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• Redna letna seja skupščine
o poslovanju v letu 2019 in
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• Aktivnosti zbornice in sekcij v
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uvodna beseda

Spoštovane obrtnice
in obrtniki, člani in
podporniki naše zbornice,
vesela sem, da smo se uspeli, kljub spremenjenim okoliščinam zaradi razglašene
pandemije z virusom COVID-19, z nekaj mesečnim zamikom zbrati na 4. redni
seji skupščine, da smo potrdili zapisnik 3. redne seje skupščine, poročila za poslovno leto 2019, programe dela za letošnje leto ter obravnavali druge aktualne
teme in dokumente, pomembne za delovanje zbornice in skupščine kot organa.
17. junija 2020 smo se sestali na terminsko
prestavljeni seji, ki je bila sprva planirana za 25.
marec, a je bilo z odlokom o prepovedi zbiranja sestajanje prepovedano, zato smo jo prestavili v primernejše obdobje, ko so se pričeli
zdravstveni ukrepi rahljati.
Novo nastale okoliščine, povezane z razglasitvijo pandemije korona virusa, so nam zelo
spremenile našo rutino življenja in poslova‑
nja. Na žalost smo se čez noč znašli v nezavidljivem položaju svetovne krize.
Gospodarske razmere v našem ožjem okolju
kot tudi v svetu so se začele naglo slabšati in
pogoji gospodarstva zaostrovati.
Malo gospodarstvo je prizadel predvsem tudi
odlok o prepovedi ponujanja blaga in storitev
potrošnikom, kar je prineslo številne posledice upadanja gospodarske rasti, zmanjšanje
poslovanja v mnogih dejavnostih, kar je povzročilo celo zapiranja podjetij, ukinjanje nekaterih delovnih mest, odrejanje čakanja na
delo, soočanje z likvidnostnimi in finančnimi
težavami...
OZS je v najbolj kritičnih trenutkih od‑
igrala ključno vlogo pri kreiranju vladnih
rešitev za omilitev posledic gospodarstvu
in za vse nas v pravni službi pripravljala s
tem povezane pogodbe, odredbe, pravilni‑
ke, obrazce in skrbela za neprekinjeno ko‑
munikacijo s člani.
Prav tako so v tem obdobju tudi vse tri naše
sodelavke (Emilija, Ksenija in Breda) ves čas
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nemoteno oz. v še večji meri delovale tako s
prisotnostjo na zbornici oziroma SPOT točki
kot na način dela od doma in bile ves čas na
voljo članom. Velika hvala! V tem obdobju
smo organizirali aktualne webinarje, poslali
številne informacije po mailih, spletnih straneh, zbirali informacije o načinu možnosti
delovanja v posameznih branžah in spremljali ukrepe megakorona zakonov, na katere smo
podali mnogo amandmajev, da so na koncu
ukrepi zajeli vse skupine subjektov, poleg
d.o.o.-jev tudi samostojne podjetnike in vse
druge ranljive skupine (samozaposlene, zavarovane za skrajšani delovni čas, upokojence
ipd.).
Zahvala predsednici sekcije tekstilcev, go‑
spe Renati Novak, za hitro organiziranje
humanitarne akcije šivanja pralnih mask in
izročeno simbolično začetno količino predsednici sekcije frizerjev in kozmetikov, gospe
Renati Peterle, za vse člane sekcije, da bi ob
ponovnem odprtju vseh frizerskih oz. kozmetičnih salonov maksimalno varno in zaščiteno
opravljali svoje storitve ali jih imeli na voljo za
stranke.
Poslovno življenje in delovanje na zbornici se
je sicer spremenilo, prilagodilo novemu sta‑
nju in izzivom, niso pa se bistveno spremenili
naši zadani načrti, naloge, obveznosti in aktivnosti. Nastala situacija nam je še pospešila nekatere že planirane aktivnosti, predvsem v
smislu digitalnega, spletnega in virtualnega

Mojca Andolšek

načina komuniciranja, ki jih bomo z novo
spletno stranjo uresničili v letu 2020.
Naj leto 2020 zaznamuje ustanovitev
Kluba mladih podjetnikov na pobudo
članov upravnega odbora in predsednikov
sekcij!
Pomladimo našo organizacijo z angažiranjem
podmladka naših članov in vseh, ki si želijo
ustvariti moderno poslovno okolje, kjer bodo
skupaj snovali in ustvarjati drugačno delovanje naše zbornice; z mladimi nadobudnimi
idejami, vizijo, sodobnim, predvsem digitalnim delovanjem, in cilje uresničevali ob podpori izkušenih mentorjev.
Ostanimo povezani! Vabim vas, da nas
kmalu spremljate preko prenovljene sple‑
tne strani, sledite novostim in se nam pri‑
družite na strokovnih predavanjih.
Prepričana sem, da bomo tudi to preizkušnjo,
ki je pred vsemi nami, v duhu strpnosti, razumevanja in konstruktivnega sodelovanja
uspešno prestali in iz nje izšli kot zmagovalci.
Mojca Andolšek
predsednica OOZ Novo mesto
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seja skupščine

Poslanci potrdili poročila za 2019
in sprejeli načrte za 2020
Emilija Bratož, direktorica OOZ NM
17. junija 2020 so se poslanci skupščine OOZ Novo mesto sestali na 4. redni seji ter potrdili zapisnik predhodne seje
skupščine, sprejeli poslovnik o delu skupščine, nato pa sprejeli poročila za leto 2019, program dela in finančni načrt za
leto 2020 in obravnavali še druge aktualne teme.
Uvodno besedo je imela predsednica Mojca Andolšek, ki je izrazila veselje nad ponovnim vračanjem delovanja obrtnikov in podjetnikov
ter zbornice v normalne tirnice po epidemiji.
Poročilo o delu 2019
Direktorica Emilija Bratož je na začetku predstavila delo v letu 2019, ki
nas je pripeljalo ravno na polovico mandata delovanja v obdobju 20182022. V lanskem letu so naše aktivnosti, poleg tekočega aktivnega izvajanja programa dela in vseh rednih aktivnosti, potekale predvsem v
smeri izvajanja planiranih dogodkov in obeležij 50-letnice delovanja
zbornice, ki je s sabo prinesla več promocije, medijske prisotnosti, več
dogodkov, posvečenih jubileju, kot dodatno pa še izvajanju projektov
in pa nakupu počitniškega apartmaja v Kranjski Gori.
Še v vsakem poročilu o delu do sedaj je bilo na prvo mesto postavljeno
ohranjanje in pridobivanje članstva in optimizacija stroškov na vseh
področjih. Lansko leto je bilo ne ravno varčevalno, je pa bilo na vseh
področjih maksimalno gospodarno in izvedeno z veliko učinki za
vloženi denar.
Direktorica je poročala, da smo v letu 2019 beležili ponovni upad
članstva, saj z vsemi akcijami in napori, da bi članstvo povečali, kljub
pridobitvi novih članov, ne dohitevamo izstopov, zapiranja dejavnosti, odselitev in upokojevanja obstoječih članov. Stanje 31.12.2019 je
632 članov. Lani je izstopno izjavo podalo 35 članov, 14 je bilo na
novo vpisanih. Trenutno stanje je 639 članov, 7 več kot konec leta
2019.

Delo organov zbornice
Skupščina se je sestala na eni redni letni seji, medtem ko se je upravni
odbor sestal na osmih rednih in eni korespondenčni seji, nadzorni odbor pa na svoji eni redni seji. Tudi v letu 2019 smo na področju javnih
pooblastil vodili obrtni register (331 zadev oziroma izdali 554 dokumentov) in izvedli 12 postopkov vpisa gradbincev in inštalaterjev v
imenik vodij del na podlagi GZ. Poleg tega je bilo lani izvedenih 290
postopkov e-VEM registracije in sprememb podjetij in samostojnih
podjetnikov ter drugih e-VEM postopkov.

Druga javna pooblastila in projekti
2x letno poteka na OOZ Novo mesto redno letno usposabljanje glede
EU kode 95 za avtoprevoznike ter izdaja in obnova licenc za prevozniško dejavnost. Lani se je izobraževanja udeležilo 226 prevoznikov in
pri njih zaposlenih.
Pomemben projekt promocije poklicev in poklicnega ter srednješolskega strokovnega izobraževanja je Obrtna pot, ki ga izvajamo z OZS,
financira pa ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Na Obrtni poti smo izvedli 24 obiskov na 11 poteh pri 6 ambasadorjih
poklicev – glede na izkazan interes na osnovnih šolah (8. in 9. razred).
Obiskov se je udeležilo skupaj 71 otrok. Pomembno pri projektu ni le
številnost, temveč predvsem to, da vzpodbudimo učence k dejanskemu vpisu, da s tem po zaključku izobraževanja omogočimo kadre za
podjetja v obrtnih dejavnostih.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

Cenimo tudi projekt z SKB banko, ki je lani že drugo leto zapored obsegal predvsem marketinške aktivnosti in informiranje o bančnih produktih za obrtnike in podjetnike. Objavili smo 4 oglase v mesečnem
obvestilu ter izvedli 2 skupna dogodka. Finančno nam je banka podprla tudi slavnostno akademijo.

Izobraževanje, svetovanje in informiranje

Ena od pomembnejših dejavnosti zbornice je tudi izobraževanje, informiranje in usposabljanje obrtnikov in podjetnikov ter s tem spodbujanje razvoja podjetništva.
V letu praznovanja 50-letnice delovanja zbornice smo izvedli bogatejši sklop strokovnih in izobraževalnih dogodkov in sicer t. i. Obrtnopodjetniški teden (OPT), ki je potekal od 13. do 16.5.2019 v 4 tematskih dneh strokovnih seminarjev. Skupaj z navedenimi v sklopu OPT
smo izvedli 28 izobraževalnih dogodkov; 15 splošnih in 13 specialističnih, ki se jih je udeležilo okoli 670 udeležencev oziroma povprečno 24
na dogodek.
Poleg navedenih je SPOT točka v naših prostorih in kot organizator/
partner izvedla še dve dvodnevni usposabljanji za podjetnike, 5 delavnic in dve izmenjavi dobrih praks z možnostjo odpiranja novih poslovnih priložnosti; ekskurzijo frizerjev v Celje in Mursko Soboto ter ekskurzijo kovinarjev z obiskom Slovenskega deželnega gospodarskega
združenja v Trstu ter ogledom podjetij v obrtni coni Dolina 1.
Izvajamo tudi informiranje in svetovanje, ki je za člane brezplačno,
medtem ko nečlanom storitev zaračunavamo po ceniku. V kolikor je
bilo svetovanje zahtevnejše, smo člane usmerjali na naše zunanje pogodbene svetovalce, za katere je bilo skupaj izdanih 38 napotnic, kar je
4 več kot lani. Uvedli smo nepremičninsko svetovanje, ki ga izvaja
Kvadrat nepremičnine d.o.o., na novem področju svetovanja, ki zahteva tudi veliko pravnega ne le kupo-prodajnega svetovanja.

Sekcije
Sekcije so temelj zborničnega delovanja. Lani so bile aktivne predvsem
v organizaciji volilnih zborov in pri izvedbi številnih strokovnih ekskurzij, tudi v tujini (Hrvaška, Italija) in pa strokovnih izpopolnjevanj in
usposabljanj, festivalov, akademij. Sekcije so bile zelo aktivne, želimo
pa si še povečati odziv pri udeležbi na organiziranih strokovnih dogodkih, če bodo dovoljevale okoliščine. Naj pohvalim še pozitivno sodelovanje z regijskimi zbornicami Črnomelj, Metlika, Trebnje in Kočevje,
od ostalih pa s Sevnico, Krškim in Mariborom.

Sodelovanje z občinami in partnerji
Dobro sodelujemo z vsemi osmimi občinami in njihovimi župani, vendar ugotavljamo, da je bilo sodelovanje na nek način manj stabilno po
zadnjih volitvah v Šmarjeških Toplicah in ponovnih volitvah v
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Šentjerneju. Najbolj zgledno smo uspeli sodelovati z občinami
Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Straža. Z Mestno občino
Novo mesto je podpisana večletna pogodba o sofinanciranju podjetniških programov zbornice. Prav tako je bila MO Novo mesto sponzor, župan pa častni pokrovitelj Slavnostne akademije. Ob občinskem
prazniku Novega mesta, ki je aprila, bi morali prejeti tudi nagrado »Grb
mestne občine za leto 2019«, kot organizacija, ki pomembno vpliva na
razvoj gospodarstva v regiji in za 50-letnico delovanja. Prireditve še ni
bilo, ker je zaradi epidemije prestavljena v jesensko obdobje.
Sodelujemo tudi z ostalimi zunanjimi inštitucijami kot so SPOT točka,
Razvojni center, RIC, banke, zavarovalnice, itd., ki so nam pričele fi‑
nancirati dogodke za člane ter pripravile programe in ugodnosti posebej za naše člane, poleg že uveljavljenih v MOZAIKU podjetnih.
Posebej se moramo zahvaliti letnemu partnerju SKB banki in Triglav,
Zdravstveni zavarovalnici, d.d., za celoletno strokovno sodelovanje in
podporo.

Izleti in strokovne ekskurzije
V lanskem letu smo organizirali spomladansko strokovno ekskurzijo v
Lizbono, ki se jo je udeležilo 50 članov, strokovno ekskurzijo za podjetnice v Valencio - udeležilo se je je 26 podjetnic, jesensko strokovno
ekskurzijo v Goriška Brda s 50 udeleženci ter letno srečanje članov, ki
smo ga izvedli skupaj s slavnostno akademijo ob 50-letnici delovanja,
pod častnim pokroviteljstvom župana MO NM, Gregorja Macedo‑
nija, na katerem je bilo več kot 370 udeležencev in številni nastopajoči
gosti ter zunanji izvajalci. To prireditev ste nam podprli številni člani,
tudi več poslancev, za kar izrekamo posebno zahvalo.
Ne smemo mimo glasbenega obeležja 50-letnice delovanja, koncerta
ABBA Platin, ki je potekal 31.5.2019 v osrčju Gradu Grm. Dogodek je
bil svečan, glasbeni, kulinarični ter prepreden z nostalgičnim prioku‑
som 70-ih let, ko je naša zbornica pričela delovati. Udeležilo se ga je
okoli 300 udeležencev; članov, družinskih članov, prijateljev in gostov.
Od športnih aktivnosti smo se udeležili zimskih športnih iger na
Kopah ter organizirali obrtniško-podjetniški pohod po Dolenjskih
Toplicah, vzporedno z raftingom na Krki, ki se ga je udeležilo 63 članov
in družinskih članov. To srečanje nam je podprla Krka, tovarna zdravil,
d. d., ter nekateri druga večja novomeška podjetja (TPV, zavarovalnica
Sava, SKB banka, banka INTESA Sanpaolo in drugi), izvedbo pa smo
poverili KOMPASU Novo mesto d.o.o. in kulinarični zaključni del
Termam Krka d.o.o..
Članom smo aktivno nudili možnost letovanja in oddiha v počitniških
kapacitetah v Termah Olimia, Dobrna in od 1.8.2020 v novi pridobitvi,
apartmaju v Kranjski Gori. Skupno je bilo 269 nočitev, kar pomeni
okoli 35 % zasedenost naših kapacitet.
Z zadovoljstvom lahko ob koncu poročanja poudarimo, da je bil pro‑
gram dela za leto 2019, ne glede na velike organizacijske in delovne zalogaje, v celoti ter zelo uspešno izveden.

Poročilo nadzornega odbora
Seja nadzornega odbora OOZ Novo mesto je bila 27. februarja 2020.
Vodil jo je Robert Medle, predsednik nadzornega odbora. Na seji so
potrdili zapisnik lanske seje, nato pa v skladu s statutom potrdili in
sprejeli poslovnik o delu nadzornega odbora.
Pregled finančnega poslovanja, ki je sicer vzporedno potekal skozi vse
leto, je pokazal, da je bilo finančno poslovanje in poraba sredstev zbornice v letu 2019 pravilno in ustrezno, v skladu z vsemi poslovnimi
dogodki ter s finančnimi sklepi skupščine in drugih organov. Nato je
g. Medle presenetljivo predlagal, da ga na mestu predsednika
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Robert Medle in Andreja Žnidaršič sta
zamenjala vlogi v nadzornem odboru

nadomesti dosedanja
podpredsednica An‑
dreja Žnidaršič, ki je
na zamenjavo pristala,
poslanci pa so jo soglasno potrdili. Robert
Medle ostaja član nadzornega odbora in se siceršnja tričlanska sestava le-tega ne spreminja.

Robert Medle je za podrobnejšo predstavitev finančnih podatkov in
poslovanja prosil ga. Marijo Tomc Muc. Predstavila je letno poslovanje
v številkah in dodatno pojasnila nekatere posamezne vrste stroškov in
poslovne dogodke OOZ Novo mesto, nato pa so poslanci finančno
poročilo potrdili.

Program dela za leto 2020
Na seji skupščine je plan dela za leto 2020 predstavila direktorica
Emilija Bratož. Izpostavila je najnovejše prioritete programa kot nadgradnjo obstoječega delovanja.
Pred pandemijo je bil zastavljen smel program načrtovanih nalog in
aktivnosti v programu dela za leto 2020. V tem času od sicer mišljenega termina izvedbe seje skupščine do seje upravnega odbora je direktorica v program želela vnesti spremenjene okoliščine zaradi razglašene
pandemije, a ker je program odprt za sprotne spremembe in dopolnitve, skladno s potrebami, ki se pokažejo tekom leta, in ker so pričeli veljati nekateri tudi za zbornico ustrezni ukrepi megakorona zakona, smo
se odločili, da ga ne korigiramo. V program so uvrščene naloge, ki se
lahko financirajo iz članarine, drugih virov in tržnih dejavnosti, ki pa so
se v prvem polletju zmanjšale za 35%, tako da bomo v preostanku leta
sicer vlagali vse napore, da program uresničimo, sproti pa spremljali,
kako bo vse dopustno oziroma finančno možno. Naša zaveza je, da
ohranimo in še naprej razvijamo vse aktivnosti, ki so pomembne za
krepitev gospodarskega položaja članov zbornice in tudi zbornice kot
strokovne institucije.

Predsednica Mojca Andolšek, podpredsednik Andrej Krajnc in
direktorica Emilija Bratož med vodenjem seje skupščine

Program dela je razdeljen na 12 krovnih področij izvajanja različnih
nalog. Posebni poudarki in novosti glede na lanski ali še nerealiziran
program so sledeči:

Informacijski sistem in spletna stran
V prihodnjih 45 dneh bomo posodobili celovit Informacijski sistem z
novo spletno stranjo, ki bo imela vgrajena orodja, da bi člane čim bolj
sistemsko in sproti obveščali o aktualnih novicah, obvestilih, navodilih,
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jim posredovali ostale poslovno-tehnične informacije, gradiva, fotogalerije in podobno. Stran bo imela vse potrebne glavne strani in podstrani s pomembnimi vsebinami na področjih programa dela in tržnih storitev OOZ NM ter povezav z vsemi storitvami, ki jih člani lahko uporabijo in izkoristijo preko OZS.
Druga pridobitev spletne strani je pregleden koledar dogodkov, koledar zasedenosti počitniških kapacitet in koledar zasedenosti poslovnih
prostorov - dvoran/sejnih sob, ki jih oddajamo v uporabo zunanjim
zainteresiranim najemnikom. Omogočena bo prijava na dogodke preko spletnih obrazcev, enako rezervacije počitniških kapacitet.
Sodobna spletna stran 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 organov ter poročanje o ostalih storitvah OOZ NM. Na
tem mestu člane in partnerje prosimo, da spletno stran preverjate in pregledujete večkrat in naj vam postane vir informacij tako preko računalniškega oziroma tabličnega dostopa kot tudi na mobilnih telefonih.

Delovanje sekcij
Pri sekcijah bomo ohranili aktivnosti na strokovnih področjih (pre‑
davanja, izobraževanja, promocije, ogledi dobrih poslovnih praks,
mednarodne strokovne ekskurzije), če jih ne bodo preprečili odloki o prepovedi. Želimo ohranjati tudi dobre povezave in sodelovanje s
sekcijami pri OZS, od katerih prejemamo vse več informacij za skupne
dogodke in reševanje problematike.
Združenju upokojenih obrtnikov bomo nudili pomoč pri delovanju v
okviru njihovih pobud pa tudi idej, akcij in sredstev, ki jih za svoje delovanje v večini prispevajo sami. Združenje bo imelo tudi svoj poslovnik delovanja, prav tako bo pravilnik sprejel Klub mladih podjetnikov
(KMP) po ustanovitvi.

Svetovanje
Članstvu bo še naprej na voljo osnovno svetovanje na različnih
področjih preko zaposlenih na zbornici, svetovalcev na OZS in
zunanjih pogodbenih svetovalcev ter na SPOT Svetovanju. Članom
bomo svetovali pri vprašanjih iz zakona o gospodarskih družbah,
pogojev za obrtne dejavnosti, pri vprašanjih s področja davčne,
pokojninske, socialne in delovno-pravne zakonodaje, prometne in
gradbene zakonodaje ter predpisov z ostalih področij, pomembnih po
sekcijah, na področju izobraževalnega sistema, štipendiranja in
zaposlovanja. V bolj zapletenih zadevah bomo zaprosili za pomoč pravno službo OZS, specializirane svetovalce OZS in pristojna ministrstva.
Na zbornici bomo članom preko napotnice še naprej omogočali 2-krat
letno brezplačno koriščenje enournega svetovanja pri zunanjih svetovalcih, katerim smo dodali novo področje nepremičninskega svetovanja.

lokacijah Term Krka.
Obveščamo, da lahko vsi člani in upokojenci koristite turistični
vavčer, saj tudi OOZ Novo mesto izpolnjuje vse pogoje uredbe in
je vpisana v register nastanitvenih obratov. Turistični boni se ko‑
ristijo v vseh treh nastanitvah: Dobrni, Olimju in Kranjski Gori.

Finančni plan za leto 2020
Direktorica je predstavila še predlog finančnega plana OOZ Novo
mesto za leto 2020 in finančnega plana sekcij za leto 2020, ki bosta
osnova za izvedbo programa dela zbornice in sekcij. Na uresničevanje
bo vplivalo obdobje epidemije, saj tudi zbornica ni smela izvajati ravno
vseh dejavnosti, ki so tržne narave. Nismo oddajali poslovnih prostorov, izvajali seminarjev ter ne oddajali počitniških kapacitet, kar predstavlja 23% prihodkov. Prihodke bomo skušali povečati iz naslova sofinanciranja podjetniških programov ter projektov, hkrati pa z marketinškimi pristopi poiskali priložnosti za vključitev v partnerstvo, predvsem z akcijo »postani vidni partner«.
Odhodkovno več sredstev planiramo pod stroški tekočega vzdrževanja,
saj bodo nujna vlaganja v skupne prostore, delno povezano z Rialto centrom, streho, okni, parkirišči, obnovo stopnišča ipd.. Stroške za izvajanje
seminarjev smo planirali nižje kot lani, saj bo potekalo kar nekaj spletnih
seminarjev. Znižali smo stroške reprezentance glede na lansko leto, a v
višini preteklih let, ko ni bilo z jubilejem povezanih posebnih izdatkov.
Sredstva za delovanje sekcij se povečajo na skupno 13.500 EUR, pri
čemer nekatere sekcije poslujejo z več sredstvi, če jih dodatno ustvarijo iz sponzorstev, trženja, sofinanciranja iz drugih zbornic, prodaje storitev zunanjim udeležencem ipd. Dodatno smo rezervirali sredstva za
delovanje Kluba mladih podjetnikov, predvsem zaradi začetnih stroškov, kasneje pa je predvideno financiranje iz članarine oziroma zbranega prispevka.
Program dela bomo sproti dopolnjevali v skladu s potrebami ali podanimi predlogi oziroma iniciativami, prilagojeno situaciji z možnostjo
delovanja v primeru ponovnega vala pandemije, za kar resnično upamo, da ne bo potrebe ali vsaj, da ga bomo znali nadzorovati s higienskimi ukrepi, ne prepovedmi izvajanja dejavnosti.
Predsednica zbornice Mojca Andolšek je že na seji nadzornega odbora povzela izhodišča za plan za leto 2020 in poudarila, da moramo predvideti sredstva za sanacijo objekta in ureditev centra RIALTO v deležu
lastništva, izdelavo nove spletne strani s povečano funkcionalnostjo ter
ustanovitev Kluba mladih podjetnikov. Sejo skupščine smo zaključili z
obširno razpravo poslancev o čim boljšem upravljanju in trženju počitniških kapacitet ter energetskem posodabljanju oziroma vzdrževanju
stavbe na sedežu zbornice.
Foto: Andrej Križ

Izobraževanje in usposabljanje
Kot sem poročala o izvedenih nalogah na področju izobraževanja in
usposabljanja, je načrtovano, da trendom in potrebam sledimo tudi v
tem letu, bomo pa vsemu navedenemu dodali še več spletnih seminarjev, sestankov in poročanj na daljavo oziroma preko spleta. Izvedli smo
že tri webinarje v naši organizaciji, tri pa tudi preko SPOT točke, ki
bodo nova možna oblika izvajanja tudi v bodoče.

Počitnice in družabne aktivnosti
Po sklepu upravnega odbora bomo v vseh treh počitniških krajih, kjer
imamo naše objekte, posodobili in dvignili nivo namestitev ter vseh
storitev, ki so dodatno na voljo vsem, ki letujejo z našo napotnico.
Dodatno smo dogovorjeni za posebne pogoje koriščenja termalnih in
wellness storitev v krajih, kjer imamo počitniške kapacitete, in na vseh
Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

Sestav poslancev na 4. seji skupščine mandata 2018-2022
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teden solidarnosti

Solidarnostni teden na zbornici
HUMANITARNA SOLIARNOST MED SEKCIJAMI na OOZ Novo mesto
Ob sprostitvi določenih osebno-storitvenih dejavnostih v ponovno obratovanje, dne 4.5.2020, smo se odločili za
humanitarno akcijo, ki kaže tudi na zbornično dobrodelnost in solidarnost med sekcijami oziroma člani zbornice.
Že od razglasa pandemije, ko zaščitnih mask v Sloveniji ni bilo možno nabaviti, je Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto usmerila veliko naporov pri zagotovitvi dobave 5000 zaščitnih
mask našim članom. Potreba je bila sicer veliko večja od ponudbe,
tako da se je med članicami tekstilne sekcije porodila ideja in pobu‑
da za izdelavo 1000 kosov tekstilnih pralnih mask za večkratno
uporabo, ki bi bile na voljo obrtnikom in podjetnikom pri opravljanju svojih dejavnosti na varen oziroma sprejemljiv način v času posebnih okoliščin in po sprostitvi ukrepov.
Predsednica gospa Mojca Andolšek je podprla gesto in spodbudila realizacijo ideje pobudnice in organizatorice šivanja mask, pred‑
sednice sekcije tekstilcev, gospe Renate Novak, ki je predsedni‑
ci sekcije frizerjev in kozmetikov, gospe Renati Peterle, simbolično izročila začetno količino brezplačnih mask za vse člane sekcije,
da bi ob ponovnem odprtju vseh frizerskih oz. kozmetičnih salonov
maksimalno varno in zaščiteno opravljali svoje storitve ali jih imeli
na voljo za stranke.
V akciji so sodelovale:

Cegelnici. Ostalim 50 frizerjem in kozmetikom smo začetno količino mask poslali po pošti in jih s tem pospremili v ponovno odprtje
svojih salonov ter izrazili zbornično podporo in čestitke vsem, ki so
optimistično in potrpežljivo počakali na dan sprostitve odloka.

Direktorica Emilija Bratož in Ksenija Klobučar ob pošiljkah mask
za frizerje in kozmetike

Webinar o protikorona ukrepih z Mag. Ivanom
Simičem
Ko je Mag. Ivan Simič po že
razpisanem webinarju izvedel,
da na OOZ Novo mesto poteka solidarnostni teden, se je
nemudoma dobrodelno odzval tudi sam in izvedel do sedaj najbolj odmeven webinar
na zbornici - 180 slušateljem
brezplačno.
Na ekskluzivnem posvetu z vodilnim davčnim svetovalcem in članom delovne skupine za pripravo protikorona zakonodaje je predstavil vsebino že sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) kot tudi spremembe le-tega, s poudarkom na praktičnih napotkih za ustrezno uporabo ukrepov v
gospodarstvu, še posebej v mikro in malih podjetjih.

Predsednica Mojca Andolšek in predsednica sekcije tekstilcev,
Renata Novak, ob predaji zaščitnih mask frizerjem in kozmetikom

Ob tej solidarnostni gesti smo obiskali in osebno izročili maske Maji
Judež v frizerskemu salonu YOUMA na Seidlovi ter kozmetičarki
Anamariji Janežič v Beauty Spacentru za nego obraza in telesa v
Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

Skupini Simič & Partnerji in gospodu Simiču najlepša
hvala za to srčno gesto in verjamemo, da lahko računamo
na njegove strokovne nasvete tudi v bodoče.
Na zbornici smo z webinarji stopili v koristen kontakt s člani tudi v
času, ko izvedba klasičnih seminarjev ni bila možna, biti informiran
pa je bilo nujno bolj kot kdaj prej.
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Zbornica in člani v obdobju epidemije
Obdobje epidemije COVID-19 je bilo izjemno težko obdobje za večino naših članov in za zbornico, saj smo se želeli
odzvati v čim večji meri kot učinkovita podpora in servis gospodarstvu, z ustreznimi informacijami obrtnikom in podjetnikom za vzpostavitev delovanja, ki bi imelo najmanjše možne posledice na poslovanje malih podjetij.
Emilija Bratož, direktorica OOZ NM
V času razglašene pandemije je z Odlokom o prepovedi ponujanja
blaga in storitev potrošnikom 40% podjetjem po izvedeni anketi med
člani in statistiki dejavnost prepovedano izvajati, 30% podjetij je v marcu delalo na relaciji podjetje podjetju oziroma v nujnih primerih le zaključilo tekoča dela, pri čemer jim je promet padel okoli 25%, 30%
podjetij pa se je bilo primorano prilagoditi zmanjšanemu obsegu dela
iz poslovnega razloga oziroma razloga višje sile in jim je promet padel
za 50% in več. Zaradi upada naročila in pomanjkanja dela so bila na
udaru številna delovna mesta v malem gospodarstvu. Podjetja so zaradi poslovnih razlogov in zaprtih vrat odredila čakanje na delo (40%),
nekaj (okoli 10%) je bilo prekinitev pogodb o zaposlitvi. 60 % vprašanih jih kljub temu ocenjuje, da jim ne bo treba odpuščati. Med najbolj
koristnimi ukrepi, ki bodo pomagali ohraniti delovna mesta, pa anketiranci navajajo ukrep čakanja na delo (29 %) in ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa (27 %). 15 % vprašanih pa meni, da
jim bo pri ohranitvi števila zaposlenih pomagal premostitveni kredit.

Stanje v malem gospodarstvu

Odlok je imel tudi širše posledice. Na področju občin, ki jih pokriva
naša zbornica, je bilo skupno 62 izbrisov s. p.-jev v marcu in 28 v aprilu,
v celotni Sloveniji pa okoli 3.500.
Tudi med epidemijo so svojo dejavnost smeli izvajati tisti, ki neposredno s potrošniki ne prihajajo v stik; npr. gradbinci na novogradnjah in
v nevseljenih stanovanjih, instalaterji, kovinarji, izvajalci zaključnih
gradbenih del in del na prostem. Izjema v odloku so bile tudi druge
NUJNE storitve, ki zagotavljajo javno varnost in zdravje, vendar je bilo
potrebno izvajati dela ob upoštevanju vseh napotkov in zdravstveno-higienskih ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z novimi
odloki so se sicer sproščale tudi ostale dejavnosti in trgovine s tehničnim in podobnim blagom, nazadnje so odprli svoja vrata frizerji, kozmetiki, gostinci in s turizmom povezane dejavnosti. Avtobusni turistični prevozi so tisti, ki imajo svojo dejavnost še sedaj najbolj okrnjeno.
Ocena je, da do konca leta njihovo poslovanje ne bo zaživelo v obliki,
da bi bilo rentabilno.
Podjetja so zaradi poslovnih razlogov in zaprtih vrat odredila čakanje
na delo (45%), okoli 10% je bilo prekinitev pogodb o zaposlitvi, mnogi delavci iz Hrvaške in tretjih držav so odšli domov in so se vrnili šele
po preklicu pandemije in umiritvi stanja. Vse to je vplivalo, da v določenem obdobju ni delalo okoli 70% podjetij oziroma naših članov ali
so dejavnost bistveno zmanjšali.

Težave obrtnikov in podjetnikov in ukrepi

Reševanju nastale gospodarske situacije na področju zaposlovanja, odrejenega čakanja na delo ter nadomestil plač in prispevkov je bil namenjen prvi megakorona paket ukrepov, ki je bil osredotočen na vse vrste
gospodarskih subjektov, pri čemer smo opozarjali, da so nujni za samozaposlene in mikro podjetja toliko bolj, kot za večja podjetja. Za njim
sprejet drugi paket ukrepov pa je bil namenjen zagotavljanju likvidnostnih sredstev, ugodnih bančnih posojil in jamstvenih shem, ki bi morala biti relativno enostavna in za majhna podjetja administrativno manj
obremenjujoča. Mnogi podjetniki že v prvih tednih pandemije niso
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vedeli, kako zagotoviti denarni tok, niso imeli sredstev za nakazilo plač,
še bolj se bojijo mesecev potrebnega okrevanja po pandemiji.
Člani so v anketi izjavili, da ukrepi sicer blažijo posledice, ni pa celovitih rešitev, prav tako ne ustreznih kriterijev upravičenosti do njih, glede
na sezonska dela in gibanje prihodkov v posameznih dejavnostih.
Opozorili so tudi na to, da bo določena sredstva potrebno vračati do
31.3.2022.

Pomoč in podpora podjetjem s strani zbornice

V kriznem obdobju smo na Območni obrtno-podjetniški zbornici
sodelovali v zelo učinkovitem delovanju pri zastopanju članov, spremljanju zakonodaje v sprejemanju in dajanju predlogov za dodatne
ukrepe in amandmaje na OZS.
Dnevno smo bili poslovno vpeti pri obveščanju, informiranju in dajanju strokovne pomoči, usmerjanju in motiviranju članov za ustrezno
prilagajanje okoliščinam, z namenom, da se bo po koncu epidemije
podjetniška in gospodarska dejavnost čim hitreje vrnila v normalno
stanje ter da ne bo prihajalo do zapiranja podjetij in odpuščanja zaposlenih. Pripravili smo
• več kot 38 obvestil OZS s PKP ukrepi,
• 21 obvestil in e-objav OOZ NM s PKP ukrepi,
• 190 obvestil za sekcije ter izdanih navodil z opredelitvijo
možnega delovanja in izvajanja storitev v posameznih panogah in
• predloge za 6 od skupno 75 amandmajev in pripomb na vlado in
ministrstva za pripravo čim ustreznejših zakonov za omilitev
posledic pandemije.
Največ vprašanj je bilo povezanih z uveljavljanjem ukrepov, povezanih
s čakanjem na delo, varstvom otrok in bolniškimi odsotnostmi. Sledilo
je veliko vprašanj v zvezi z izplačilom plač, subvencijo nadomestil za
plače in bolniške, kjer je vlada upoštevala zahtevo, da so bolniške breme države od prvega dne odsotnosti. Veliko je bilo vprašanj o načinu
izpolnjevanja vlog za posamezne ukrepe, ki so sicer podprti z zbira‑
njem preko e-vlog Zavoda za zaposlovanje, FURSa (e-Davki) in podajanjem zahtevkov na Zavod za zdravstveno zavarovanje.
Posebej smo se trudili, da po sekcijah in dejavnostih ustrezno obveščamo o potrebnih ukrepih izvajanja dejavnosti ob sproščanju ukre‑
pov. Storitve bi lahko še naštevali, zadovoljni pa smo, da se je v zelo
velikem obsegu delovanja pokazalo, da smo zbornice resen sogovornik vladi in zakonodajni veji oblasti pri zastopanju obrtnikov in
podjetnikov.
Tudi izobraževanja smo prenesli v novo obliko izvedbe preko spletnih
seminarjev in posnetih videov za izobraževanje članov o aktualnih temah, kot so bile organizacija sestankov na daljavo, finančna likvidnost,
prestrukturiranje podjetij, upoštevanje protikorona ukrepov ipd.
Epidemija je bila z dnem 31.5.2020 preklicana. Upamo, da bomo uspeli v Sloveniji zajeziti okužbe v tolikšni meri, da v jeseni ne bo ponovnega vala, ki bi pogojeval ponovno razglasitev pandemije ali izdajo delnih
odlokov za prepoved izvajanja gospodarskih dejavnosti.

Naše glasilo - junij 2020

dejavnost sekcij

Gradbinci v krizi z veliko dela in
veliko problemi
Franci Bukovec, predsednik sekcije gradbincev
V času razglašene pandemije delo gradbincev ni bilo enostavno. Podajam svoje osebno mnenje, delno povzete pa so tudi
informacije kolegov gradbincev, s katerimi se srečujem.
Naše podjetje je ob spoštovanju ukrepov
ves čas izvajalo dela na objektih, kjer je bilo
to dovoljeno. Salon keramike je bil zaprt v
času veljavnosti odloka, dobave podjetjem
in samostojnim podjetnikom pa smo vršili
nemoteno. Dobava materialov slovenskih
proizvajalcev je bila nemotena, iz Italije so
nas delno pestile težave s transporti. Naše
podjetje ni koristilo nobenega od ukrepov
protikorona zakonov za ublažitev krize.
Menim, da so silne milijarde potrošene za
nekatere ukrepe, tudi morda vprašljive
oziroma za kategorije prejemnikov, ki ne
ustvarjajo v gospodarstvu (upokojenci, študentje, turistični boni za dopust v Sloveniji
ipd.). Dejstvo je, da bo treba denar v proračun vrniti, in se bojim, da se bo to odrazilo
tudi na plečih nas obrtnikov in podjetnikov,
z dodatnimi davki in obremenitvami.

Ob poplavi raznih informacij (TV, radio,
OZS, GZS, naših pogodbenih partnerjev
LERO za varstvo pri delu), sem spremljal le
tiste, vezane na gradbeništvo in prehode
mej naših delavcev iz Hrvaške ter Bosne in
Hercegovine. Informacije OZS niso bile vedno dovolj ažurne, predvsem ne pri specifičnih vprašanjih, pri katerih so se pogoji hitro menjali. Tako je vlada 28.5. ob 21. uri
sprejela ukrep o uvedbi obvezne karantene
za delavce, ki niso državljani EU (BiH,
Srbija), OZS pa nas je o tem obvestila šele
29.5., ob 22.15, in s tem povzročila med
gradbinci paniko, saj so popoldne pred prepoznim večernim obvestilom naši zaposle‑
ni odšli v BiH. Po nekaj klicih v soboto, 30.5.,
na mejni prehod na Bregano, smo ugotovili,
da so ta ukrep uro pred prejetjem obvestila
že preklicali. Sklepam, da so nekateri ukrepi
očitno bili sprejeti mimo OZS.

Kakšno bo obdobje po pandemiji in ka‑
kšne bodo posledice? Težave definitivno
bodo, saj bo proračunska vreča prazna, posledično bo v naslednjih petih letih tudi
manj javnih investicij v gradnjo. Individu‑
alne investicije v gradnjo pa bodo tudi bolj
previdne in financirane z manj krediti.
Finančno stabilni subjekti bodo imeli manj
težav, država pa nam gradbincem definitivno ne bo pomagala, upam le, da nas ne bo
preveč dodatno obremenila.
Sem pa seznanjen s konkretnimi primeri
odrejanja čakanja na delo kot koriščenje
ukrepa vlade v podjetjih, kjer so dejansko
ves čas delali tudi 10 ur dnevno. Kršitev dejansko ni kontroliral nihče, saj so se javne
službe in inšpektorji virusa najbolj bali.
Kriza nam ni prinesla nič dobrega, meni
osebno pa spoznanje, da se je potrebno
opreti na lastno znanje, zaposlene in zaupanje zadovoljnih investitorjev in strank.

S turizmom povezane dejavnosti
najbolj na kriznem udaru
Miran Štukelj, predsednik sekcije avtoprevoznikov
Verjetno ni panoge, ki v tej krizi ne bi bila prizadeta, upam pa si trditi, da je naša dejavnost utrpela še posebej veliko
škodo, ki se bo odražala do konca leta 2020.
Tu imam predvsem v mislih nas, turistične
avtobusne prevoznike, ki smo prisiljeni mirovati že več kot 3 mesece in kaj lahko se
zgodi, da je letošnja sezona za nas povsem
končana. Kaj to pomeni, si lahko mislite.
Nič lažje ni tudi nekaterim kolegom v tovornem prometu, ki so sicer delali, vendar pod
izrednimi pogoji.
Vlada sicer ukrepa, vprašanje pa je, ali so ti
ukrepi dovolj, da se naše firme obdržijo.
Zbornici moramo priznati, da je tokrat odigrala svojo vlogo. Upamo samo, da se vsi
odgovorni zavedajo, da krize še daleč ni konec in se je potrebno boriti naprej z isto zavzetostjo, kot doslej. Žal je ta krizna situacija
pripeljala tudi do nesoglasij in razkola v sekObmočna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

ciji za promet na OZS. Sam sem bil prisoten
na sestanku, ko je prišlo do spora med predsednikom g. Piškom in članom avtobus‑
nega odbora g. Mirtom. Težko sodim, kdo
ima prav, je pa do tega po mojem mnenju
prišlo prav zaradi krizne situacije, ko so glave
razgrete. V taki situaciji bi morali biti še posebej enotni in predvsem usklajeni, na avtobusne prevoznike pa ne bi smeli pozabiti.
Je bila kriza za kaj dobra? Za veliko večino
da, za nas male obrtnike prav gotovo ne. Je
pa mogoče spremenila odnose med ljudmi,
saj lahko opažamo, da smo postali bolj strpni, tolerantni in ugotovili smo, da nam
manjka druženje, stisk rok in objem.
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Na precepu delovanja s podjetji in
potrošniki
Dušan Mojstrovič, predsednik sekcije lesnih dejavnosti
Kriza je prinesla negativne plati za stroko in gospodarstvo, naši podjetniški iznajdljivosti in iskanju izzivov pa lahko
pripišemo tudi kakšno pozitivno.
Razglasitev pandemije je na naše delovanje
vplivala negativno, saj nam je bilo montiranje pohištva za fizične osebe prepovedano,
izvajalo se je lahko le za pravne osebe, torej
med podjetji. Motena je bila dobava materialov in surovin v delavnicah.
Ukrepi vlade so delno zmanjšali in ublažili
škodo pri obrtnikih, a ne pri vseh. Tisti, ki so
zaposlenim izplačali krizni dodatek in so delali, naj bi bili oproščeni plačila za pokojninsko zavarovanje, a to ne drži povsem, saj so
jim v bistvu le odšteli znesek, ki so ga naka-

zali delodajalci delavcem, kar pa ni pomoč.
Delovanje OZS in OOZ NM v času epidemije je bilo dobro organizirano in bili smo
sproti informirani o novostih in ukrepih.
OZS mora tudi v bodoče še sodelovati neposredno z vlado pri sprejemanju zakonodaje in ji pomagati z izkušnjami.
Mislim, da se bo počasi vse postavilo na svoje mesto, a bodo pri tem kot vedno tudi žrtve. Težave bodo predvsem v finančnem
poslovanju, ker banke ne bodo dajale kreditov ali pa bodo zelo dragi, posledično pa se

obrtniki ne bodo mogli razvijati tehnološko
in prostorsko. Marsikomu ob neplačevanju
s strani kupcev ali pomanjkanju naročil lahko poidejo sredstva za plače.
Kot vedno prinese slaba izkušnja tudi nekaj
pozitivnega. V primeru pandemije je prinesla kot dobro to, da smo se ustavili in malo
razmislili o prihodnosti in naših zanamcih.
Celo Zemlja se je oddahnila in pokazala,
koliko malo je treba, da se svet spremeni.

Sodelovanje zbornice in šole
kronali z razstavo izdelkov
Slavko Mirtič, Šolski center Novo mesto
23. junija je na novomeški obrtno-podjetniški zbornici potekala otvoritev razstave dijakov zaključnih letnikov Šolskega
centra Novo mesto, Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole.
Z razstavo izdelkov so mizarji, mizarji vajenci
in lesarski tehniki hkrati z zaključnimi izpiti
in maturo ter predstavitvijo izdelkov, ki so
nastali v okviru projektnih nalog za poklicno
maturo, ob koncu šolskega leta, ki je bilo v
okoliščinah pandemije naporno, vseeno zelo
uspešno zaključili izobraževanje.
Razstavo izbranih izdelkov lesarske šole so
z besedami odprli in pospremili na pot direktorica Območne obrtno-podjetniške
zbornice Novo mesto Emilija Bratož, podpredsednik novomeške zbornice Roman
Florjančič, Dušan Mojstrovič, predse10

dnik sekcije lesnih strok, direktor ŠC Novo
mesto dr. Matej Forjan in ravnateljica šole
Damjana Gruden.
Na razstavi je dobro predstavljena tudi prva
generacija vajencev z njihovimi izdelki višjega cenovnega razreda, s plemenitimi furnirji, enostavnimi in bolj zahtevnimi različnimi rešitvami, namenjeni opremljanju različnih prostorov s kombinacijo mnogih materialov in dimenzij. Odlično sodelovanje
šole in območne obrtno-podjetniške zbornice daje prve odlične rezultate izobraže‑
vanja vajencev, kar se kaže tudi pri skupnih

izvedbenih ciljih doseganja celovitosti, samostojnosti in strokovne spretnosti dijakov.
Vajenci so skozi triletno praktično usposabljanje svoje izpopolnjeno znanje, izkušnje
in spretnosti pod nadzorstvom mentorjev
pokazali z izdelavo izdelka pri obrtnikih in
v podjetjih.
Razstava bo na ogled do konca julija letošnjega leta. Za prijeten kulturni del sta poskrbeli učenka Glasbene šole Marijana
Kozine Novo mesto Tija Žura in učiteljica
kitare Jelena Vukolić.
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Spoštovani
upokojenci in
upokojenke našega
združenja!
Brigita Ulčnik, predsednica Združenja
upokojenih obrtnikov in podjetnikov
Dušan Mojstrovič, predsednik sekcije lesnih strok pri OOZ Novo mesto je ob odprtju razstave strnil sledeče misli:
»V veliko čast in ponos mi je, da sem danes
lahko prisoten na tako prijetnem dogodku,
kot je razstava izdelkov iz lesa in tvoriv, ki so
jo pripravili dijaki srednje lesne in poklicne šole
na Šolskem centru Novo mesto.
Kot predsednik sekcije lesnih strok pri OOZ
NM sem že nekaj let prisoten pri ocenjeva‑
nju izdelkov, ki so del zaključnega izpita
vajencev. Vsa ta leta opažam, kako pomemben
je segment vajeništva. V tem segmentu dijaki
ne le postanejo poklicni mizarji in mizarski
tehniki, ampak si skozi ustvarjanje in
izobraževanje pri delodajalcu-mentorju
izoblikujejo svoj jaz in svojo osebnost ter
pridobijo praktična znanja, kar je še kako
pomembno v nadaljnjem življenju. Mizarski
poklic je del naše zgodovine in tradicije, ki sega
že dolgo nazaj v davnino. To je bil nekoč zelo
spoštovan poklic, ki je bil v prelomu tisočletja
odrinjen, zato me še posebno radosti, da spet
postaja to, kar je nekoč bil. Starši pri tej rasti
igrajo veliko vlogo, ker usmerjajo svoje otroke
in jim pomagajo pri izbiri poklica. Nikakor pa
ne smem pozabiti izreči pohval in zahval šoli,
ki jih vodi in jim pomaga na vseh segmentih
izobraževanja. Nazadnje pa vsa pohvala tudi
obrtnikom-našim stanovskim kolegom, ki si
prizadevajo iz teh fantov in deklet narediti po‑
nosne in klene mizarje.«

Tokrat nimam kaj posebnega napisati. Saj veste, ta korona virus Covid-19 nas je malo
upočasnil in nam odvzel nekaj naših začrtanih akcij. Tako ni bilo zbora članov, nismo
izvedli predavanja ali krajšega izleta in tudi ne spomladanskega majskega izleta.
Še vedno pa nam ostane druga polovica tega leta, tako da bomo skušali organizirati
vsaj nekaj od predvidenega programa, če le ne bo ponovitve epidemije. Namreč večina je prepričanih, da se bo ta v jesen (septembra) ponovil. Sama pa menim, da »ga ni«,
ki bi to točno vedel. Predvidevanja pa so lahko, lahko je tudi »vse res, da je velika nevarnost«. Nisem vraževerna, je pa res, da je v tem pokvarjenem svetu vse mogoče.
Ampak mi se ne bomo prepustili temu.
Pred pojavom Covida-19 v Sloveniji se je februarja sestal Izvršilni odbor združenja in
pregledal poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2019, določil datum zbora članov in pripravil okvirni program dela za 2020. Obe poročili sta bili sprejeti in potrjeni,
saj je bil program dela v letu 2019 v celoti izpolnjen, ostalo pa je tudi še nekaj denarnih
sredstev od članarin.

Plan dela za letos je bil predviden v enakem obsegu kot že leta do sedaj. Za izlet(a) so
bili podani naslednji okvirni predlogi: Velenje rudnik…, Sevnica grad…., KozjePodsreda….., Pišece grad… in pohod do Črmošnjic in Divjega potoka. V načrtu ostajata še kostanjev piknik in novoletno srečanje. Glede na to, da ni bilo zbora vseh upokojenih obrtnikov in ga letos tudi ne bo, prosim naše člane za morebiti še kakšen predlog, katerega lahko posredujejo ga. Kseniji na OOZ Novo mesto ali enemu od članov
izvršilnega odbora, ki se je sestal 17. junija in bo tudi v bodoče sproti usklajeval ter dopolnjeval naš program, glede na nepredvidljivo situacijo.
Pogrešam že naše druženje, zato vam želim, da ostanete zdravi in pozitivni za nadaljnja srečanja.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto
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Nekaj besed o obravnavanju
državnih pomoči gospodarstvu
zaradi covid-19
Marija Tomc Muc, direktorica BIRO BONUS d.o.o.
Mnogi podjetniki so se na podlagi interventnih ukrepov v letošnji pomladi prvič srečali z državnimi pomočmi. Če so
v prvi fazi na ta sredstva gledali predvsem kot likvidnostno injekcijo ter pomoč pri ohranjanju delovnih mest, si sedaj
vedno pogosteje zastavljajo tudi vprašanja, kako se bodo sredstva odražala v njihovih poslovnih in davčnih bilancah
ter ali obstaja možnost, da bodo sredstva morali vračati.
Kakšni sta računovodska in davčna obravnava prejetih sredstev v
okviru ukrepov iz interventne zakonodaje?
Za računovodsko in davčno obravnavo ukrepov državne pomoči v
okviru mega korona zakonov, lahko ugodnosti, ki so jih bili deležni
podjetniki in delodajalci, razdelimo v dve skupini:
a) Sredstva, ki so jih podjetniki prejeli na svoje 			
		 transakcijske račune s strani Zavoda za zaposlovanje, 		
		 Finančne uprave ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje
S strani Zavoda za zaposlovanje so delodajalci, ob izpolnjevanju pogojev, prejeli povračilo neto plač zaposlenih, ki so bili v času epi‑
demije na čakanju ali niso delali zaradi višje sile, ter povračilo
stroškov dohodnine za te delavce. Finančna uprava Republike
Slovenije je samostojnim podjetnikom, ki so podali posebno izjavo,
nakazala mesečni temeljni dohodek. Medtem ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje povrnil stroške bolniških odsotnosti, ki gredo običajno v breme delodajalca, od 13. 4. do 31. 5.. Po trenutno
veljavnem interventnem zakonu pa bodo delodajalci prejeli sredstva
za delno sofinanciranje skrajšanega delovnega časa za obdobje
od junija do decembra ter delno sofinanciranje nadomestil plač za
zaposlene na čakanju v mesecu juniju.
Vsa navedena sredstva pri delodajalcu povečujejo prihodke iz
poslovanja v obdobju obračuna, vendar le, če ni utemeljenega
razloga, zaradi katerega bi bilo sredstva potrebno vrniti. V tem
primeru podjetje ne izkazuje prihodkov, temveč že lahko oblikuje
obveznosti do državnih institucij.
V večini primerov ti prihodki ne bodo vplivali na davčno osno‑
vo davka od dohodkov pravnih oseb (oziroma dohodnine pri
samostojnih podjetnikih) v letu 2020.
Mesečni temeljni dohodek se bo izvzel iz obdavčljivih dohodkov
poslovnega leta.
Povračila nadomestil za čakanje, nedelo zaradi višje sile, sofi‑
nanciranja skrajšanega delovnega časa in bolniških odsotnosti
pa so sicer na eni strani prihodki, na drugi strani pa ima delodajalec
iz naslova teh povračil stroške, zato je davčni efekt pri večini podjetij
in podjetnikov enak nič.
Izjema so le podjetniki in podjetja, ki so obdavčeni na podlagi
dejansko ugotovljenih prihodkov in normiranih odhodkov. Pri
njih pa, v kolikor ne bo prišlo do spremembe zakonodaje, dobljena
sredstva povečujejo davčno osnovo, saj se odhodki ne priznavajo v
višini dejansko nastalih odhodkov, temveč v višini 80 % ugotovljenih
prihodkov. To pa pomeni, da je 20 % dobljenih sredstev obdavčenih
(pri samostojnih podjetnikih s cedularno davčno stopnjo 20 %).
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b) Oprostitev plačila prispevkov
Delodajalci so bili po interventnem zakonu v času epidemije (od 13.
3. do 31. 5.) oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki so delali, in do oprostitve plačila
vseh prispevkov od nadomestila plač zaposlenim na čakanju in zaposlenim, ki niso delali zaradi višje sile. Prav tako so bili plačila prispevkov oproščeni tudi samostojni podjetniki, ki so podali izjavo o
zmanjšanem obsegu poslovanja.
Oproščeni prispevki so državna pomoč in povečujejo poslovne
prihodke obračunskega obdobja. Na drugi strani podjetje pripozna stroške v višini prispevkov, zato je davčni učinek enak nič. Izjema
so le normiranci, kjer je 20 % teh prihodkov po sedanji opredelitvi
zakonodaje obdavčenih.
V katerih primerih bo prejeta
sredstva potrebno vračati in v
kakšni višini?
Državna pomoč praviloma ni nikoli brezpogojna. Pravila dodeljevanja, črpanja in dokazovanja so z namenom ohranjanja poštene
konkurence tako znotraj posameznih gospodarstev kot tudi med
državami, strogo določena. Izredne razmere v letošnji pomladi so
botrovale temu, da so se nekatera pravila razrahljala, pa vendar še
vedno obstajajo in jih je potrebno spoštovati, oziroma je potrebno
vedeti, da bo dobljena sredstva ob neizpolnjevanju pogojev potrebno vračati.
Posamezni ukrepi vsebujejo tudi pogoje, po katerih so delodajalci
upravičeni do državne pomoči ter višino in roke vračil. Opozarjamo
pa, da je novela interventnega zakona, ki je bila sprejeta konec aprila,
prinesla še nekoliko bolj jasne opredelitve in osnovne pogoje za
upravičenost do državnih pomoči, ki državno pomoč pri nas usklajuje z Začasnim okvirjem za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu Covid-19, ki je bil sprejet na ravni Evropske
Unije.
Zapisani so dodatni pogoji za dodelitev državne pomoči:
• Pomoč se ne sme odobriti podjetjem, ki so bila dne 31.12.2019
že podjetja v težavah.
• Skupna pomoč za navedene ukrepe po Začasnem okvirju ne
sme preseči 800.000 € na podjetje (razen v primeru
upoštevanja nekaterih dodatnih možnosti).
Naše glasilo - junij 2020
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• Dvojno financiranje istih upravičenih stroškov ni dovoljeno.
V prihodnjih mesecih lahko pričakujemo še dodatne ukrepe državnih pomoči. Kakšni bodo, je verjetno odvisno tudi od tega,
kako se bo razvijala splošna epidemiološka slika pri nas in v svetu.
Naj ne zveni čudno, če nam na koncu vsem skupaj zaželim, da bi
bilo takšnih pomoči čim manj, ker ne bi bile potrebne. Naj gospodarstvo čim prej znova zadiha s polnimi pljuči in naj ljudje, ki ga
oblikujemo, nadaljujemo z uresničevanjem svojih ciljev in vizij.
Prej, ko bomo zmogli ta korak, prej bo virus, ki se je zažrl tudi v
ekonomijo, na tem področju premagan.
Neizpolnjevanje
prihodkovnega pogoja
(za večino velja pogoj
več kot 10 %
zmanjšanje prihodkov
leta 2020 v primerjavi
z letom 2019 ali drugi
pogoji)1.

Izplačilo dobička.
Nakup lastnega
deleža ali lastnih
delnic.
Izplačila nagrad in
uspešnosti
poslovodstvu v letu
2020 ali za leto 2020.

Prepoved odrejanja
Odpuščanje iz
nadur in prerazporedi- poslovnih
tve dela, neplačevanje razlogov.
nadomestil delavcem.
Ne obveščanje zavoda
za zaposlovanje, da so
se zaposleni vrnili na
delo.

Neizpolnjevanje
splošnih pogojev za
dodelitev državnih
pomoči po Začasnem
okvirju.

Predvideno vračilo
sredstev najpozneje
do vložitve letnega
poročila za leto 2020.

Vračilo sredstev
skupaj z zamudnimi
obrestmi.

Vračilo sredstev v
trikratni višini.

Ni predvideno.

Vračilo prekomerno
prejetih javnih
sredstev.

Oprostitev plačila Ni predvideno.
prispevkov za PIZ
za zaposlene, ki
delajo

Ni predvideno.

Ni predvideno.

Ni predvideno.

Vračilo prekomerno
prejetih javnih
sredstev.

Mesečni temeljni
dohodek in
oprostitev plačila
prispevkov za s.p.

Predvideno vračilo
sredstev najpozneje
do vložitve letnega
poročila za leto 2020.

Vračilo skupaj z
/
zamudnimi obrestmi.

/

Vračilo prekomerno
prejetih javnih
sredstev.

Delno
sofinanciranje
nadomestil
zaposlene na
čakanju od
1.6.-30.6.

Predvideno vračilo
sredstev najpozneje
do vložitve letnega
poročila za leto 2020.

V zakonu ni
predvideno vračilo
prejetih sredstev
skupaj z zamudnimi
obrestmi!?

Predvideno vračilo
prejetih sredstev
skupaj z zamudnimi
obrestmi.

Predvideno
vračilo prejetih
sredstev skupaj
z zamudnimi
obrestmi.

Vračilo prekomerno
prejetih javnih
sredstev.

Delno
sofinanciranje
skrajšanega
delovnega časa

Ni predvideno.

Predvideno vračilo
prejetih sredstev
skupaj z zamudnimi
obrestmi.

Predvideno vračilo
prejetih sredstev
skupaj z zamudnimi
obrestmi.

Predvideno
vračilo prejetih
sredstev skupaj
z zamudnimi
obrestmi.

Vračilo prekomerno
prejetih javnih
sredstev.

Pogoji in omejitve

Ukrep
Povračilo
nadomestil in
oprostitev plačila
prispevkov za
zaposlene na
čakanju in višje
sile od 13.3.-31.5.

Opomba: Tabela je zgolj informativne narave. Podrobna določila glede pogojev in omejitev pri posameznem ukrepu so
določena v zakonu in se lahko glede na posamezni ukrep razlikujejo.
Pogoj: Zavezanec predvideva, da bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso
poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni
prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso
poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije
znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen,
mora upravičenec vrniti celotno pomoč. Za vloge, ki so vložene pred uveljavitvijo Novele zakona o interventnih ukrepih, veljajo stara
pravila, če so za zavezanca ugodnejša.
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Tudi v času korona pandemije se
moramo obnašati na podjetniški
način
Franjo Horvat, KADROS d.o.o.
Pandemija in kdo bo poplačal javni
dolg?
Pandemija korone je okupirala naše podjetniške misli. Okupirala je
tudi misli drugih, ki niso na naši strani, ki nam ne privoščijo državne
pomoči, ki nam pravzaprav grozijo, a v bistvu govorijo resnico. »Kar
je bilo dano, je treba vrniti«, piše predsednica največjih sindikatov
in predlaga višje prispevne stopnje na plače, ki bi jih morali plačati
delodajalci. Seveda se z njo ne moremo strinjati, je pa nakazala, da
koronapomoč podjetnikom ni bila dana brezplačno. Državna pomoč je vedno plačljiva in potrebno jo bo vrniti. Nerodno je le, da
prva sindikalistka v državi predlaga višje prispevne stopnje, ki jih na
koncu plačajo člani njenega sindikata in drugi delavci v zasebnem
gospodarstvu z nižjimi plačami. Javni dolg je v prvi polovici meseca
junija narasel na 82% BDP in po nekaterih izračunih zdaj znaša 37,3
milijarde evrov. Na koncu lanskega leta je bil dolg 31,7 milijarde
evrov. Zakaj takšen uvod? Le zato, da vidimo kaj nas na davčnem
področju čaka v prihodnosti. Torej pričakujmo višje davke in prispevke, saj nam državnega dolga ne bo odpisal nihče.
Čakanje na delo na podjetniški način
Kako so se podjetja spoprijela s korona krizo? Gostinci in trgovci ter nekateri drugi so 16. marca morali prenehati z delom. Pač država je z odlokom ustavila opravljanje dejavnosti. Nekateri so poslali delavce na čakanje po prvem interventnem zakonu, nekateri po
drugem, nekateri po prvem in drugem, tudi po tretjem. Bili so tudi
direktorji, ki so hkrati lastniki podjetij in so sebe poslali na čakanje,
češ podjetje bo mirovalo in oni v času čakanja ne bodo prav nič delali. Ti direktorji bojda v tem času niso pregledovali niti odpirali svojih e-mail predalov. Posledično niso na njih niti odgovarjali. Pisem
na pošti zagotovo niso dvigovali, a vendarle so bili mnenja, da v času
čakanja in prejemanja državne subvencije pa nekaj malega, drobcenega vseeno lahko delajo, saj je menda to dovoljeno. Kaj o tem misli
kontrola in inšpekcija, ki bo preverjala upravičenost do subvencije ,
bomo oziroma bodo zvedeli kmalu. Verjetno jim bodo za začetek
pregledali računalnike, tudi kakšnim komercialistom, programerjem

14

in projektantom bodo, veliko sledi je ostalo. Možno je, da so nekateri delavce, ki so čakali na delo »nekaj malega« vabili na delo.
Upajmo le, da v času čakanja niso opravljali kakšnih prevozov ali dostave blaga, pisali potnih nalogov in dnevnic, računov za opravljeno
delo izstavljali ali bognedaj, skriti v kuhinji malice kuhali... Tole so
lahko veliki problemi za tiste, ki so po »podjetniško« razumeli čakanje na delo. Pač podjetniki izkoristijo vsako priložnost za zaslužek.
Za takšne, ki menijo, da bo kontrola po pisnih evidencah lahko ugotovila nepravilnosti pri čakanju na delo, je najboljša samoprijava in
vrnitev prejete subvencije, drugače v primeru, če jih dobijo, bo
treba subvencijo vrniti v trikratnem znesku. Vedeti moramo, da bo
v prihodnjem času pozornost inšpekcije usmerjena v morebitno
neupravičeno izkoriščanje subvencioniranja čakanja na delo in dela
s skrajšanim delovnim časom in kontrolo, če je državna pomoč porabljena upravičeno. Ne pozabimo, inšpektorji bodo preverjali
E-poslovanje.
Kriza že pred pandemijo
Danes večina podjetnikov dela brez nekakšnih večjih posledic zaradi korone. Pomembno je, da je knjiga naročil polna do konca leta
in še naprej. Gostinci (tudi trgovci) so večino čakajočih delavcev
poklicali nazaj na delo ali so ponovno zaposlili večino delavcev, ki so
jim odpovedali pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Velik
problem pa imajo podjetja z bolj prazno knjigo naročil, ki je sicer bila
bolj prazna že na začetku leta in je pandemija le malo vplivala na slab
položaj. Nekateri so sprejeli ključno odločitev in so že v mesecu marcu in aprilu delavcem odpovedali pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Delavci so v času odpovednega roka izrabili višek ur, lanski in letošnji dopust. Danes so ti delavci že prijavljeni (ali pa se jim
pravkar iztekajo odpovedni roki!) kot brezposelne osebe na Zavodu
za zaposlovanje. Prejemajo denarno nadomestilo, tudi odpravnine
so dobili in delodajalec z bolj prazno knjigo naročil z delavci za katere nima dela, nima več težav. V prav nasprotnem težkem položaju
so delodajalci, ki so prav tako na začetku leta imeli bolj prazne knjige
naročil in namesto, da bi odločno zmanjšali število zaposlenih delavcev, so nepremišljeno izkoristili državno subvencijo za čakanje na
delo in poslali delavce na čakanje na delo v mesecu marcu, aprilu in
maju, na koncu meseca maja pa ugotovili, da knjiga naročil ni nič
bolj polna. Da bi bila težav polna kapa, so ugotovili, da v času čakanja na delo delavci niso želeli izrabiti lanskega dopusta, tudi letošnjega ne.
Kako naprej? Nekateri so rešitev problema preprosto preložili za še
en mesec in ponovno poslali delavce na čakanje na delo, drugi pa so
vendar naredili tisto, kar bi morali že nekaj mesecev prej in delavcem
vročajo odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, ker so
knjige naročil še vedno slabo zapolnjene in dela za vse delavce ne bo.
To neprijetno delo odpuščanja delavcev čaka še tiste, ki imajo še v
mesecu juniju čakanje na delo.
Naše glasilo - junij 2020

strokovni članki

SVETOVANJE
pri zunanjih svetovalcih

Pravno:
Pandemija poglablja krizo
Seveda, so podjetja, ki jim poslovni partnerji iz tujine v zadnjem mesecu, dveh sporočajo, da naročil ne bo oz. jih bo
manj, ker se tudi v državah, ki so naše največje gospodarske partnerke, napoveduje veliki padec BDP, ker je pandemija okužila gospodarske tokove in dobavne verige. Ta
podjetja naj se učijo iz izkušenj drugih in se ne zavajajo.
Če dela ni in ga ne bo, naj seštejejo strošek dela in takoj
začnejo s postopki odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Potrebno je razmišljati koga in kako
odpustiti.
Skrajšani delovni čas ni rešitev
za vse
Odločitev za subvencionirani skrajšani delovni čas naj
podjetniki sprejemajo s tresočo roko. Vlada bi želela, da
ne bi bilo večjih odpuščanj. To si želimo tudi podjetniki
in bi raje zaposlovali. Problem je le, če dela za vse ni in ostane le strošek delavca brez dodane vrednosti. Pri odločitvi
za delo s skrajšanim delovnim časom mora delodajalec
oceniti, v kakšnem položaju bo npr. na koncu leta in kakšen problem bi s subvencijo rešil. Skrajšani delovni čas
pomeni velike spremembe v organizaciji dela.
Podjetniki ne pozabimo, da
smo... podjetniki
V teh težkih časih se moramo podjetniki obnašati predvsem podjetniško in na podjetniški način sprejemati odločitve ter šele, ko je odločitev sprejeta preveriti, če lahko
v njeno izvedbo vključimo državo in državni denar.
Podjetniki smo zmotljivi in če smo se zmotili, ne smemo
dajati občutka nezmotljivosti, le narediti moramo tisto,
kar bi morali že pred nekaj meseci... Popraviti zmoto.
Delavci, ki jim zaradi premalo naročil ne moremo zagotoviti dela, so naš največji strošek, in če od naših desetih delavcev trem ne moremo zagotoviti dela, jih odpustimo,
izplačamo odpravnino in z ostalimi gradimo prihodnost,
drugače prihodnosti ne bo. Le na ta način se lahko nadejamo, da bomo te tri delavce lahko v bodoče ponovno zaposlili.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

Odv. Vesna Bajec
Odv. Tadeja Žibred
Odv. Samo Plantan
Odvetniška pisarna Smolej
Odv. Borut Tiran
in odv. Tatjana Medic

07 337 87 40
041 937 729
07 33 79 110 in 041 342 100
07 33 22 280 in 041 673 485
07 33 22 170 in 040 523 252

Davčno:
Biro Bonus d.o.o.
Alenka Zaman s.p.
Mira Lalić s.p.
Anita Avbar Salopek s.p.

07 39 30 960 in 041 786 444
041 682 888
07 33 73 380 in 041 682 470
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:
KADROS 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

Nepremičninsko svetovanje:
KVADRAT
NEPREMIČNINE d.o.o.,
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 koledarskem letu.
Želimo, da s pridom izkoristite to možnost, ki prinaša pod‑
poro podjetniškemu potencialu v obstoječih in novih podjetjih.
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počitniške kapacitete

S TURISTIČNIMI BONI V NAŠE POČITNIŠKE KAPACITETE
Zbornica je vpisana v register nastanitvenih obratov in izpolnjuje vse pogoje, da lahko do konca leta 2020 pri nas unovčite
turistični bon za katerokoli od treh nastanitev.

A
N
R
B
O
Terme D

STANOVANJE
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 izviru od 35 do 36 stopinj C prihaja iz globine 1.200 metrov. Zdravilno vpliva na vse vrste ženskih bolezni, zdravljenje moške in ženske inkontinence.
Tu so specializirani tudi za zdravljenje sklepnega revmatizma, prekrvavitvenih motenj, borelioze, osteoporoze in prekomerne telesne teže.

Cena najema za člane: 		
Cena najema za nečlane:

12,00 EUR/nočitev
15,00 EUR/nočitev

V ceno ni vštet 9,5 % DDV.

A
I
M
I
L
O
Terme

LESENA HIŠICA
Terme Olimia ležijo v Obsotelju, v osrčju Kozjanskega. Naravno zdravilno 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
vsebujejo magnezij, kalcij in hidrogen-karbonate.
Voda blagodejno deluje na revmatična obolenja, kožne bolezni, arterijske
obtočne motnje, obolenja perifernega živčevja, stanja po operativnih posegih 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,

Cena najema za člane: 		
Cena najema za nečlane:

25,00 EUR/nočitev
30,00 EUR/nočitev

V ceno ni vštet 9,5 % DDV.

A
R
O
G
A
K

KRANJS

NOV NADSTANDARDNI
APARTMA

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 posebno počutje in udobje v vsakem kotičku svojega drugega doma. Nahaja
se ravno ob vstopu v Kranjsko Goro, v neposredni bližini kolesarske steze,

Cena najema za člane: 		
Cena najema za nečlane:
Zunanjost Hiše Sonca v Kranjski Gori

16

64,00 EUR/nočitev
130,00 EUR/nočitev

V ceno je vštet 9,5 % DDV.
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Članom drugih zbornic priznamo 10 % popust na polno ceno bivanja,
s predložitvijo kartice Mozaik podjetnih.
Informacijo o zasedenosti najdete v iskalniku na http://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.

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 stanovanja se nahaja klet, ki je pod okriljem hotela Vita in kjer so možne
tudi pokušine in nakup vin. Zraven
je park za sprehajanje starih in mladih, saj imajo tudi igrala za otroke.
Zraven je veliko sprehajalnih točk,
kolesarskih stez in podobno.

Dnevna soba z jedilnico in kuhinjo

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

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

savnah, kolesarite po bližnjih krajih ali pa si umislite pohodništvo. Kot dobra izletniška točka je
bližnji Jelenov greben in čarovniška hiška, ki je
zanimiva otrokom in staršem. V hišici lahko
biva istočasno največ sedem oseb. Je prijetnega
videza in občutka, saj les daje človeku posebno
domačnost.
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Novo mesto ima hišico pri zunanjem 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 imenom
King Kobra, ki pričara otrokom in odraslim
nepozabno doživetje. Obnovljen je tudi največji vsedružinski wellness Termalija z labirintom bazenov, kotičkov za zabavo in sprostitev.

Dnevni prostor v hišici H-8
Terme Olimia
Zunanjost hišice H-8 v
Termah Olimia

ki vodi v središče kraja, naprej v Podkoren in
Italijo, od smučišč pa je oddaljena 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 v okolici ogromno možnosti za zimski in letni turizem, različne izlete, zimske in letne športe, prireditve
in oddih. Posebnost apartmajske hiše je skupni wellness oziroma savna. Velik dnevni prostor s kuhinjo, dve sobi in kopalnica na 82 m2
bivalnih prostorov omogočajo udobno bivanje 4-6 gostov, pripada pa jim tudi parkirno
mesto, velika klet in kolesarnica. Izvrstna lokacija za vse vrste turistov v vseh letnih časih.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

Skupni wellness prostori
in savna
Dnevni prostor s kuhinjo v
apartmaju št. 11 v Kranjski
Gori
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zgodba o uspehu

Tanja in Damjan Fink
HIŠA FINK

Gurmansko doživetje nikoli ni samo stvar okusa, je preplet vseh čutil, vonjev, pogledov, dotikov, zvokov. In več, je še
vtis, ki ga pusti v nas, in ga besede težko opišejo. Vtis, prepojen tudi z odnosom, pristopom, toplino, ki jo čutimo v
prostoru, pa ne zaradi prostora samega. Seveda pa osnova vsega ostaja okus, brez tega je vse ostalo nično.
Vse te elemente že vrsto let spretno prepletata v zgodbo o uspehu Tanja in Damjan Fink, partnerja v zasebnem in
poslovnem odnosu.

Pa Damjan?
Koliko vas pri delu vodi tradicija in
koliko inovativnost, če je to dvoje
“Jaz sem srečen, ko kuham. Že v otroštvu
sploh mogoče ločiti?
me je ob jutrih dramil omamen vonj sveže
Tanja:
pečenega kruha iz krušne peči moje mami,
”Navdih je vedno tradicija, tradicija okusov, ki je danes zaščitni znak Hiše Fink.”
Dodajata, da so njuna inspiracija trenutki
spominov, hrepenenja …
Z globokim spoštovanjem do dediščine in sreče in impulzi notranjega hrepenenja,
navdiha nenavadnih treiskreno ljubeznijo do kuhanja ter
nutkov, tradicija poklica
vsega lepega, kar kuhanje prinaša,
in tradicija pokrajine, kjer
sledi Hiša Fink jasni viziji in dolgi
ustvarjata, in ljudi, za katradiciji. Smo gostilna ugodja,
»Navdih je vedno
tere ustvarjata. Tudi naraudobja in neizmernih okusnih
tradicija okusov,
va je neprestan vir njuneužitkov.
spominov,
ga navdiha: sosedov travV Hiši Fink je kuhinja globok pohrepenenja …»
nik, bližnji gozd, brežine
klon vsem koreninam, družinskim, nadzemeljskim in podzemeljskim. Jedilnik je povezan s kraji, z lepimi
spomini in nama ljubimi ljudmi.
Omenila bi Pavlovo torto (na moj način), ki
sem jo spekla dedku za zadnji rojstni dan, in
mu polepšala odhod … torto, o kateri je govoril s posebnim žarom, še preden je bila
narejena, z njegovimi jagodami, seveda.
Gin tonik, ki me bo vedno spominjal na
mojo babico.
Limonina torta, najljubša mojemu sinu
Anžetu, s prvega družinskega dopusta nas
štirih.
In torta mojega sina Julija: čokoladna, ves
čas čokoladna, čokolada zgoraj, čokolada
spodaj, čokolada okrog in vmes, kot pravi
sam.”
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sanjave Krke, mamin vrt, lokalno pridelan
sir, jajca, med, vonj poletnega jutra, spreminjanje letnih časov ... in vonj kruha. Vse to se
riše na jedilniku Hiše Fink. In še marsikaj:
dolenjskemu polžu na krožniku dela druž‑
bo odojkova skorjica, potem dodajo še poetično ime in originalen krožnik išče pot do
gosta.
Edino, kar na koncu res šteje, je okus. Na
sestavo jedilnika pa vpliva tudi profil pričakovanega gosta. Vsi pridejo s skupnim imenovalcem, so lačni in žejni, vendar vsak s
svojo družbo, osebnostjo, zgodbo, željami ...
in vsi so dragoceni gostje.
V Ljubljani je bila ta pestrost še bolj izraže‑
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zgodba o uspehu
na ter ju je dodobra izklesala in izurila.
In potem je treba na koncu najti še ravnovesje med izvrstnimi sestavinami in sprejemljivimi cenami, kar je dodaten, a kot pravita, najmanj očarljiv izziv.

Se vidva teh časov sama spomnita,
vama je minula zgodba sploh pomembna? Želita graditi na tradiciji
tega prostora ali ustvariti novo
zgodovino?
”Ustvarjava novo zgodovino”, povesta z nasmehom. Najini spomini so bežni, zato
neizmerno uživava ob pripovedih in doživetjih v stari Ribji – celo tako zelo, da obujava jedi iz tistega časa. In znova in spet nudiva
zavetišče lačnim in žejnim.
Ne kjerkoli, ampak v starem mestnem je‑
dru, na čudovito prenovljenem Glavnem
trgu.

Potrebujete po delu samo običajen
počitek ali kdaj tudi konkretnejši
odmik in odklop?
Tanja se nasmeje:
“Konkretnejši odmik in odklop včasih pomeni le 21-urno odsotnost. Res, ob desetih
zvečer, po službi, zajadramo proti morju, naslednji dan pa se fanta ob sedmih zvečer že
pripravljata na šolo naslednjega dne.
Taki pobegi v naravo imajo
prav terapevtski učinek na
nas.
V gostinstvo sva vpeta z
»V gostinstvo sva
dušo in telesom in ta služba
vpeta z dušo in
te včasih neverjetno izčrpa.
telesom in ta služba
Kadar sva sama gosta v rete včasih neverjetno
stavraciji, pa iščeva doživeizčrpa.»
tje; ne ocenjujeva, samo
uživamo vsi skupaj.”
Pri oglaševanju svojega dela prisegata nadober glas, zelo analogno sredstvo, ki pa se
širi tudi digitalno in ne pozna meja. Kot
tudi onadva ne, saj sta delala tudi v tujini.
In sedaj sta tukaj, spet v domačem kraju, in
po novem tudi čisto v centru Novega mesta, na prelepi lokaciji hostla Situla, ki je
vsem znana kot stara Ribja; prostor, zasidran v življenju generacij Novomeščanov,
ki obljublja, da bo to spet postal.

Kako ste občutili krizo
zaradi virusa Covid19?
”Zelo. S podporo lokalnega
podjetja smo lahko lokal maja
odprli in začeli z delom. S tistim
pravim utripom pri ekipi, ki se
je po zelo dolgem času vrnila v
službo, smo s svojimi rokami
spet ustvarjali ... nepopisno.”

Za konec pa vprašanje o čisto
svežem priznanju, pravzaprav kar
dveh, s katerima se je Damjanovo
ime in ime Hiše Fink uvrstilo v
prestižen Michelinov vodnik. Bib
Gourmand in The Plate Michelin
označujeta visoko kakovostno hrano
iz svežih sestavin, ob zmerni ceni.
Tanja pravi, da je sladica zaključni, a
zelo pomemben del obroka.
Je nekaj podobnega tudi s priznanji?
“Priznanja so potrditev, nagrada za preteklo
delo in dobra popotnica za naprej.
S sodelavci deliva vizijo podjetja, poslovne
uspehe in skrivnosti priprave hrane, ki na
koncu dneva s svojim delom nosijo podpis
hiše.”
Finkova se zavedata, da vsako priznanje,
sploh svetovnega slovesa, prinese prepoznavnost doma in v tujini ter postavi lokacijo na zemljevid vsakega gurmana. A v gostinstvu so spremembe stalnica. Ko iščeta
vedno boljše in najboljše, spreminjata sebe
in svoje delo. Pravo priznanje pa so gostje,
ki se vračajo in omogočajo poslu, da živi
naprej.

Koliko je v vas in v vaši dejavnosti
nasploh tekmovalnosti? Kako na vas
A raje, kot da govorita, s svojo ekipo vabita
vplivata kritika in pohvala?
na rajanje okusov, misli, pogledov in občut”Stanovski kolegi si stojimo ob
kov. Na druženje ob raz‑
strani s klici, nasveti ali zgolj s povajanju, na novo lokacijo
govorom ali šalo, znotraj skupin
v živahnem centru, in na
socialnega omrežja.
že uveljavljeno lokacijo v
»Pohvala je nagrada zelenem in mirnem obroPohvala je nagrada za včerajšnje
za včerajšnje delo,
delo, kritika sooblikuje pot za
bju mesta, nad čarobno
kritika sooblikuje pot Krko.
jutrišnji dan.”
za jutrišnji dan.»
Foto: Dean Dubokovič

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto
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intervju - mladi vizionar

Preko tradicije do inovativnosti
JANEZ COLNAR, VINAR
Vesna Šteblaj
Pisarna Janeza Colnarja se razteza na desetine metrov podolgem in počez po nežnih dolenjskih gričih, po pobočjih opevane Trške gore. Osmi je, ki v družini nosi to ime in ki večstoletno tradicijo (ali trtadicijo) nadaljuje tudi pri obdelovanju vinograda; še več, to dejavnost je nadgradil v poklic. Zahteven, naporen, a enkratno poseben in lep poklic: vinar.

Koliko je v vašem delu tradicije in
koliko inovativnosti?
“Tradicija je osnova in začetek vsega.
Inovativnost pa je nadgradnja vsega znanja,
ki se prenaša iz roda v rod. Menim, da je tehnologija gonilo napredka. Zelo rad tudi izdelujem nove naprave, s katerimi dvigujem kakovost vina ali pa si olajšam delo v vinogradu.”

čar. Rad delam v vinogradu, sem zunaj na
svežem zraku in v naravi. Še posebej v tem
obdobju, ko spremljam, kako trtje raste in
grozdi zorijo. Hkrati pa zelo rad tudi kletarim. Posebej, ker v kleti in v vinu kletar lahko
izrazi svoj karakter. Zelo rad preizkušam
nove metode, spreminjam predelavo, testiram kaj je boljše. Veliko vlagamo v tehnologijo, saj želim vino nenehno izboljševati,
Kateri elementi so najbolj pomembni nadgrajevati. Veselim se gradnje nove, soza dobro vino, tako med zorenjem
dobne in visoko tehnološke vinske kleti nagrozdja kot tudi kasneje med
slednje leto. Bojim pa se muhastega in predkletarjenjem?
vsem nepredvidljivega vremena, saj smo
vinogradniki od njega zelo
“Osebno menim, da je vreme
odvisni in žal nanj ne moključnega pomena, saj je vinoremo vplivati.”
gradništvo poklic brez strehe
Seveda tudi on pozna trenad glavo. V kleti pa je zelo
»Vinogradništvo
nutke, ko je vsega preveč,
pomembna doslednost: red,
je poklic brez strehe
vendar pravi, da je pozitivčistost prostorov, konstantna
nad glavo.»
na oseba, ki probleme
zbranost. Vina pa se ne začne
ali rešuje ali odmisli.
delati šele v kleti, ampak že v vinogradu, le-ti morajo biti urejeni, trta pravil- Rad sede na motor, kjer odklopi vse
no negovana in v času trgatve mora imeti skrbi. Vsako leto gre z najdražjimi na
smučanje in na morje, včasih mora sigrozdje ravno pravšnjo fenolno zrelost.”
cer termine prilagoditi svojemu najzahKaj pa vam je ljubše, skrb za
tevnejšemu in muhastemu sodelavcu,
vinograd ali kletarjenje?
vremenu, vendar vedno najde tudi čas
“Kombinacija obojega. Vsako delo ima svoj zase.
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Tudi v vinarstvu je prisotna
tekmovalnost in Janez je dobitnik
zlate medalje Decanter v Londonu
2019, ko je njegov svež in nežen
Rose med 816 vzorci dobil najvišjo
oceno. Posebej ponosen je tudi na
vino lastne blagovne znamke, Collis,
ki je aromatičen preplet šestih sort
grozdja, do 24 mesecev zorjen v
akacijevih sodih.
“Menim da je zdrava mera tekmovalnosti
vedno dobra, saj je lahko gonilo napredka
in izboljšav. Ločim med to zdravo tekmovalnostjo in nevoščljivostjo, slednja je
problematična in naredi več slabega kot
dobrega. Sam se s tem ne obremenjujem
in ne razmišljam, osredotočam se nase in
na cilj, da pridelujem izvrstno vino. Bi si pa
želel več sodelovanja med vinarji, seveda
to tudi že sedaj
obstaja, vendar je
še veliko prostora
za izboljšave.”
»Zdrava mera
tekmovalnosti je vedno Seveda pa z
veseljem poskuša
dobra, saj je lahko
vina slovenskih in
gonilo napredka in
tujih proizvajalcev.
izboljšav.»
Naše glasilo - junij 2020

intervju - mladi vizionar
Tudi v družbi ne more čisto odklopiti
svojega poklica, s prijatelji vino preizkusi,
pokomentira dobre in slabe lastnosti in
predvsem uživa.
Na njegovo pot je, poleg očeta,
močno vplival stric Matjaž, s
katerim se zelo dobro dopolnjujeta v
kleti in vinogradu. V mladem Janezu
je zanetil željo, da postane dober
vinar, ga vzpodbujal k stalnemu
učenju in razvoju. Hkrati je zelo
vplival na njegov pogled na svet,
tudi privatno. Oče in stric mu pri
delu tudi najbolj pomagata.
“Velik preskok v načinu razmišljanja, predvsem na poslovnem področju, pa se je zgodil, ko sem živel in delal v Luxembourgu.
Lahko bi rekel, da je bil Luxembourg neke
vrste šola življenja.”
Janezu je pomembno, da se strankam približa in ponudi vsakemu tisto, kar si želi, in kar
odgovarja njegovemu okusu, zato z veseljem prireja degustacije. Stalne stranke pa
ponavadi točno vedo, katero vino si želijo.
Seveda pa veliko sodeluje tudi z večjimi poslovnimi kupci, največ z restavracijami, ki
svojim strankam ponujajo izbrane okuse pri
hrani in tudi vinu.
Pa tudi pri Colnarjevih ne ostajajo
samo pri vinu, pomemben del
njihove ponudbe so dogodki s
kulinarično ponudbo: obletnice,
poroke, praznovanja, poslovna
srečanja ...
’’S turizmom oziroma z zaključenimi družbami se ukvarjamo od leta 1994. Vedno se
potrudimo, da je skorajda vsa hrana pridelana na domači kmetiji. Pomembno nam je,
da se naši gostje počutijo sproščeno, prijetno in domače. Vino vedno komplementira
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mogli pridelovati takih količin vin, kot jih
največje države. Pri umeščanju slovenskih
vin na svetovni vinski zemljevid je to po‑
trebno upoštevati in predstaviti kot prednost. Pri nas je veliko vinorodnih okolišev z
do sedaj neizkoriščenim potencialom. Med
njimi je tudi Dolenjska, za katero sem prepričan da bo v naslednjih letih pridobila na
cenjenosti. Me pa zelo veseli, da so ta teden
izvrstno kulinarično ponudbo prepoznali
tudi Michelinovi ocenjevalci, ki so podelili
kar nekaj zvezdic restavracijam. To je tudi
potrditev, da je slovenska kulinarika, kamor
seveda spada tudi vino, na visokem nivoju.”
Seveda pa se moramo na koncu
dotakniti aktualne teme, krize zaradi
virusa Covid-19.
“V času omejitev in prepovedi
smo si vzeli več časa za družino in uredili bolj ali manj nujne zadeve, s katerimi smo prej
hrano, in tudi mi se trudimo
odlašali. Je pa bilo to obdobje
to doseči. Turizem v zidanici
»Pri umeščanju
mentalno precej zahtevno
vodi moja mami, Katarina
slovenskih vin na
predvsem zaradi negotovosti,
Colnar, ki se uskladi z gosti
svetovni vinski
glede njihovih želja, pripravi
zemljevid je potrebno ki jih je kriza prinesla. Opažam
sicer, da se stanje popravlja
menu in tudi vodi kuhinjo’’
upoštevati, da je
in gre počasi nazaj v stare tirniSlovenija butična
V pogovoru sva se
ce. Zadovoljen sem z začetvinska destinacija, in
dotaknila tudi tega, kje
kom ponovne prodaje, čeprav
to
predstaviti
kot
je Slovenija na vinski
bo minilo še kar nekaj časa, da
prednost.»
karti sveta, in kaj na to
bomo spet tam, kjer smo bili
vpliva.
pred korona krizo.”
’’Menim, da imamo v Sloveniji izvrstna vina,
S svojim pozitivnim pristopom, širokim
ki po kakovosti zlahka konkurirajo najbolj
nasmehom in delovno vnemo bo Janez
kakovostnim tujim vinom, kar se kaže tudi
Colnar prav gotovo uspešno premagoval
v nagradah in priznanjih, ki jih slovenska
izzive, ki mu jih življenje prinaša na pot. Ali
vina dobivajo na najprestižnejših vinskih
bolje: na zelena pobočja domačih gričev.
ocenjevanjih, od najbolj priznanih vinskih
Foto: Vesna Šteblaj
strokovnjakov. Je pa res, da je potrebno gledati na Slovenijo kot vinsko destinacijo v
butičnem kontekstu, saj nikoli ne bomo
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Maja Judež
YOUMA d.o.o.
Marija Martinčič Bauman
Z gospo Majo Judež sva se srečali sredi ponedeljka, ob
začetku novega meseca. Zdi se, da so ji začetki namenjeni.
Do novih prostorov njenega YOUMA BEAUTY STUDIA
sem se povzpela po pravkar končanih granitnih stopnicah
na novo oblečene in preurejene stavbe bivšega Mercatorja, na Seidlovi cesti 42.
Notranjost stavbe še ni povsem definirana, z razliko Youma beauty
studia, ki z usmeritvenimi oznakami in prelepo mandalo na vratih
vabi v svojo notranjost. Pred vrati postojiš za trenutek, saj si tudi tu
deležen navodil za ravnanje ob vstopu. Čas Covida 19 je namreč
pravkar za nami, vsaj tisti najbolj turbulentni. Sežem po masko v svojo torbico in vstopim.
Odpre se prelep prostor, bel, čist, z minimalističnim pridihom barve
lesa ter mandalo na sredini studia – vstopim v »ženska nebesa«.
Pogled v katero koli smer je navdušujoč. Opazijo me takoj in me odpeljejo do lastnice, Maje Judež. Odmakneva se v diskreten delček Youma raja in snameva maski. Sedaj razu‑
mem izbor barv in dovršenost studia. Maja je urejena
od glave do peta. Z nasmehom in toplino, ki jo širi po
prostoru.
Pri Maji

vstopim v
»ženska nebesa«

Ne dovoli, da svojo torbico odložim na tla. Nanjo čaka pripravljeno
mesto.
Preseneti me s tem, ko pove, da je sociologinja. Kako vendar se so‑
ciolog odloči za frizerski salon? In začneva miselno potovanje v
čas njenega otroštva, ko je že pri 14-ih letih v frizerskem salonu asistirala družinski prijateljici. Dobro ji je plačala, pravi, in tudi to jo je
motiviralo. Učila se je postopkov organiziranja in naročanja ter ostalih veščin. Prihodnost jo je odnesla v odgovorne marketinške in organizatorske vode. Bila je uspešna.
S svojo idejo po frizerskem salonu je nekega dne presenetila moža.
Prvi salon, GLAMUR, je najela v Bršljinu, nad trgovino z vozili. In
čeprav si je začetke predstavljala salon z več osebja, je le tega (zaradi
njihove lojalnosti drugim salonom) pridobila z leti, vse do danes, ko
v podjetju združuje 10 strokovnjakinj na področju frizerstva, ma‑
ke-upa, podaljševanja in vihanja trepalnic ter manikure. Kot sociologinja, ki je občutljiva za počutje ljudi, se je odločila ime podjetja v
10-tem letu delovanja spremeniti. Glamour namreč v svojem pomenu nosi ime za prestiž. Sama pa želi, da bi se pri njih vse stranke
počutile dobrodošle in sprejete. Veščine sociologa z zgledom prenaša na kolektiv, o katerem govori z ljubeznijo in spoštovanjem.
»Moje punce«, pravi, so izjemne. Vsaka na svojem področju. In skrbijo za to, da se pri njih stranka res dobro počuti.
Maja ni frizerka, vendar spremlja in spodbuja svoje zaposlene k
Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto
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Poštnina plačana pri pošti
8103 Novo mesto

Glasilo
Območne obrtno-podjetniške
zbornice Novo mesto
junij 2020, številka 1, leto XXXVII

• Redna letna seja skupščine
o poslovanju v letu 2019 in
načrtih za leto 2020
• Aktivnosti zbornice in sekcij v
času epidemije
• Solidarnost in humanitarnost
• Povabilo v Klub mladih
podjetnikov
• Korona zgodbe o uspehu:
YOUMA d.o.o.
Hiša Fink & Situla
• Preko tradicije do inovativnosti:
Janez Colnar ml.
1

»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
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razvoju, skrbi za njihovo izobraževanje, napredek na strokovnem področju, zanje
spremlja nove trende in jih uvaja v prakso, naroča nove materiale in pripomočke. Z novimi
prostori Youma beauty studia na enem mestu
stranki zagotavlja celostno storitev: od ureditve frizure do ureditve nohtov in make-upa.
Svoji ekipi strokovnjakinj se je čisto zares pridružila po 6-ih letih delovanja. Delo namreč
rada preverja s takojšnjim odzivom ljudi.
Svojo ustvarjalnost izraža skozi make-up ar‑
tistiko. Prav tako znanje iz marketinga s pridom uporablja tudi v drugem delu svojega
podjetja – agenciji za dogodke, YOUMA
EVENTS. Je organizatorka poslovnih do‑
godkov: srečanj, konferenc, forumov,
organizira predstavitve izdelkov, jubileje, poroke,… Ima nekaj stalnih naročnikov, z veseljem pa sprejema tudi
nove. Je dostopna, prilagodljiva, profesionalna, spoštljiva in natančna.
Je optimist. Večni optimist. In ko jo
vprašam, kako je na delovanje podjetja vplivala pandemija prizna, da se je
prvič nekoliko ustrašila. Profesional‑
na, kot je, tega zaposlenim ni pokazala. Po‑
skrbela je za njihovo varnost in podjetje za
stranke zaprla. Hkrati je nadaljevala vizijo po
nakupu in ureditvi novih prostorov. K sreči so
obrtniki lahko delali. Podjetnost in iznajdljivost je tudi v tem času nista zapustili. Hitro se
je organizirala in preverila zaloge izdelkov ter
jih ob svetovanju ponudila strankam preko
elektronskih medijev. V vmesnem času je
ohranjala stik s strankami. Pravi, da je vlada
pravočasno napovedala omilitev ukrepov.
Zato se je ekipa lahko pripravila.
Dekleta so se v nov studio vrnila v začetku
maja, prav na dan sprostitve ponovnega delovanja. Optimizem in trud lastnice sta se obrestovala. Zveste stranke z veseljem vstopajo v
nove prostore in se prepuščajo spretnim rokam in zamislim strokovnjakinj Youma beauty studia.
Studia, katerega prepoznavni znak je mandala. Ne katera koli. Tudi ta je izbrana s posebnim občutkom za estetiko in zgodbo. Se‑
stavljajo jo majhni listi, kjer vsak posamezni
predstavlja vas, mene. Že ime je pomenljivo.
YOUMA d.o.o. YOU za VAS in MA za Majo.
Maja za vas. Ženska, ki jo vodi ljubezen, srčnost in predanost družini, ljudem. Ženska, ki
se ne zapira pred izzivi. Ki pusti, da jo vodi življenje. Ki sprejema in daje. Ženska, ki piše
prihodnost in se ne kar znajde v njej. Naj bo
čim bolj svetla, ji želimo.
Foto: Tomaž Kos

»Je dostopna,
prilagodljiva,
profesionalna,
spoštljiva in
natančna.»

