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Glasilo  
Območne  obrtno-podjetniške 
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•	25.	srečanje	obrtnikov	in	
podjetnikov	letos	virtualno

•		Jubilanti	in	prejemniki	priznanj,	
plaket	in	ključev	v	letu	2020

•	 Jubilanti	se	predstavijo

•	 Strokovno	delovanje	zbornice	in	
sekcij	-	izmenjava	dobrih	praks

•	 Prejemnika	zlatega	ključa	za	45	
let	in	diamantnega	ključa	za	50	
let	dela	v	obrti

•	 Priznanja	OZS	za	55	in	60	let	
družinskega	nasledstva

•	 Ustanovljen	Klub	mladih	
podjetnikov	-	izjave	ustanoviteljev
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nagovor predsednice

Mojca Andolšek

Cenjene podjetnice in 
podjetniki,
letošnje leto nam je pokazalo, kako nam lahko samoumevne navade in dobrine 
v trenutku postanejo nedosegljive. Ko se v trenutku zavemo, kako pomembno 
je zdravje, svoboda do dela, brezmejna kreativnost, medsebojni odnosi in  
druženje.

Že več kot 50 let skupaj povezani dokazujemo, da 
s svojo vztrajnostjo, pogumom in iznajdljivostjo 
zmoremo zastopati interese obrtništva in podjetni-
štva na najvišjih državnih ravneh in vzpostavljati 
pogoje za lajšanje gospodarskih posledic letošnje 
epidemije.
Kljub poslovno težkemu letu pa bo leto 
2020 za zbornico prav posebno leto, saj ga 
je zaznamovala USTANOVITEV KLUBA 
MLADIH PODJETNIKOV – KMP pri 
Območni obrtno-podjetniški zbornici 
Novo mesto. Skozi Klub mladih podjetnikov 
bomo še bolje gradili prepoznavnost zbornice, pred-
vsem pa pod svoje okrilje še aktivneje vabili mlajše 
generacije obrtnikov in podjetnikov, kjer bodo sku-
paj snovali in ustvarjati drugačno delovanje naše 
zbornice; z mladimi nadobudnimi idejami, vizijo, 
sodobnim, predvsem digitalnim delovanjem in cilje 
uresničevali ob podpori izkušenih mentorjev. 
V tem izzivov polnem letu smo poleg rednega in 
močno spremenjenega delovanja regijsko izpelja-
li tudi dve večji humanitarni akciji, in sicer smo 
med obrtnike in podjetnike preko javnega poziva 
za mikro podjetja razdelili kar 110.000 zaščitnih 
mask. Skupaj s Šolskim centrom pa smo organizi-
rali humanitarno akcijo zbiranja računalniške opre-
me v akciji »ŠOLARJU PODARI  RABLJEN 
RAČUNALNIK« in jih podarili pomoči po- 

trebnim šolarjem, ki jih še vedno nujno potre-
bujejo za opravljanje šolskih obveznosti in po-
uka na daljavo. 
Novo nastale okoliščine so močno spremenile 
našo rutino življenja in poslovanja ter še pospeši-
le nekatere že planirane aktivnosti na zbornici, 
predvsem v smislu digitalnega, spletnega  in vir-
tualnega načina komuniciranja.
Ponosna sem na vse vas, še posebej pa na 
tiste člane, ki jim lahko v letošnjem letu is-
kreno čestitam ob doseženih jubilejih. 
Pravo priznanje je priznanje ljudi, ki v svoji stano-
vski organizaciji isto mislimo in se iz dneva v dan 
vsak po svoje borimo za obstoj, razvoj in napre-
dek obrti, podjetništva in uresničevanje vizije. 
Izkušnje, kvalitetno delo in izdelki ter tradicija, v 
zadnjem času pa tudi potrebno hitro prilagajanje 
spremembam in zunanjim okoliščinam, imata v 
današnjem svetu velik pomen, zato ste lahko po-
nosni nase, svojo vztrajnost in dosežene cilje v 
podjetju. 
Letošnjo 25. slavnostno podelitev jubilejnih pri-
znanj nam ni naklonjeno obeležiti s prireditvijo 
in jo bomo prestavili v primernejši čas. 

To pa nam daje priložnost, da vas, spošto-
vani jubilanti, predstavimo v Našem glasilu 
in  v digitalni obliki na spletni strani, s čimer 

smo vam ponudili možnost za vašo osebno 
in poslovno promocijo. 
Izstopimo iz letošnjega leta izkušenejši, močnejši 
in opogumljeni za kovanje novih smelih načrtov 
ter s spodbudo k iskanju novih izzivov ter rešitev 
v prihajajočem letu.
Naj bodo prazniki še posebej ganljivi ob spomi-
nih in dosežkih, na katere smo ponosni in jih sku-
paj odgovorno gradimo naprej.

Vsem vam in vašim družinam,  
zaposlenim ter njihovim družinam 

želim predvsem zdravo,  
srečno in novih uspehov polno 

poslovno leto 2021.

Našim cenjenim upokojenim obrtnicam 
in obrtnikom ter njihovim najbližjim pa 
želim obilo zdravja, veselja in sreče!

Mojca Andolšek
 predsednica OOZ Novo mesto
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nagovor župana Občine Straža

Spoštovane obrtnice,  
spoštovani obrtniki,
letos, ko praznujete že 51. leto svojega obstoja in delovanja, bi morala biti 
Občina Straža gostiteljica vašega predprazničnega srečanja. Če smo še do ne-
davnega mislili, kako se časi spreminjajo, smo letos doživeli hud udarec. 
Pravzaprav smo šele v letu 2020 občutili in doživeli spremembo časa, v kate-
rem živimo. Virus, ki je trenutno prisoten med nami, je po vsem svetu zasen-
čil vse, kar je človeštvo do sedaj naredilo, ustvarjalo, stremelo k napredku. 
Pred nami so decembrski dnevi. Je čas namenjen druženju, veselju, obdarovanju, ne-
skončnim stiskom rok in izrečenim dobrim željam. Pa vendar, letos bodo praznično 
okrašena mesta in vasi samevala. Le okrašeni kraji in soj luči nas bo spominjal na nekda-
nje prešerne decembrske dni.
Kar nas ne uniči, nas samo še bolj utrdi. In iskreno verjamem, da nas bo tudi ta preizku-
šnja vse skupaj naredila še močnejše in uspešnejše, da bomo lahko  kos vsem obvezno-
stim in nalogam, ki so pred nami. 
Cenjene obrtnice, cenjeni obrtniki, globoko v sebi nosim željo po snidenju z vami, 
da bi vas v naši občini lahko gostili in izkazali čast in hvaležnost vašemu delu in va-
šemu doprinosu v skupni blagor. Vsako leto zbornica podeljuje priznanja svojim 
najzaslužnejšim članom. Nekateri prihajajo tudi iz naše občine. Vsem obrtnicam in 
obrtnikom, še posebej tistim, ki prihajate iz naše občine, naj v svojem in v imenu 
vseh nas iskreno čestitam.
Vsem vam, prizadevni obrtniki, želim, da bi to leto poslovno izpeljali kar najbolj 
uspešno. V letu, ki prihaja, pa vam želim veliko delovnih uspehov in čim manj skrbi, 
kako vaše delo in izdelke kar najbolje uveljaviti in prodati na domačih in tujih trgih.

Želim vam mirne božične praznike,  
v novem letu 2021 pa veliko uspehov, sreče in zdravja. 

Dušan Krštinc  
župan Občine Straža

Bližata se Božič in Novo leto. Kakšna sporočila nam nosita? 

Da bi se le tisto  nam zgodilo, česar si najbolj želimo. Po dolgih mesecih brez naših 
veselih srečanj se bo leto 2020 poslovilo. Žal smo v tem času zgubili tudi nekaj naših 
članov.

Upamo, da bo prihodnje leto 2021 lepše in boljše ter v slogu kot pravi  
Dalai Lama: »Sožitje in prijateljstvo, ki ju potrebujemo v družinah,  

narodih in svetu, lahko dosežemo le v sočutju in dobroti.«   
To najbolj potrebujemo v tem težkem času epidemije. 

V svojem imenu in imenu Izvršilnega odbora združenja upokojenih obrtnikov in 
podjetnikov  želim vsem našim članom lepe božične praznike, v novem letu 2021  
pa predvsem veliko zdravja, zadovoljstva in uspehov v zasebnem in poslovnem 
življenju. 

Enako želim tudi vsem aktivnim članom Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Novo mesto. SREČNO vsem.

Brigita Ulčnik, predsednica ZUOP



Naše glasilo - december 20204

Letošnja podelitev priznanj, bronastih, srebrnih in  
zlatih plaket ter bronastih, srebrnih, zlatega in 
diamantnega ključa za dosežene jubileje bi potekala  
na že 25. srečanju obrtnikov in podjetnikov. 

Žal nam ga v decembru ne bo naklonjeno obeležiti s prireditvijo,  
saj ukrepi omejujejo možnosti za slovesno izvedbo.

Vsekakor si želimo podelitev izvesti in vam tudi osebno čestitati. Ko bodo 
okoliščine dopuščale organizacijo prireditve, vas bomo na srečanje povabili in 
obvestili o dnevu podelitve takoj, ko bo možno.

Močni smo toliko, kolikor neomajne volje premoremo, zato upamo, da vas 
bomo kmalu lahko povabili na slovesnost. Do takrat pa vas vabimo k prebiranju 
predstavitev in podjetniških zgodb nekaterih letošnjih jubilantov v nadaljevanju 
glasila, več pa še v vizitkah podjetij na spletni strani www.ooz-novomesto.si.



5Območna  obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto                

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 2020

ĐURICA ADAMOV s.p.
URŠKA BERGINC s.p. 
MARTIN GAZVODA s.p. 
BENJAMIN GLOBOKAR s.p. 
ANDREJ GORENČIČ s.p. 
LIDIJA HUDOKLIN s.p.
MARTA ILOVAR s.p. 
MARJAN IRT s.p. 
TANJA KRAGELJ MLAKAR s.p. 
DESISLAVA KRASIMIROVA  
PENKOVA s.p. 
MIHA MIKLIČ s.p.
JURE MLAKAR s.p.
UROŠ PAPEŽ s.p. 
DAVID PLANTAN s.p.
SREČKO PUCELJ s.p. 
PETER RIBIČ s.p.
FRANC  ROVŠEK s.p. 
ALEŠ ŠKUFCA  s.p. 
DARJA  ŠTEMBERGER s.p. 
TERMOTING, d.o.o. 
YOUMA d.o.o., Maja Judež 

PRiZNANjE 
za 10 let delovanja
TONTINA d.o.o. PE Novo mesto 

ROBERT BELŠAK s.p.
COMMEX SERVICE GROUP d.o.o.
GOLOB VKS d.o.o.
JANEZ LENART s.p.
DANICA METELKO s.p.
IGOR NOVAK s.p.
ROBERT NOVAK s.p. , Marija Novak 
RENATA PETERLE s.p.
ROLETARSTVO BAYER d.o.o.,  
Aleksander Bayer
MARJETA STRNAD s.p.
ALEŠ ŠOBAR s.p.
RADOSLAV TOPIĆ s.p. 

SREBRNA PLAKETA
za 25 let delovanja

DARO BIRO d.o.o.,  
Informatika in knjigovodstvo -
ANDREJA ŽNIDARŠIČ s.p.

AMIL  d.o.o., Šentjernej
TOMAŽ BLAŽON s.p,
ROBERT BOBEN s.p.
AVGUST BUČAR s.p.
JANEZ BREGAR s.p.  
CGP d. d.
VLADO DEŽMAR s.p.
ENIGMA  NOVO MESTO d.o.o.
EUROTRANSPORT d.o.o.,  
Božidar Butalin
GPI TEHNIKA d.o.o.
FRANC JANŽEVIČ s.p.
MARTIN JARC  s.p.
ANTON JUNC s.p.
JOŽE LIPAR s.p.
JANKO LUZAR s.p.
JOŽE MALNAR s.p.
IGOR MAUSSER s.p.
MIZARSTVO BOGOVIČ d.o.o. 
MONTER Novo mesto, d.o.o.
MIZARSTVO CVELBAR d.o.o.
PEČI KERAMIKA d.o.o.
PS&G INŠTALATER d.o.o. 
PULZAR PARKETI d.o.o.
REMOS Novo mesto d.o.o.
ROLES d.o.o.
DARKO RUDMAN s.p.
SEEVIL  d.o.o. 
SIGNAL d.o.o.
ANDREJ ŠIMC s.p.
MOJCA VRŠČAJ s.p.
MARTIN ŽURA s.p.

ZLATI KLJUČ 
za 45 let dela v obrti

GOZDNO GOSPODARSTVO  
NOVO MESTO d. d.

SREBRNI KLJUČ 
za 40 let dela v obrti

SLAVKO BUKOVEC s.p.
PLASTIKA BEVC d.o.o. 
PROMA TRANSPORT d.o.o., 
Marjan Rodič
JOŽE VODOPIVC s.p.

AREX d.o.o.
BERUS d.o.o.,  Boštjan Berus 
ČEBELICA d.o.o.
ROMAN FLORJANČIČ s.p.
ANTON GORŠE s.p.
MARINKA JARC s.p.
KLEOPATRA NOVO MESTO d.o.o.
MATISA d.o.o., Marjan Matičević
ROMAN MLAKAR s.p.
SILVESTER MURGELJ s.p.
STANISLAV NOSE s.p.
PACOM d.o.o.
SAMIGRAD d.o.o.
TIMI, d.o.o., Novo mesto 
MARKO TURK s.p.
USLUGA d.o.o
UTRIP d.o.o.
ZNASS d.o.o.
ANTON ZUPANČIČ s.p.

BRONASTI KLJUČ 
za 35 let dela v obrti
AVTOCENTER BRDAR d.o.o.,  
Zvonko Brdar
BOŠTJAN JENIČ  s.p., Janez Jenič  
STANE KOŠLJAR s.p.
JANEZ RAVBAR s.p.
MATIC ROBEK s.p., Alojz Robek
JANJA RORMAN s.p.
ALENKA SMREKAR s.p.

ZLATA PLAKETA
za 30 let delovanja

ISER - ANDREJ KRAJNC s.p.
YURENA d.o.o.

DIAMANTNI KLJUČ 
za 50 let dela v obrti

KOVINOPLAST LAHARNAR d.o.o. 

jubilanti 2020 – čestitamo ob vašem jubileju!

POSEBNO  
PRiZNANjE OZS
za 55 let dela v obrti

FERROČRTALIČ d.o.o.

za 60 let dela v obrti
BOBIČ YACHT INTERIOR d.o.o.
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priznanje - za 10 let dela v obrti

Marjan Irt s.p.
Ob 10-letnici delovanja v obrti smo se pogovarjali s samostojnim podjetnikom Marjanom Irtom iz Straže.

Kako bi vaše podjetje na kratko predstavili 
in v katero panogo se uvršča?
Podjetje se ukvarja z vzdrževanjem in popravilom 
motornih vozil. Natančneje, ukvarjamo se s servi-
siranjem in popravilom osebnih avtomobilov in lahkih gospo-
darskih vozil.

Kateri so bili vaši največji izzivi, s katerimi ste bili 
soočeni?
Največji izzivi so se pojavili v času epidemije, saj je bil znaten 
upad posla, ob tem pa se je bilo potrebno prilagoditi trgu. Sicer 
pa je v panogi, v kateri delujem, vedno polno izzivov in iskanja 
odgovorov na vprašanje »Kaj je narobe z avtomobilom?«. Delo, 
ki ga opravljam, je vse prej kot rutinsko. Vsak dan se soočam z 
novimi izzivi, ki se med sabo zelo razlikujejo, zato težko izposta-
vim samo enega. Tudi po desetih letih je še vedno prostor za 
nadgradnjo znanja in izkušenj.

Kaj po vašem mnenju predstavlja največji izziv pri 
vodenju podjetja? 
Kot v vsaki storitveni panogi je tudi pri nas na prvem mestu za-
dovoljstvo naših strank in kakovostno opravljeno delo. Stre- 
mimo k temu, da to, kar počnemo, opravimo najbolje, kakovo-
stno, varno in v čim krajšem možnem času.

Katere vrednote so tiste, na katerih temelji uspeh 
vašega podjetja?         
Vrednote, ki oblikujejo naše podjetje, so zagotovo doslednost, 
odzivnost, fleksibilnost, komunikacija s stranko. Strokovno zna-
nje, sposobnost in iznajdljivost, ki jo premoremo, nam omogo-
čajo, da smo hitri in kakovostno opravimo svoje delo. S hitro 
odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja obvladujemo ovire. 
Moj moto je naslednji: »Stoodstotno zadovoljna stranka in 
uspeh je zagotovljen.«

Kaj odlikuje vaše podjetje? Kaj menite, da je vaša 
glavna prednost? 
Podjetje odlikuje zanesljivost, natančnost in hitra odzivnost. 
Prednost je, da se posvetimo in prilagodimo zahtevam naših strank. 

Kako menite, da sedanja nastala globalna kriza, 
zaradi epidemije, vpliva na vaše poslovanje, širitev 
vašega podjetja, iskanje novih kupcev in priložnosti?
Vpliv je močno zarezal v našo dejavnost, posledica tega je znaten 

upad posla. Zato je več časa za kakšen razmislek 
in razvoj podjetja. V  širjenje podjetja pa imam 
usmerjeno le eno oko, glede na dano situacijo. 
Treba je biti kar previden pri takšnih odločitvah, 
kajti neustrezne odločitve bi bile lahko usodne 
za podjetje. 

Kje vidite vaše podjetje čez 10 let ob 
novem jubileju?
Ob novem jubileju vidim svoje podjetje v dobri 
delovni kondiciji ob  rednem strokovnem uspo-
sabljanju in posodobitvah na področju delovne 
opreme, saj le-to pripomore k lažjemu in bolj 
učinkovitem delu. Edina stalnica v poslovnem 

svetu so namreč spremembe, na katere smo se skozi leta dobro 
prilagajali in se bomo trudili tudi v naslednjih letih.

Morda še vaša zaključna misel, kaj bi želeli sporočiti 
bralcem?
Kot sem že omenil, je zadovoljstvo stranke na prvem mestu! In 
to je moje glavno vodilo k uspehu. Denar oziroma dobiček, ki je 
ustvarjen pri nezadovoljni stranki, ni vreden popolnoma nič. 
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priznanje - za 10 let dela v obrti

SEPAP - Uroš Papež s.p. 
Ob svoji desetletni samostojni podjetniški poti oziroma delu v obrti je Uroš Papež strnil sledeče misli.

Kako bi vaše podjetje na kratko predstavili in v katero 
panogo se uvršča?
Primarna dejavnost podjetja je vzdrževanje, servisiranje, popra-
vilo in zagon ogrevalnih naprav. Strankam nudim strokovno sve-
tovanje in kvaliteten servis. Sem pooblaščeni serviser za opremo 
proizvajalcev Viessmann, Vaillant in Bosch-Buderus.

Kateri so bili vaši največji izzivi, s katerimi ste bili 
soočeni?
V preteklih desetih letih je bilo kar nekaj izzivov. Kot največja pa 
bi izpostavil dva. In sicer, da sem po 15 letih dela na Radiu Krka, 
kjer sem delal kot tonski tehnik, sprejel izziv, da se preizkusim 
tudi kot moderator programa. Drugi in hkrati največji izziv pred 
10 leti pa je bil, da stopim na samostojno poslovno pot in t. i. po-
poldanski s.p. nadgradim v polni s.p. in se začnem ukvarjati z 
energetskimi napravami. 

Kaj po vašem mnenju predstavlja največji izziv pri 
vodenju podjetja? 
Med večje izzive pri ustreznem vodenju podjetja štejem organi-
zacijo urnika dela, saj je čas v današnjih časih zelo dragocen. 

Katere vrednote so tiste, na katerih temelji 
uspeh vašega podjetja?                    
Do uspeha, po mojem mnenju, ni mogoče priti, če ne 
vlagaš v znanje. Veliko časa namenim pridobivanju no-
vih znanj, zato se redno udeležujem izobraževanj, ki jih 
pripravljajo poslovni partnerji. 

Kaj odlikuje vaše podjetje? Kaj menite, da je vaša 
glavna prednost? 
Svojo prednost pred konkurenco vidim v tem, da k delu pristo-
pam strokovno, dela pa opravim v dogovorjenih rokih.

Kako menite, da sedanja nastala globalna kriza, zaradi 
epidemije, vpliva na vaše poslovanje, širitev vašega 
podjetja, iskanje novih kupcev in priložnosti?
Zaradi trenutne situacije je opaziti delni upad predvsem pri iz-
ročitvah novih naprav v obratovanje in rednih vzdrževanj. V pri-
meru okvar ogrevalnih naprav pa je potrebno pristopiti k reše-

vanju in odpravi napak ne glede na krizo, 
zato tu upada ni zaznati. 

Kje vidite vaše podjetje čez 10 let ob 
novem jubileju?
V prihodnjih letih stremim k utrditvi polo-
žaja podjetja na trgu. O zaposlovanju doda-
tnega kadra trenutno še ne razmišljam, če-
prav se na nek način tudi za to že kažejo po-
trebe. 
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bronasta plaketa - za 20 let dela v obrti

Commex service group d.o.o.
Ob jubileju smo se pogovarjali s prejemnikom bronaste plakete, g. Dragom Gavranovićem, direktorjem podjetja.

Primarna dejavnost podjetja Commex service group d.o.o. je 
čiščenje objektov, sekundarna pa distribucija in prodaja na de-
belo čistilne opreme, čistil, papirne galanterije, zaščitnih sredstev 
in čistilnih strojev. Ker je čiščenje objektov zelo širok pojem, se 
na trgu predstavljamo z različnimi storitvami čiščenj, ki smo jih 
razdelili v podskupine, kot so:
•	 redno dnevno čiščenje (full outsourcing),
•	 generalna čiščenja v obratovanju naročnikov,
•	 gradbeno obrtniško čiščenje po končanju novih objektov in
•	 specialna čiščenja, kot so:
 - čiščenja na višini,
 - pranje različnih fasad in strešnih kritin in
 - obnova in zaščita kamnitih površin.
V času pandemije COVID-19 smo usposobili 
posebno ekipo za dezinfekcijo in razkuževanje 
prostorov in površin.
V vseh teh letih je bilo veliko izzivov. Predvsem 
tehnoloških. Kot največji poslovni izziv je bil 
pa leta 2007, ko smo imeli priložnost velike ek-
spanzije za pogodbena redna čiščenja z več kot 
100 zaposlenimi širom Slovenije in sem se ta-
krat odločil za obseg do 50 zaposlenih, ki ga 
lahko še osebno kontroliram in sem se rajši po-
svetil novim tehnologijam in specializiranim 
storitvam z večjo dodano vrednostjo. Kasneje 
se je to izkazalo, še posebej v času gospodarske 
recesije, kot pravilna in poslovno življenjska odločitev. Po tej 
poslovni shemi delujemo še danes in se uvrščamo med 10 naj-
starejših čistilnih servisov v Sloveniji z domačim kapitalom 
(beri domačimi lastniki). 
Največji izziv pri vodenju podjetja je vsekakor sinergija z za-
poslenimi. Od delavca pa do vodstvenega kadra. Če ni pozitiv-
nega delovnega vzdušja, je težko pričakovati dobre rezultate. 
Držim se načela, da je zadovoljen delavec najboljši delavec. 
Lahko izpostavim, da v vseh letih poslovanja plača niti enkrat ni 
zamujala, ne glede na finančne stiske. Če delavca redno ne pla-
čuješ, tudi ne moreš od njega pričakovati dobrih delovnih rezul-
tatov. V vseh letih poslovanja smo upokojili okrog 15 delavcev, 
kar priča o lojalnosti delavcev do delodajalca.
Ljudje smo posel in ne obratno. Naše podjetje odlikuje sta-
bilnost in zaupanje strank v blagovno znamko. Z nekaterimi 

strankami praznujemo že 25 let poslovnega sodelovanja. Tu bi 
predvsem izpostavil Krko d. d., ki je naš glavni in največji poslov-
ni partner že od samega začetka poslovanja družbe. Vsekakor bi 

rad izpostavil tudi Adrio Mobil, s katero praznujemo 
15. obletnico sodelovanja. Ti dve družbi sta tudi hrb-
tenica našega podjetja in sem jim izredno hvaležen 
za izkazano zaupanje. Zaupanje naročnikov vidim 
kot izjemno poslovno prednost, saj bi nas v nasprot- 
nem primeru izrinila konkurenca.
Glede na sedanjo globalno krizo imamo to prednost 
ali srečo, da je naša dejavnost trenutno med naj-
bolj iskanimi, še posebej zaradi pravočasne preu-
smeritve storitev v boj za ustavitev pandemije 
COVID-19. Poskrbeli smo za izobraževanje in naj-
višjo možno zaščito naših delavcev pred morebitni- 
mi okužbami. Do danes še nismo zabeležili okužbe 

med zaposlenimi. V tem času ne razmišljamo o širitvi, 
ker želimo našim obstoječim naročnikom nuditi maksimalno 
podporo za zajezitev virusa.
Zaradi nastalih razmer je težko razmišljati, kaj bo čez 5 let, ker 
šteje vsak dan in smo skoncentrirani predvsem na to, kaj bo jutri. 
Ko se zadeve z virusom umirijo, bomo razmišljali, kako dalje, saj 
svet in življenje ne bosta ista kot prej in se bo treba prilagoditi 
trenutnim razmeram.
Ker so bralci večinoma obrtniki in podjetniki, bi jim rad sporočil 
misel o pomembnosti naše organizacije v teh izjemno težkih ča-
sih, t. j. OZS, saj kot posamezniki ne moremo veliko vplivati na 
gospodarske razmere v državi. Le enotni z reprezentativnim 
predstavnikom se lahko borimo za preživetje obrti in podjetni-
štva. Osebno in moji vrstniki smo rasli z zbornico in gre zahvala 
tudi njej za pridobljene izkušnje in znanje skozi strokovne sek-
cijske strukture na zbornici. 
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bronasta plaketa - za 20 let dela v obrti

Danica Metelko s.p.
Ob 20-letnici delovanja podjetja oziroma dela v obrti nam je samostojna podjetnica Danica Metelko povedala:

Kako bi vaše podjetje na kratko predstavili in v katero 
panogo se uvršča?
Naše podjetje je bilo ustanovljeno leta 2000. Tako kot pri veliko dru-
gih primerih v naši občini, sva bila z možem po stečaju Iskre, kjer sva 
bila prej oba zaposlena, prisiljena iskati neko rešitev. Tako je počasi 
postala dejavnost, ki sva jo v začetku jemala kot začasno, honorarno 
delo, resna zadeva. Sami začetki  so bili zelo težki. Veliko napornega 
fizičnega dela, skrbi, neprespanih noči in prebijanja iz dneva v dan. 
Ko pogledamo nazaj, se sprašujemo, kako smo vse to zmogli. Vendar 
tudi danes ni veliko drugače. Smo malo starejši, imamo veliko več 
izkušenj, skrbi oziroma neprespanih noči pa nič manj, še posebej se-
daj v času epidemije COVID-19 in gospodarske krize, ki nas je vse 
bolj ali manj prizadela.
Že od samega začetka smo se osredotočili na generalna specialna 
čiščenja po celotni Sloveniji. Ta zajema predvsem strojna čiščenja 
raznih vrst tal, talnih oblog in oblazinjenega pohištva, čiščenje ste-
klenih površin, fasad, senčil in stropov. Generalno čistimo celotne 
objekte pred tehničnimi prevzemi, otvoritvami ter inšpekcijskimi 
pregledi. Naša specializacija so čiščenja visečih stropov, vmesnih 
prostorov in prezračevalnih kanalov, nosilnih konstrukcij stropov, 
luči in ostalih napeljav, tehničnih etaž in klimatov v industrijskih 
objektih, trgovskih centrih, športnih dvoranah in drugo.

Kateri so bili vaši največji izzivi, s katerimi ste bili 
soočeni?
Eden  od največjih izzivov je sigurno sedaj v času epidemije s 
COVID-19. Skrb za zaposlene in za delo v še bolj zahtevnih in tež-
kih razmerah kot običajno.

Kaj po vašem mnenju predstavlja največji izziv pri 
vodenju podjetja?
Največji  izziv pri vodenju  podjetja je skrb, da dobimo delo, orga-
nizacija in izvedba, ki mora biti narejena v roku in kva-
litetno.  Pri tem pa morajo biti zadovoljni naši naroč-
niki, delavci in na koncu tudi mi sami. Vedno je treba 
gledati na zadovoljstvo vseh, se pravi  dobiti delo, ga 
dobro opraviti in zanj dobiti primerno plačilo.

Katere vrednote so tiste, na katerih temelji 
uspeh vašega podjetja?
Naš način dela je takšen, da si vedno vsako delovišče 
dobro ogledamo, se posvetujemo z naročnikom o nje-
govih željah in potrebah ter kar se da hitro poiščemo 
skupno rešitev. Storitev izvedemo kvalitetno, v dogovor-
jenem roku ter v popolno zadovoljstvo naših naročni-
kov. Držimo se dogovorjenega in smo hitro odzivni.

Kaj odlikuje vaše podjetje? Kaj menite, da je vaša 
glavna prednost?
Naša prednost je tudi ta, da uporabljamo različne vrste posebnih in 
inovativnih storitev, ki jih ne more opravljati vsak čistilni servis. 
Podjetja se več ali manj zavedajo pomena čistoče delovnega okolja 
za počutje, zdravje in storilnost, vendar žal vse prevečkrat gledajo na 
to samo kot dodaten strošek poslovanja, še posebej v  raznih kriznih 
obdobjih, kakršno je današnje. Na splošno velja stereotip, da je čišče-

nje lažje in manj vredno delo, ki ga lahko opravlja vsak brez kakršne-
gakoli izobraževanja. Vendar temu ni tako. Gre za specifično in zah-
tevno delo, kjer je potrebno upoštevati vse postopke in znati delati s 
primernim in predpisanim materialom, čistilnimi pripomočki in 
stroji. Prav tako je potrebno poznavanje materialov, ki se uporabljajo 
pri opremljanju raznih objektov, da lahko pravilno izberemo čistilno 
sredstvo in postopek čiščenja. Da lahko glede na umazanijo izbere-
mo pravo čistilo, je potrebno tudi poznavanje osnov kemije. Na po-
dročju čiščenja se uporablja čedalje več čistil, ki ne vsebujejo škodlji-
vih snovi za ljudi in ne obremenjujejo okolja. Sami postopki čiščenja 
gredo v smer čim manjše porabe kemičnih sredstev in vode. Eden 
takih postopkov industrijskega čiščenja, razmaščevanja in razkuže-
vanja objektov in prostorov je čiščenje s suho paro do temperature 
190 °C. Opisano storitev opravljamo v našem podjetju.  

Kako menite, da sedanja nastala globalna kriza zaradi 
epidemije vpliva na vaše poslovanje, širitev vašega 
podjetja, iskanje novih kupcev in priložnosti?
V času epidemije s COVID-19 poizkušamo opravljati naše stori-
tve čim bolj normalno v dogovoru z našimi naročniki, seveda ob 
uporabi vseh razpoložljivih zaščitnim sredstev in predpisanih po-
stopkov. Prav tako naročnikom nudimo razkuževanje delovnih in 
ostalih površin v njihovih poslovnih prostorih z ustreznimi po- 
stopki in razkužili. Zagotovo bo sedanja globalna kriza zaradi epi-
demije s COVID-19 vplivala na naše poslovanje, širitev in iskanje 
novih kupcev in priložnosti tako kot tudi v večini ostalih panogah 
gospodarstva. Manjše število naročil, večja zadržanost naročnikov 
pri naročanju generalnih čiščenj, večji stroški izvedbe čiščenj zara-
di obvezne uporabe zaščitnih sredstev… Vse to nas dodatno ome-
juje pri širjenju naše dejavnosti in otežuje iskanje novih kupcev in 
priložnosti.

Kje vidite vaše podjetje čez 5 let ob novem jubileju?
V teh časih je težo napovedati, kaj bo čez 5 let. 
Ampak moramo imeti želje in cilje, če ne, se vse 
ustavi. Tako si v prihodnosti želimo razvijati nove 
tehnologije čiščenja, ki prihajajo, biti vedno v ko- 
rak s časom in vse to prenesti v okolje, v katerem 
delujemo in živimo. Želimo si nadaljnjega dobrega 
sodelovanja z obstoječimi in novimi naročniki na-
ših storitev. Največje zadovoljstvo je vsekakor de-
lati s stranko, za katero veš, da je zadovoljna s tabo, 
da zna ceniti in se veseli našega dela ter ti pri tem 
popolnoma zaupa. 

Morda še vaša zaključna misel, kaj bi želeli 
sporočiti bralcem?

Verjamemo, da je delovno in bivalno okolje zelo pomembno, tako 
za človekovo fizično kot psihično zdravje. Neposredno pa vpliva 
tudi na uspešnost dela. Zato smo vam skozi vse leto na razpolago 
mi, ki pri svojem delu uporabljamo sodobne tehnične postopke, 
sodobne pripomočke in čistila ter izurjeno in izkušeno ekipo  
delavcev.
S skupnim sodelovanjem pri ohranjanju čistoče in reda  lahko za-
varujemo zdravje vseh nas. Skupaj zmoremo več.
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bronasta plaketa - za 20 let dela v obrti

Janez Lenart s.p.
Ob 20-letnici delovanja v obrti samostojni podjetnik Janez Lenart odgovarja:

Naše podjetje se ukvarja predvsem z gradbeništvom. Od leta 
2015 se ukvarja tudi s kmetijstvom, poleg tega pa že nekaj let iz-
vaja zimsko službo za Občino Škocjan.  
Izzivi se pojavljajo skoraj vsakodnevno. Vedno je nekaj novega 
ali pa se pojavi kakšen izziv, ki ga je potrebno rešiti pri sami gra-
dnji, izvajanju del. Dejansko je prav vse izziv in zahteva dobro 
vodenje, organizacijo in usklajevanje, kar nam zaenkrat dobro 
uspeva.
Največja odlika podjetja so hitrost izvedbe, upoštevanje ro-
kov in kakovost izvedbe del. To nam omogoča predvsem dobra 
ekipa delavcev, saj brez njih težko uspeš. 

Nastala epidemija predvsem vpliva na nas tako, da 
smo z odloki omejeni glede števila delavcev na posa-
meznem gradbišču. S tem smo upočasnjeni, vendar 
pa kakovost del ostaja nespremenjena oziro-
ma na visokem nivoju. 
Čez 5 let bomo dejansko na isti lokaciji, mogoče pa 
v številčnejši ekipi in še bolj razširjeni. Kmetijsko 
dejavnost že sedaj širimo in smo pri tem zelo uspe-
šni. Morda je širina dejavnosti v tem času 
tisto, kar rešuje podjetje pred morebitnimi 
nihanji zaradi omejitev. 
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srebrna plaketa - za 25 let dela v obrti

CGP d.d. 
Kako bi vaše podjetje na kratko predstavili in v katero 
panogo se uvršča?
CGP je največje slovensko gradbeno podjetje, ki posluje poleg 
domačega tudi na hrvaškem in nemškem trgu.

Kateri so bili vaši največji izzivi, s katerimi ste bili 
soočeni?
Da postanemo in ostanemo uspešno regijsko podjetje v času, ko 
so vsa največja slovenska gradbena podjetja propadla.  

Kaj po vašem mnenju predstavlja največji izziv pri 
vodenju podjetja?
Zagotavljanje zadostne količine projektov v izvajanju in sooča-
nje z izrazito cikličnostjo panoge in nihanje medletne vrednosti 
investicij na nivoju države.

Katere vrednote so tiste, na katerih temelji uspeh 
vašega podjetja?
Kvalitetne storitve, dobro svetovanje in partnerski odnos z inve-
stitorji, da se projekti izvedejo čimbolj optimalno in po željah 
naročnika. 

96

PRIHODNOST TRADICIJE     BUDUĆNOST TRADICIJE

Kaj odlikuje vaše podjetje? Kaj menite, da je vaša 
glavna prednost?
Dobro vodenje projektov in ogromno inženirskega znanja in  
izkušenj s pomočjo katerih lahko investitor prihrani pri sami  
izvedbi. 

Kako menite, da sedanja nastala globalna kriza zaradi 
epidemije vpliva na vaše poslovanje, širitev vašega 
podjetja, iskanje novih kupcev in priložnosti?
Trenutno smo s poslovanjem zadovoljni, se pa veliko privatnih 
investitorjev v trenutni situaciji odloča, da počaka z razvojem in 
širitvijo njihovih kapacitet, kar neposredno vpliva na nas. Ker se 
v gradbeništvu vsaki pretresi na trgu odrazijo z enoletno zamu-
do upamo, da se epidemija čimprej konča in da ne bo večjih pre-
tresov na trgu.

Kje vidite vaše podjetje čez 5 let ob novem jubileju?
Ostati hočemo vodilno gradbeno podjetje v Sloveniji in še okre-
piti prisotnost na hrvaškem in nemškem trgu. 

Morda še vaša zaključna misel, kaj bi želeli sporočiti 
bralcem?
Čim več mladim priporočam iz-
obraževanje v tehniški in naravo-
slovni smeri, kjer bodo vedno 
našli zadostne izzive v različnih 
panogah gospodarstva.

54

SLO

GRADNJA STAVB

Visoka gradnja je ena naših največjih dejavnosti. Gradimo največje poslovne in industrijske objekte, 

trgovske in servisne centre ter individualne in večstanovanjske objekte. Z lastnim strokovno 

usposobljenim kadrom z najboljšimi referencami ter preverjenimi in kakovostnimi podizvajalci 

izvajamo vsa zemeljska, gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela.

O NAS

SLO Začetek delovanja družbe CGP sega v leto 1962, ko je z združitvijo okrajnih in občinskih uprav za 

okraj Novo mesto nastalo tedanje Cestno podjetje Novo mesto. Osnovni namen ustanovitve je bilo 

vzdrževanje cest, sčasoma pa smo začeli razvijati tudi gradbeništvo.

Do danes smo v podjetju s pregledno lastniško strukturo, jasno vizijo in poslanstvom nadgradili vse 

svoje dejavnosti in razširili območje delovanja na celotno Slovenijo in tujino.  S proizvodnjo materialov 

in z lastno mehanizacijo smo z leti vse bolj razvijali tudi spremljajoče dejavnosti, ki danes segajo od 

projektiranja in vodenja inženiringa do izvedbe vseh gradbenih del.

Danes nudimo delo več kot 600 zaposlenim na različnih področjih.

IZGRADNJA GRAĐEVINA

HR Visokogradnja je jedna od naših najvećih djelatnosti. Gradimo najveće poslovne i industrijske objekte, 

trgovačke i uslužne centre te individualne i višestambene objekte. Imamo vlastiti stručno osposobljeni 

kadar s najboljim referencama te zajedno s provjerenim i kvalitetnim podizvođačima izvodimo sve 

zemljane, građevinske, obrtničke, instalacijske i završne radove.

HR

O NAMA

Početak djelovanja društva CGP seže u 1962. godinu, kada je spajanjem kotarskih i općinskih uprava 

za kotar Novo mesto nastalo tadašnje Cestovno poduzeće Novo mesto. Osnovna svrha osnivanja bila 

je održavanje cesta, a tijekom vremena također smo počeli razvijati i građevinarstvo.

Do danas smo u poduzeću s preglednom vlasničkom strukturom, jasnom vizijom i misijom nadogradili 

sve svoje djelatnosti i raširili područje djelovanja na cijelu Sloveniju i inozemstvo. Proizvodnjom 

materijala i vlastitom mehanizacijom tijekom godina sve više smo razvijali popratne djelatnosti, koje 

danas sežu od projektiranja i upravljanja inženjeringom do izvođenja svih građevinskih radova.

Danas zapošljavamo više od 600 radnika u raznim područjima.

SLO

INŽENIRSKE GRADNJE 

Inženirske gradnje so naša tradicionalna dejavnost: cestne novogradnje, rekonstrukcije in obnove 

cest, premostitveni objekti, izgradnja kanalizacij, vodovodov, različnih obcestnih objektov, urejanje 

okolice in drugo. Kakovostne storitve inženirskih gradenj zagotavljamo z odlično tehnologijo in 

učinkovito povezanostjo vseh izvedbenih enot: tehničnih služb, gradbene operative, mehanizacije, 

skladišča in specializirane enote za polaganje asfalta.

INŽENJERSKE GRADNJE

HR Inženjerske gradnje naša su tradicionalna djelatnost: cestovne novogradnje, rekonstrukcije i obnove 

cesta, objekti za premošćivanje, izgradnja kanalizacija, vodovoda, raznih objekata uz cestu, uređenje 

okoliša i drugo. Kvalitetne usluge inženjerskih gradnji jamčimo izvrsnom tehnologijom i učinkovitom 

povezanošću svih izvedbenih jedinica: tehničkih službi, građevinske operative, mehanizacije, skladišta 

i specijalizirane jedinice za polaganje asfalta.

98

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM 

SLO

SLO

Kakovost vseh proizvedenih materialov in tudi končnih izdelkov redno kontroliramo v dveh lastnih 

laboratorijih. S tem zagotavljamo, da so lastnosti proizvodov v skladu z veljavnimi tehničnimi 

specifikacijami ter slovenskimi in evropskimi standardi. V skupini CGP 

v skladu z zahtevami standardov ISO 9001 in ISO 14001 vgrajujemo 

kakovost in skrb za okolje v vse pore življenja in delovnega procesa, 

od pripravljalnih aktivnosti do dejanske izvedbe in zaključka projekta 

ter predaje zadovoljnemu kupcu. Konkurenčno sposobnost in 

dolgoročno politiko odličnosti v poslovanju družbe udejanjamo na 

osnovi načel politike kakovosti. Kot gradbeniki skrbimo, da so naši 

posegi v okolje čim manj boleči, saj nam ni vseeno, kaj bomo pustili 

svojim zanamcem. 

PROIZVODNJA MATERIALOV

SLO Kakovost vseh proizvedenih materialov in tudi končnih proizvodov redno kontroliramo v dveh 

lastnih laboratorijih. S tem zagotavljamo, da so lastnosti proizvodov v skladu z veljavnimi tehničnimi 

specifikacijami, slovenskimi in evropskimi standardi.

KAMENI MATERIJAL 

ASFALTNE SMJESE

BETONSKE SMJESE

Godišnje proizvodimo 1.000.000 tona 

kamenog agregata iz kamenoloma Cerov 

Log, Vrhpeč, Vrčice, Gunte, Dolenje Laknice, 

Log, separacija Drnovo i Dobruška vas te 

šljujnčare Stari Grad.

U asfaltnoj bazi Drnovo pri Krškem  

proizvedemo 200.000 tona asfalta godišnje.

U CGP grupi imamo šest betonara, od kojih dvije 

u Dolenjskoj u Novom mestu i u kamenolomu 

Vrhpeč, dvije u Posavju u Drnovu i u Boštanju 

te betonaru u Črnomelju. Šesta betonara 

je visokoučinkovita i suvremena mobilna 

betonara koja se seli zajedno s najvećim 

projektima. Godišnje proizvedemo 60,000 m3 

betona.

KAMNITI MATERIAL

ASFALTNE ZMESI

BETONSKE MEŠANICE

Letno proizvedemo 1.000.000 ton kamenega 

agregata iz kamnolomov Cerov Log, Vrhpeč, 

Vrčice, Gunte, Dolenje Laknice, Log, separacij 

Drnovo in Dobruška vas ter gramoznice Stari 

Grad. 

V asfaltni bazi Drnovo pri Krškem proizvedemo 

200.000 ton asfalta letno.

V skupini CGP imamo šest betonarn, od 

tega dve na Dolenjskem v Novem mestu 

in v kamnolomu Vrhpeč, dve v Posavju 

na Drnovem in v Boštanju ter betonarno v 

Črnomlju. Šesta betonarna je visoko zmogljiva 

in sodobna mobilna betonarna, ki se seli skupaj 

z največjimi projekti. Letno proizvedemo 

60.000 m3 betona.

HR Kvalitetu svih proizvedenih materijala i konačnih proizvoda redovito kontroliramo u dva vlastita 

laboratorija. Time osiguravamo da su karakteristike proizvoda u skladu s važećim tehničkim 

specifikacijama, slovenskim i europskim standardima.

V družbi CGP se dobro zavedamo, da brez podpore skupnosti, v 

kateri delujemo, ne bi mogli biti tako uspešni, kot smo. Ob uspehih 

se veselimo, ob porazih smo žalostni. Ves čas se trudimo, da smo v panogi med najboljšimi in da 

so naši projekti v ponos tako naročnikom kot nam osebno. V gospodarsko zahtevnih časih je treba 

dobro premisliti, komu in kam dati sponzorska sredstva. Naše dosedanje premišljene odločitve so 

se izkazale za pravilne. Tudi v prihodnje se bomo trudili, da bo tako. Po svojih močeh pomagamo 

humanitarnim društvom in organizacijam. Smo ponosni partner vrhunskima slovenskima športnima 

kolektivoma: Košarkarskemu klubu Krka ter Odbojkarski zvezi Slovenije. 

DRUŽBENO ODGOVORNO DELOVANJE

HR

HR

U društvu CGP-u smo itekako svjesni da ne bismo mogli biti toliko uspješni bez podrške zajednice 

u kojoj djelujemo. Radujemo se uspjesima, a porazi nas žaloste. Cijelo vrijeme se trudimo biti 

među najboljima u sektoru i da se našim projektima ponose kako naručitelji tako i mi osobno. U za 

gospodarstvo zahtjevnim vremenima potrebno je dobro razmisliti o tome kome i gdje dati sponzorska 

sredstva. Naše dosadašnje promišljene odluke pokazale su se ispravnima. U budućnosti ćemo se 

truditi da tako i ostane. Dajemo sve od sebe da pomažemo humanitarnim društvima i organizacijama. 

Ponosni smo partner vrhunskim slovenskim sportskim kolektivima: Košarkaškom klubu Krka i 

Odbojkaškom savezu Slovenije.

DRUŠTVENO ODGOVORNO DJELOVANJE

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM

Kvalitetu svih proizvedenih materijala, kao i gotovih proizvoda 

redovito kontroliramo u dva vlastita laboratorija. Time jamčimo da su karakteristike proizvoda u 

skladu s važećim tehničkim specifikacijama te slovenskim i europskim standardima. U skladu sa 

zahtjevima standarda ISO 9001 i ISO 14001, u CGP grupi ugrađujemo 

kvalitetu i brigu o okolišu u sve pore života i radnog procesa, od 

pripremnih aktivnosti do aktualne izvedbe i završetka projekta te 

isporuke zadovoljnom kupcu. Na temelju načela politike kvalitete u 

poslovanje društva utkali smo konkurentnu sposobnost i dugoročnu 

politiku izvrsnosti. Kao građevinari pazimo da naše intervencije u 

okoliš budu što bezbolnije, jer nam nije svejedno što ćemo ostaviti 

našim potomcima.

PROIZVODNJA MATERIJALA

6766

Naziv projekta

AC Dobruška vas – Drnovo - Brežice

Naročnik DARS

Gradnja 2018–2019

Država Slovenija

Vrednost investicije 8 mio EUR

Naziv projekta

AC Dobruška vas – Drnovo - Brežice  

Naručitelj DARS

Gradnja 2018.–2019.

Država Slovenija

Vrijednost investicije 8 mio EUR

AC DOBRUŠKA VAS – DRNOVO – BREŽICE

SLO V prvi fazi projekta preplastitve AC Dobruška vas – Drnovo, v dolžini 7.150 m, smo v dobrih dveh 

mesecih vgradili več kot 50.000 ton asfaltnih zmesi. V drugi fazi, AC Drnovo – Brežice, smo preplastili 

4 km odsek pred cestninsko postajo Drnovo in 3,2 km odsek za cestninsko postajo v smeri Brežice. V 

drugi fazi projekta smo v treh mesecih vgradili več kot 63.000 ton asfaltnih zmesi. Druga faza projekta 

je obsegala tudi prenovo AC priključka Drnovo s povezovalnimi cestami v dolžini 2.844 m. 

AC DOBRUŠKA VAS – DRNOVO – BREŽICE

HR U prvoj fazi projekta obnove površinskog sloja AC Dobruška vas – Drnovo, u dužini od 7.150 m, u nešto 

više od dva mjeseca ugradili smo više od 50.000 tona asfaltnih smjesa. U drugoj fazi, AC Drnovo - 

Brežice, obnovili smo površinski sloj na 4 km dionice prije naplatne postaje Drnovo i 3,2 km dionice za 

naplatnu postaju u smjeru Brežica. U drugoj fazi projekta u tri mjeseca ugradili smo preko 63.000 tona 

asfaltnih smjesa. Druga faza projekta također je uključivala obnovu AC priključka Drnovo s priključnim 

prometnicama u dužini od 2.844 m.

7372

Naziv projekta

Dograditev AC priključka Šmarje-Sap na odseku AC 

Malence - Šmarje-Sap

Naročnik DARS

Gradnja julij 2016–september 2017

Država Slovenija

Vrednost investicije 3,2 mio EUR

Naziv projekta

Dogradnja AC priključka Šmarje-Sap na dionici AC 

Malence - Šmarje-Sap  

Naručitelj DARS

Gradnja srpanj 2016.–rujan 2017. 

Država Slovenija

Vrijednost investicije 3,2 mio EUR

AC PRIKLJUČEK ŠMARJE-SAP

SLO Objekt velja za zahtevno gradnjo in vsebuje številne podsklope objektov. AC priključek Šmarje-Sap 

– Ljubljana v dolžini 540 m in AC priključek Ljubljana – Šmarje-Sap v dolžini 430 m. Rekonstrukcije 

in novogradnje državnih cest v skupni dolžini 1.020 m. Izgradnja dveh krožišč, novogradnje lokalnih 

cest v dolžini 220 m, pločnikov v dolžini 870 m, rekonstrukcija obstoječega nadvoza preko AC 

Malence - Šmarje-Sap, rekonstrukcija obstoječega nadvoza preko železniške proge Ljubljana - Novo 

mesto. Rušitev obstoječega in gradnja novega nadvoza na G2 0216. Meteorna kanalizacija, fekalna 

kanalizacija, vodovod, elektroinstalacije in javna razsvetljava, TK-vodi.

AC PRIKLJUČAK ŠMARJE-SAP

HR Objekt se smatra zahtjevnom gradnjom i sadrži brojne podsklopove objekata. AC priključak 

Šmarje-Sap - Ljubljana u dužini od 540 m i AC priključak Ljubljana - Šmarje-Sap u duljini od 430 

m. Rekonstrukcije i novogradnje državnih cesta u ukupnoj duljini od 1.020 m. Izgradnja dva kružna 

toka, novogradnje lokalnih cesta u duljini od 220 m, nogostupa u duljini od 870 m, rekonstrukcija 

postojećeg nadvožnjaka preko AC Malence - Šmarje-Sap, rekonstrukcija postojećeg nadvožnjaka 

preko željeznice pruge Ljubljana - Novo mesto. Rušenje postojećeg i izgradnja novog nadvožnjaka 

na G2 0216. Oborinska kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod, elektroinstalacije i javna rasvjeta, 

TK-vodovi.
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srebrna plaketa - za 25 let dela v obrti

Peč ali kamin je vedno igral  
pomembno vlogo v domovih
Družba Peči Keramika d.o.o. prejema srebrno plaketo za 25 let dela v obrti, zametki pa segajo 100 let nazaj. 

Smo pečarsko gradbeno podjetje z bogato zgodovinsko prete-
klostjo, saj so bili temelji postavljeni leta 1901, ko je Josip 
Klemenčič na današnji lokaciji Interšpara v Bršljinu zgradil 
»Tovarno šamotnih peči, štedilnikov Keramika«. Po drugi sve-
tovni vojni je bilo ustanovljeno državno podjetje Keramika, ki 
je leta 1981 prešlo v sestav dolenjskega gradbenega velikana GIP 
Pionir Novo mesto, v sklopu katerega je delovalo pod imenom 
PIONIR KERAMIKA D.D.. Leta 1996 pa so zaposleni odkupi-
li proizvodni program in ustanovili podjetje PEČI KERAMIKA, 
D.O.O.. Leta 1998 je podjetje poslovanje preselilo v novo stavbo 
na Cikavi, kjer je prodajno razstavni salon z lastno proizvodnjo 
pečnic in široko ponudbo pečarskega materiala. 
Podjetje izvaja postavitve vseh vrst lončenih peči in 
kaminov, krušnih peči in zidanih štedilnikov, dimni-
kov in pizza peči ter modernih toplozračnih in aku-
mulacijskih kaminov s kurišči priznanih evropskih 
proizvajalcev.
Največji izziv v času prve krize, to je od leta 2009 
dalje, je bil ustrezno zmanjšati proizvodnjo in dati na 
trg nove izdelke, cenovno dostopne, a hkrati visoko 
kakovostne. Največji izziv pri vodenju podjetja je 
usklajevanje potreb strank in zaposlenih z možnost-
mi podjetja. Če so zadovoljni delavci, so izdelki vr-
hunski in potem so zadovoljne tudi stranke. To pa je 

ključ do uspeha podjetja.
Vrednote podjetja so združevanje tradicije z modernim. 
Eno glavnih načel je tudi, da dajemo na prvo mesto uporabo ka-
kovostnih in požarno varnih materialov.
Naša glavna prednost je prilagodljivost trgu. Naredimo na-
mreč lahko moderen kamin ali tradicionalno peč. Delamo po 
naročilu, torej si stranke same izberejo obliko, barvo, ipd. Tako 
je vsak izdelek unikat.
Trenutna epidemija nas omejuje predvsem pri iskanju novih 
kupcev, saj je ogledov na objektih manj, manj je montaž, ne mo-
remo se  predstaviti na sejmih, saj jih ni, itd. Menimo, da se bodo 

večje posledice videle šele čez leto, dve.

Ob novem jubileju želimo, da bomo 
delovali vsaj v enakem obsegu in  
razširili dejavnost na tuje trge.

Peč ali kamin je vedno igral pomembno vlogo v 
domovih, saj zagotavlja toploto, svetlobo in var-
nost, ki jo vsi potrebujemo, še posebno v dolgih 
hladnih zimskih nočeh. Če bi želeli peč ali ka- 
min tudi v vašem domu, nas pokličite ali obišči-
te v našem prodajno razstavnem salonu na 
Cikavi in skupaj bomo našli pravo rešitev.
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srebrna plaketa - za 25 let dela v obrti

Gostišče Dežmar
Ob srebrnem 25-letnem jubileju dela v obrti sta nam Vlado in Štefica Dežmar povedala nekaj o začetkih, delova-
nju in ravno izvedenem prenosu podjetja na sinova. Gostišče Dežmar je gostilna z dolgoletno družinsko tradicijo, 
ki sta jo uspešno vodila. V pomoč in v oporo sta jima bila sinova Siniša in Danijel, ki sta v tem letu tudi prevzela 
vodenje gostilne. Uvršča se v  mednarodno kuhinjo z izbranimi in prefinjenimi okusi specialitet.

»Z največjimi izzivi smo se spopadli 
v letu 2012, ko smo obnovili stari del 
gostišča in dogradili novo obstoječo 
restavracijo. S tem smo pridobili tudi 
nove goste vseh klientel. Večji prosto-
ri so nam omogočili prirejanje različ-
nih kulturnih, glasbenih in kulinarič-
nih večerov. Za še večje izzive pa je 
poskrbela sedanja kriza, s katero upa-
mo, da se bomo tudi uspešno spopa-
dli. Trenutno smo organizirali dosta-
vo in osebni prevzem hrane in upa-
mo, da kolikor toliko uspešno prebro-
dimo čas do konca krize«, pravita. 
Največji izziv pri vodenju podjetja 
jima predstavlja uspešno vodenje, po-
slovna odličnost in zadovoljstvo go-
stov, da se vedno znova radi vračajo. 
Vrednote njihovega gostišča so ko- 
munikativnost, napredovanje, slede-
nje novitetam, ohranitev in nadgradnja 
kadra, urejenost prostorov in spremlja-
nje zakonodaje. Prednost svojega pod-
jetja vidijo v odnosu do gostov in zapo-
slenih, zanimivi paleti ponudbe, kako-
vosti  in pristopnih cenah.
»Nastala globalna kriza zaradi epide-
mije vpliva na celotno gostinstvo in 
bije se težek boj za likvidnost podje-
tja«, pravi V lado, ki je ravno letos  
preoblikoval svoj s.p. v d.o.o..  »S svo-
jim znanjem in spretnostjo skušamo  
obdržati del naših stalnih gostov in  

preživeti zelo stresno in težko obdobje za gostinstvo.«
Prav v tem letu je vsem spremembam botrovala tudi lastniška. »Naše podje-
tje sta z vso skrbnostjo prevzela v vodenje oba sinova Siniša in Danijel. 
Trenutno se spopadata z iskanjem novih kupcev v epidemiji, ki sicer negativ-
no vpliva na naše poslovanje. Imata veliko novih izzivov in načrtov.
Oblikovanje ponudbe, investiranje v objekt, zaposlovanje novega kadra.« 
V pomoči in podporo jim bosta s svojimi izkušnjami in znanjem še vedno 
stala oče Vlado in mama Štefica, ki je poleg Vlada tudi velika poznavalka ku-
linarike, z izkušnjami vodenja večjih kuhinj.
Gostinstvo je zelo zahtevno in odgovorno delo. Zavedajo se, da uspejo le red-
ki, ki to delo opravljajo z veseljem in predanostjo. Ko so v delo vpeti vsi dru-
žinski člani, je odgovornost do obstoja podjetja toliko večja. Uspeh je v vztra-
janju, prilagajanju ter morda ne majhen delček tudi v pristopu „še tako zahte-
ven gost ima vedno prav“. In pri njih tudi slavnih in nam poznanih javnih oseb 
v gosteh ni manjkalo.
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zlata plaketa - za 30 let dela v obrti

Kako bi vaše podjetje na kratko predstavili in v katero 
panoga se uvršča?
Anton Gorše iz Dolenjskih Toplic je pot avtoprevoznika začel kot voznik 
v enem izmed takratnih prevozniških podjetij. Leta 1990 je zbral pogum 
in stopil na samostojno pot kot podjetnik z malim kamionom TAM. 
Zapustiti »varen pristan« ter se podati na samostojno pot nikoli ni eno-
staven korak. Vozil je praktično noč in dan, da je lahko odplačal kamion 
in pridobil zaupanje naročnikov. Nikoli ni rekel »ne«, tudi med vojno, 
ko je bila situacija res kritična, je vedno nekako našel pot. Na začetku je 
nekaj let vozil sam, nato se mu je pridružil še starejši sin, danes pa ima 
podjetje 10 prikoličarjev, do konca leta 2020 bo v floti 11 vozil in 14 za-
poslenih. Podjetje se ukvarja tako s prevozništvom kot z logistiko, pribli-
žno 40% posla opravijo pogodbeni prevozniki. V preteklosti je bila glav-
nina posla med Slovenijo in Srbijo, danes opravljajo prevoze skoraj po 
celotni bivši Jugoslaviji ter vse do Grčije, Romunije in Bolgarije. 
Anton je v svoji karieri naletel na vzpone in padce, a z vztrajnostjo, odre-
kanjem in pogumom je dosegal lepe rezultate. Vsa ta leta mu je bila dru-
žina v veliko podporo. Februarja 2020 se je upokojil in vodenje podjetja 
prepustil sinovoma, ki sedaj uspešno vodita družinsko podjetje naprej. 

Kateri so bili vaši največji izzivi, s katerimi ste bili soočeni?
»Ko se odločiš za samostojno pot izbereš s tem drug način življenja. 
Praktično nisi nikoli na dopustu in se delovnik spremeni v dosegljivost 
24 ur na dan ter 7 dni v tednu.« Anton je bil na svoji podjetniški poti so-
očen z veliko izzivi. Leta 1991 vojna za samostojno Slovenijo ter leta 1999 
vojna v Srbiji. Vmes še finančna negotovost, visoka inflacija, boj za dovo-
lilnice in huda finančna kriza v letih 2008 – 2010 ter v zadnjem letu še 
problematika z migranti. Vse to so skupnimi močmi in vztrajnostjo uspe-
šno prebrodili in skozi vse krize odšli kot zmagovalci. Tu bi poudarili ma-
čehovski odnos države do prevozništva. Praktično država ne pomaga 
nič, bodisi, ko govorimo o dovolilnicah, čakalnih dobah ali pa migrantih. 
Za vse moraš praktično biti sam in se sam znajti po svojih močeh.

Kaj po vašem mnenju predstavlja največji izziv pri vodenju 
podjetja?
Največji izziv pri vodenju podjetja je najti kompromis med željami de-
lavcev in vodje. Vsak stremi za nekimi svojimi ideali, ki jih je težko uskla-
diti. Potrebno je najti neko srednjo pot, ki bo na koncu dobra za vse de-
ležnike. Lažje je to zapisati, kot izvršiti. Včasih zaposleni ne vidijo, koliko 
truda je vloženega v logistiko in optimizacijo potovalnih poti, da je pra-
znih kilometrov čim manj. Veliko »slabe« volje naročnikov mora vodja 
umiriti in hkrati ne prenesti na voznike in jih čim manj obremenjevati, 
da lahko svoje delo opravijo kvalitetno in so umirjeni na poti. Drugi vidik 
pa je usklajevanje poslovnega življenja z osebnim, slednje velikokrat trpi 
na ta račun.

Anton Gorše s.p. 
Ob 30-letnici delovanja podjetja in jubileju smo se pogovarjali z g. Antonom Goršetom 
in sinovoma, ki nadaljujeta pred tremi desetletji začeto dejavnost.

Katere vrednote so tiste, na kate-
rih temelji uspeh vašega podjetja?
V ospredje bi postavil poštenost, de-
lavnost, pravičnost in priznanje 
za opravljeno delo. Vse to je skupek, 
na katerem temelji naše podjetje. Brez 
delavnosti ni nič, potrebno je delati, de-
lati in še enkrat delati. Žal nič ne pade iz neba. Ravno tako moraš biti v po-
slu pošten, seveda včasih zaradi tega potegneš »krajšo vrvico«, vendar si 
na koncu vedno primerno poplačan za to. Moraš pa biti tudi pravičen do 
zaposlenih, jim biti hvaležen ter jih tudi pohvaliti oziroma nagraditi za 
uspešno opravljeno delo.

Kaj odlikuje vaše podjetje? Kaj menite, da je vaša glavna 
prednost?
Vztrajnost, delo, odrekanje. Nikoli v življenju se ne smeš vdati in se prepu-
stiti toku. Nekoč je nekdo rekel »s tokom gredo samo mrtve ribe« in to 
se mi je vtisnilo v spomin. Pogosto je potrebno plavati proti toku, tako do-
biš na moči in odpornosti. Seveda to ni najlažje, vendar se izplača. V našem 
podjetju že od nekdaj cenimo delavnost in sem tudi jaz in družina vzor 
ostalim. Naša prednost je, da gradimo dolgotrajne poslovne odnose z na-
šimi naročniki po drugi strani pa cenimo naše zaposlene. Nikoli v zgodo-
vini podjetja nismo zamudili z izplačilom plač in k temu stremimo tudi 
vnaprej! Le tako lahko pridobiš kvalitetne zaposlene, ki bodo dobro opra-
vlljali svoje delo in bili hkrati zgled med vozniki in tudi izjemna dodana 
vrednost za podjetje. 

Kako menite, da sedanja nastala globalna kriza zaradi 
epidemije vpliva na vaše poslovanje, širitev vašega podjetja, 
iskanje novih kupcev in priložnosti?
V krizah se vedno najdejo zmagovalci. Vse dosedanje krize smo uspešno 
prebrodili in odšli iz njih kot zmagovalci. Zakaj? Ker vztrajamo, smo od-
ločni in se ne bojimo. Ves čas iščemo rešitve. V letošnjem letu se je podje-
tje statusno preoblikovalo iz s.p. v d.o.o. in hkrati sta vodenje prevzela si-
nova. Tako sta tudi onadva začela podjetniško pot s prvo »krizo«, ki jo 
nihče ni pričakoval v taki obliki. V prvem valu je bila situacija kar kritična 
in nihče ni vedel, kaj nas čaka – popolno zaprtje države, tovorna vozila v 
konvojih, upad prodaje... Vse to se je odrazilo na našem poslovanju, ven-
dar se sinova nista vdala, jaz pa sem jima ves čas stal ob strani in jima po-
skušal deliti nasvete iz preteklih kriz. Še več časa sta namenila poslu in delu 
ter negovala odnose z obstoječimi kupci. Med tem so se pojavili tudi novi, 
saj so nekatera podjetja klonila pritiskom epidemije. Leto bomo zaključi-
li z odličnim poslovnim rezultatom in seveda za to je bilo potrebno res 
garati. Kot pravijo »na mladih svet stoji«, s čimer se popolnoma strinjam, 
saj imajo drug pogled, veliko energije in predanosti.

Kje vidite vaše podjetje čez 5 let ob novem jubileju?
Čez 5 let bova oba z ženo uživala v sadovih, za katere sva delala, se odre-
kala in borila celo življenje, otroci pa se bodo borili naprej in prepričan 
sem, da se bo tudi čez 30 let še govorilo o Gorše Transportu, o uspešnem 
družinskem podjetju, tako kot danes. 

Morda še vaša zaključna misel, kaj bi želeli sporočiti bralcem?
»Brez muje se še čevelj ne obuje«, ta rek mi je nekako blizu in če želiš uspe-
šno prebroditi vse izzive, ki se pojavljajo na poslovni poti, enostavno mo-
raš biti vztrajen, močan in odločen ter slediti postavljenim ciljem in viziji. 
Nikoli ne rečemo, da imamo »probleme« ampak imamo »izzive« in  
tako se tudi ravnamo. Soočamo se z izzivi, ki nam jih prinaša vsakdanjik. 



 Č
e

s
tita

m
o

 o
b

 v
a

š
e

m
 ju

b
ile

ju
!

15Območna  obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto                

Matisa d.o.o. 
Ob jubileju 30 let delovanja Matise d.o.o. sta lastnik podjetja Marjan Matičević in direktor Igor Matičević strnila 
sledeče misli. 

zlata plaketa - za 30 let dela v obrti

Kako bi vaše podjetje na kratko predstavili  in v katero  
panogo se uvrščate?
Podjetje Matisa d.o.o. je kot primarno proizvodno orientirano pod-
jetje s poudarkom na lastnem razvoju ter lastno proizvodnjo. Gla- 
vni produkt so elektroagregati za napajanje z električno energijo 
moči od 1 kVA do 2500 kVA raznih aplikacij, ročni, avtomatski, 
agregati s paralelnim obratovanjem z mrežo, sekanje  koničnih  
obremenitev, kogeneracije, agregati z sončnim celicami, vetrno tur-
bino in baterijami za neprekinjeno krmiljenje porabnika.
Prav tako se ukvarjamo s proizvodnjo raznovrstnih kovinskih kot 
tudi elektrotehničnih proizvodov. Sekundarno pa se ukvarjamo s 
trženjem in prodajo sistemov za neprekinjeno napajanje, sončnih 
elektrarn, elektro motorjev, vodnih črpalk, hibridnih sistemov ter 
ostalih produktov iz družine pomožnega in alternativnega napaja-
nja z električno energijo in oskrbo z vodo.
V sklopu poprodajnih uslug pa nudimo storitve vzdrževanja, po-
pravil in obnove elektroagregatov, UPS sistemov, vodnih črpalk ter 
elektro motorjev, ravno tako pa tudi najeme slednjih.

Kateri so bili vaši največiji izzivi, s katerima 
ste bili soočeni?
Največji izziv v našem podjetju, kot v vseh podjetjih, 
je zagotovitev kakovostnih kadrov, zagotovitev tr- 
žišč in tržnega deleža ter zagotovitev in nadzor nad 
kakovostjo proizvodov.

Kaj po vašem mnenju predstavlja največji 
izziv  pri vodenju podjetja?
Največji izziv pri vodenju podjetja vidim v koheziji 
med cilji vodstva ter rezultati poslovanja.

Katere vrednote so tiste, na katerih temelji 
uspeh vašega podjetja?
Naše vrednote so predanost in pomoč drug drugemu – med vsemi 
zaposlenimi, v skupni viziji in skupnem cilju k nenehnem izboljša-
nju in dvigovanju kakovosti produktov ter storitev, istočasno pa 
dvigovanju življenjskega standarda ter pogojev dela za doseganje 
zadovoljstva do dela vseh zaposlenih.

Kaj odlikuje vaše podjetje? Kaj menite, da je vaša glavna 
prednost?
Naša glavna prednost je prilagodljivost proizvodnje na zahteve  

kupca in 30-letne izkušnje v  prisotnih panogah. Strokovnost in  
fleksibilnost sta dve temeljni vrednoti, s katerimi se dvigujemo nad 
konkurenco in zagotavljamo vrhunske produkte za naše odjemal-
ce. Z Izkušnjam v tej panogi rešujemo vse zahteve naših kupcev.

Kako menite, da sedanja globalna kriza zaradi 
epidemije vpliva na vaše poslovanje, širitev vašega 
podjetja, iskanje novih kupcev in priložnosti?
Poglobljena gospodarska kriza v trenutni obliki vsekakor vpliva na 
naše poslovanje, vendar ne v večjem obsegu. Sektorji, v katerih smo 
prisotni, so nujni za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb in 
kot taki ne trpijo pri gospodarskih krizah. Vsekakor so nevarnosti 
in povečana tveganja pri poslovanju, kot so finančna nedisciplina 
ter nižanje tržnih cen. Zato je potrebno spretno in pametno vode-
nje podjetja v izogib posledicam, ki bi lahko povzročile težave pri 
poslovanju podjetja. 

Kje vidite vaše podjetje čez 5 let ob novem jubileju?
Vizijo podjetja Matisa, na obeh lokacijah, čez 5 let vidimo z mno-

gimi kontakti po celotnem svetu ter aktivnim trže-
njem. Naša podjetja so trenutno v fazi prehoda na 
venomer večje in zahtevnejše projekte. Slednje 
hkrati tudi dviguje ime in renome naših podjetij, kar 
nam omogoča preboje na nove trge, dvig trenutnih 
proizvodnih kapacitet ter razvoj novih »niš« pro-
duktov za potrebe naših odjemalcev. Naša priho-
dnost je zanesljiva, z močnimi temelji, strokovnim in 
aktivnim kadrom ter skupno vizijo v boljši jutri. Čez 
5 let se vidimo z veliko večjim skupnim številom za-
poslenih, kot tudi v veliko večjih proizvodnih povr-
šinah ter kapacitetah.

Morda še vaša zaključna misel, kaj bi želeli 
sporočiti bralcem?

Moje sporočilo je kratko in jedrnato: ostanite optimistični, vse sla-
bo enkrat mine. Ljudje so podjetje, so tisti, ki naredijo podjetje in 
njegovo ime ter ugled – na ljudi je potrebno gledati kot največji za-
klad in najpomembnejše sredstvo, s katerim vsako podjetje razpo-
laga. Z svojim predanim delom, žrtvovanjem, znojem in strokov-
nostjo smo ljudje tisti, ki naredimo spremembo, ustvarimo rezultat 
in dvigamo ime podjetja v nova in višja obzorja.
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Tako kot Slovenija sem se tudi sam odločil za svo-
jo samostojno podjetniško pot leta 1990, saj so se 
nam kar naenkrat pojavile številne možnosti. Želel 
sem ustvariti nekaj svojega in ponuditi trgu tisto, 
kar mu je takrat manjkalo. In temu sledimo še da-
nes. Največji izziv za mladega podjetnika pa je se-
veda tudi odločitev za investicijo, ko poti nazaj več 
ni. Zagotovo je bilo pomembno, da sem imel pri-
pravljen dober poslovni načrt, ki sem mu v nadalj-
nih letih sledil. Pri tem pa je bila ključna podpora 
družine, predvsem takrat, ko ni šlo vse po planih.
V manjšem podjetju je prednost, da lahko spre-
mljaš svoje poslovne partnerje in njihove potrebe 
ter jim hitreje ponudiš pravo rešitev. Izziv pa je v 
tem, da moraš biti pri tem izredno prilagodljiv in inovativen. 
Hkrati moraš imeti v glavi plan  A, B in C – še preden gre karko-
li narobe.
Vrednote, ki nas odlikujejo, so prilagodljivost, kreativnost in od-
govornost do naših strank ter poslovnih partnerjev doma in v 
tujini. Preko dobre komunikacije in kančka humorja si na dolgi 
rok gradiš prave odnose, ki so pogosto vredni več kot posel sam.

SMAK printtisk
SMAK printtisk je grafično in tiskarsko podjetje, prisotno na domačem in tujem tržišču že 30 let. Strankam nu-
dimo storitve personaliziranega digitalnega tiska, grafičnega oblikovanja, zlatotiska in tiskarske dodelave (zgiba-
nje, razrez, plastifikacija, špiraljenje...). Skozi leta in izkušnje smo se specializirali predvsem v proizvodnji samo-
lepilnih etiket SMAK, ki trgu nudijo vrhunsko kakovost po ugodni ceni.

Kriza je vedno tudi priložnost, tako da je po-
membno, da nisi ozko usmerjen in vezan zgolj na 
en produkt  ali enega partnerja. Na srečo imamo 
široko ponudbo izdelkov in storitev, kar nam 
omogoča stabilnost tudi v kriznih razmerah.
Čez pet let bom praznoval tudi osebni jubilej, 
tako da se bom posvetil praznovanju. V svoji ka-
rieri sem namreč poleg znamke SMAK, ustvaril 
tudi znamko vrhunskih vin, ki se jim bom lahko 
še bolj posvetil. Tako da se bodo naše stranke in 
partnerji poleg produktov SMAK lahko razvese-
lili novih inovacij tudi na vinskem področju. 
Bolj kot kadarkoli smo v tem letu občutili, kako 
pomembno je skr-

beti za dobre odnose in zdravje 
sebe in drugih. To je naše največje 
bogastvo, zato je pomembno, v  
kakšne vsebine vlagamo. Pripo- 
ročam dobro voljo, šport, zdravo 
kulinariko in naravne  antioksi- 
dante v vrhunskih vinih.

Na zdravje!
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zlata plaketa - za 30 let dela v obrti

Roman Florjančič s.p. –  
MIZARSTVO Florjančič d.o.o.
Po treh desetletjih samostojnega podjetništva se je z mislimi že kar težko vrniti v za-
četke, a ko o tem govori Roman Florjančič, kmalu najde izhodišče v ranem otroštvu. 
»Kot otroka so me naučili, da se živi od dela, kar je bilo nekako vodilo, da sem ubiral 
težje, a zanesljive poti, kjer pa bližnjic kaj dosti ni«,  povzame.

Obrti se je lotil po 10 letih delovne kariere v Adrii. Čeprav po 
poklicu ni ravno mizar, ima namreč srednjo in nedokončano viš-
jo šolo, je z obrtjo začel iz čistega veselja do poklica in podjetni-
škega izziva. Od vsega začetka, skozi lepše in težje čase, sta dejav-
nost vodila skupaj z ženo.
Po nekaj letih poslovanja v prostorih v sklopu hiše so poleg hiše 
zgradili delavnico z zmogljivostjo za 15 zaposlenih.
Zaradi poslovnih potreb so poleg s.p.-ja ustanovili še d.o.o. 
Nekako sočasno pa se je po končanem šolanju v podjetje vklju-
čil tudi sin, ki je danes dostojen naslednik oz. uspešen vodja in 
tudi on ima ob sebi svojo ženo. Torej v družinskem podjetju se 
zgodba ponavlja in nadgrajuje, saj se z izkušnjami starejše gene-
racije uspešno dopolnjujejo nova znanja mlade razširjene ekipe. 
Tudi hčerka, čeprav je v povsem drugih finančnih in revizijskih 
vodah, se  z veseljem vključi z nasvetom. Nekje zadaj pa na vese-
lje vseh že trka in nase opozarja pet nadobudnih vnukov. 
Od leta 2016 podjetje posluje v novi pridobitvi v Straži, na ob-
močju bivšega Novolesa in skupaj zaposluje okoli 70 ljudi. 
Roman Florjančič povzame: »V času krize leta 2009 je pod- 
jetje začelo bolj konkretno delati na tujih trgih in danes na evrop-
skem trgu proda cca 70% proizvodnje. Trenutna kriza je pri po-
slovanju precej moteča in potrebno je veliko več angažiranja in 
občutka, saj v podjetju velja prepričanje, da se je treba najprej 
opreti na lastne sile in ustvarjalnost.

Poleg veliko težav bomo iz krize 
izvlekli tudi tokrat kaj poučne- 
ga, med drugim tudi to, da ni vse 
v pehanju za dobrinami, ki jih 
ne znamo več ceniti, ter divjanje  
na visokih obratih eden mimo  
drugega.«
Glede podpornih institucij 
meni, da je, tako kot tudi v druž-
bi na splošno, premalo poudarka na realnem sektorju in pogosto, 
kljub veliko projektom, še vedno premalo konkretne in ustrezne 
razvojne pomoči podjetništvu, saj se realna dodana vrednost 
ustvarja le tu.

Glede obrtne zbornice, katere podpredsednik je, pa 
pravi:
»Če se potrudiš, da spoznaš, kaj vse ti zbornica skozi razne oblike 
pomoči, nasvete, izobraževanja, zastopanje lahko ponudi, potem 
hitro ugotoviš, da se ti plačana članarina, pa naj bo obvezna ali pro-
stovoljna, nekajkrat povrne. Kot funkcionar zbornice se zavedam, 
da bi se dalo marsikaj narediti tudi bolje, a meje premikati ni vedno 
lahko«, zaključi Roman, ki je z marsikatero odločitvijo, razmisle-
kom, idejo in rešitvijo mejo na zbornici pomagal premakniti višje, 
razvojno in pozitivno za vse udeležene strani. 
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Kako bi vaše podjetje na kratko predstavili in v katero 
panogo se uvršča?
Podjetje ZNASS d.o.o. je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 
1990. V začetku je bila osnovna dejavnost avtomehanika za 
popravilo osebnih vozil, pozneje smo vključili še gradbeništvo, 
notranji transport in mednarodni cestni prevoz. Po prvih treh letih 
poslovanja je podjetje zaživelo v tolikšni meri, da se je pokazala 
potreba po zaposlitvi dodatnega delavca, od takrat naprej pa je 
število zaposlenih nenehno naraščalo. Od skromnih začetkov s 
samozaposlenim podjetnikom je ta ustvaril podjetje, ki je v 
letu 2019 doseglo že pribl. 7,4 milijona EUR prihodka. 
Danes je primarna dejavnost mednarodni cestni transport, v kate-
rem je vključena celovita logistična podpora. V letu 2006 smo za-
radi modernizacije in povečanja dejavnosti odprli novo poslovno 
enoto s poslovnimi prostori, delavnico, skladiščem, pralnico tovor-
nih vozil in velikim parkirnim prostorom na Gumberku.
Ena izmed dejavnosti podjetja je tudi izposoja viličarjev. Naše pod-
jetje razpolaga tudi s številčno floto viličarjev tipa LINDE, kateri se 
nahajajo v proizvodnem procesu in so namenjeni za izposojo.
Z nakupom 4,6 ha zemljišča v gospodarski coni Na Brezovici na 
lokaciji ob avtocesti Ljubljana-Beograd (izhod  Novo mesto), smo 
si še utrdili pozicijo dobrega logističnega podjetja. V letu 2013 je 
podjetje zgradilo halo za potrebe skladiščenja. Skladišče je prvi 
objekt v novi logistični coni Na Brezovici, ki ga je zgradilo podjetje 
Znass d.o.o. Od takrat do danes je leta 2014 podjetje postavilo še 
eno montažno skladišče, 2015 je bil urejen parkirni prostor za 40 
tovornih vozil, 2017 se je zgradilo proizvodno skladišče v izmeri 
8.000m2, 2019 sta bili postavljeni še dve montažni skladišči v izme-
ri 4.400 m2, v letu 2020 pa se je zaključila gradnja še enega beton-
skega skladišča v izmeri 3.800 m2. Tako je danes v logistični coni na 
voljo 18.000 m2 skladiščnih prostorov, ki so namenjene za na- 
jem in trenutno zagotavljajo zaposlitev cca 120 ljudem. 
2018 se je začela gradnja nove logistične cone Znass Dobruška vas. 
Izvaja se gradnja nove logistične cone v izmeri 70.000 m2 v 
Dobruški vasi pri Škocjanu, tik ob avtocesti A2, po kateri poteka 
glavna prometna povezava med EU in balkanskimi državami.

Kateri so bili vaši največji izzivi, s katerimi ste bili 
soočeni?
Izzivov skozi zadnja tri desetletja ni manjkalo tako da težko izposta-
vim samo enega. Z razvojem in širitvijo podjetja, dodajanjem novih 
dejavnosti poslovanja, so se izzivi kar vrstili en za drugim. Zagotovo 
je bil v začetku delovanja izziv zaposlovanje in prevzem odgovor-
nosti za vse zaposlene. Z rastjo poslovanja so rastle tudi potrebe po 
širitvi lastnih prostorov in tako smo sprejeli izziv grad- 
nje svojega poslovnega objekta, ki smo ga izvajali v lastni režiji. 
Sledili so izzivi tudi pri poslovanju predvsem v sektorju cestnega 
prometa, pred leti smo se soočali s splošno gospodarsko krizo, ki 
smo jo uspešno prebrodili in odkorakali novim izzivom naproti. 
Kmalu so se pojavili novi izzivi, ko smo se odločili za odprtje logi-
stične cone Na Brezovici Novo mesto, ko smo morali dokaj neu-
goden teren spremeniti v dobro urejeno logistično cono. Tudi tu 
smo vsa dela izvajali v lastni režiji. Lahko bi rekli, da smo z vsako 
sprejeto poslovno odločitvijo sprejeli tudi nov izziv in ga uspešno 
opravili. Trenutno pa se soočamo z izzivom, kako krmariti v popla-
vi vseh ukrepov in pri tem ohraniti poslovanje v enakem obsegu ter 
zagotoviti nemoteno delovanje vseh dejavnosti podjetja. 

zlata plaketa - za 30 let dela v obrti

ZNASS d.o.o.
Kaj po vašem mnenju 
predstavlja največji izziv pri 
vodenju podjetja? 
Pri vodenju je največji izziv sprejeti 
pravo poslovno odločitev, ki bo 
imela dobre in pozitivne učinke 
tako na zaposlene kot na poslovne 
partnerje in poslovanje podjetja. 

Katere vrednote so tiste, na 
katerih temelji uspeh vašega podjetja? 
Naše temeljne vrednote so: odgovornost, inovativnost, strokov-
nost, sodelovanje, spoštovanje, korektnost in zaupanje. 

Kaj odlikuje vaše podjetje? Kaj menite, da je vaša glavna 
prednost? 
Naše podjetje odlikuje jasen cilj, to je dolgoročna rentabilna rast 
podjetja. Pri tem ne pozabljamo na potrebe in želje naših zaposle-
nih in naročnikov. Zato želimo našim poslovnim partnerjem nudi-
ti čim večjo kakovost naših storitev. Pri nudenju svojih storitev se 
trudimo, da imamo čim krajši odzivni čas pri vzdrževanju logistič-
ne opreme, kar zagotavljamo z lastno servisno delavnico. Smo hitro 
odzivni za naše naročnike, kar zagotavljamo z usposobljenim ka-
drom in kakovostnimi delovnimi sredstvi. Naše podjetje se je na 
podlagi minulega dela in poslovanja tudi dobro pozicioniralo v do-
mačem in mednarodnem okolju. Prednost našemu podjetju daje-
jo tudi dolgoletne in raznolike poslovne izkušnje tako podjetja kot 
celote, kot tudi posameznega zaposlenega. Naša prednost je tudi 
to, da imamo razpršeno dejavnost podjetja, kar nam omogoča ve-
čjo razpršitev tveganja.

Kako menite, da sedanja nastala globalna kriza, zaradi 
epidemije vpliva na vaše poslovanje, širitev vašega 
podjetja, iskanje novih kupcev in priložnosti?
Sedanje stanje in ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa so 
močno posegli tudi v naše poslovanje. Ob upoštevanju ukrepov 
smo morali prilagoditi varnostne in zaščitne ukrepe za vse vpletene 
v naše poslovanje. Zagotovo je v tem času težje pridobiti nove kup-
ce, povpraševanje po naših storitvah je manjše, bolj se moramo po-
truditi za svoj kos pogače. Širitev našega podjetja je otežena zago-
tovo v sektorju mednarodnega cestnega tovornega prometa, ven- 
dar pa po drugi strani uspešno naprej razvijamo logistični center 
Na Brezovici. Iz vsake krize smo odšli močnejši in jo uspešno pre-
brodili, tako da bo tudi tokrat tako. 

Kje vidite vaše podjetje čez 5 let ob novem jubileju?
Naše podjetje v prihodnosti vidimo še bolj prisotno in vpeto v do-
mače in mednarodno okolje. Želimo si, da bo podjetje ZNASS 
d.o.o. še vedno in še bolj prepoznali kot zanesljivega partnerja, da 
obdržimo in zagotavljamo še višjo raven kvalitete naših storitev. Ob 
zagotavljanju permanentne stabilne rasti pa želimo tudi svojim za-
poslenim nuditi stabilno in varno delovno okolje. 

Morda še vaša zaključna misel, kaj bi želeli sporočiti 
bralcem?
Zahvaljujemo se vsem zaposlenim, poslovnim partnerjem in vsem, 
ki ste kakorkoli bili del naše poti, za uspešno sodelovanje, za vso 
podporo in pomoč. Nobena ovira oz. izziv ni tako velik, da ga s sku-
pnimi močmi in sodelovanjem ne moremo razrešiti. 
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Yurena d.o.o.
Yurena d.o.o. deluje kot šola tujih jezikov. Yurenini tečaji so namenjeni otrokom, mladini in odraslim; tako po-
slovnežem kot upokojencem. Šola se nahaja v lastnih prostorih v starem mestnem jedru Novega mesta, kjer je 11 
sodobno opremljenih učilnic. Tečaji potekajo tudi v delovnih organizacijah širom Dolenjske in Posavja.

zlata plaketa - za 30 let delovanja

Predvsem poleti in tudi skozi leto organizirajo za posameznike 
in skupine tečaje v tujini, na priznanih partnerskih šolah v Veliki 
Britaniji, na Irskem, v Avstriji, Italiji itd. V Yureni izvajajo tudi pre-
vajalske storitve.
Ko vprašamo po vsakodnevnih in dolgoročnih izzivih, ustanovitelji-
ca jezikovne šole in prokuristka Katica Golobič pove: »Yurenin 
izziv že 30 let predstavlja borba po uveljavitvi in prepoznavnosti. 
Tako smo leta 1994 uspeli verificirati naše programe za odrasle 
pri Ministrstvu za šolstvo in šport RS. Leta 1995 smo začeli 
sodelovanje s Hilderstone Collegom v Angliji. 
Leta 2001 smo od Državnega izpitnega centra prejeli od-
ločbo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo zuna-
njega preverjanja znanja tujih jezikov. Pred dobrim 
letom pa smo postali izpitni center LanguageCert, 
kjer gre za mednarodno veljavne certifikate, ki dokazuje-
jo raven znanja angleščine v skladu z evropsko jezikovno 
lestvico. Največji izziv pri vodenju podjetja pa predsta-
vlja biti prepoznavna kakovostna šola, ki sledi sodobnim 
pristopom izvajanja tečajev na našem področju.«
Na vprašanje, katere so vrednote, na katerih temelji 
uspeh jezikovne šole s tridesetletnim jubilejem 
delovanja, Katica Golobič odgovori: »Uspeh 
Yurene je odraz trdega dela, poštenosti ter kakovosti, 
ki jo dosegamo s sodelovanjem s sposobnimi  predavatelji. 
Nenehno smo v stiku z novostmi in izstopamo s sodobno  
opremo; kar 7 Yureninih učilnic je opremljenih z interaktivnimi 

tablami. V Yureni je prisoten nenehen trud za dodano vrednost, 
ki jo nudimo strankam. Odraz tega je tudi knjižnica s tujo lite-
raturo, ki je z brezplačno izposojo na voljo našim tečajnikom.«
Tudi po tridesetih letih delovanja oziroma zaradi novodobne kri-
ze šola ne bo zastala ali zaprla vrat. Šolo že nekaj let uspešno po-
magata izvajati hči oziroma direktorica Irena ter sin Jure, ki pa se 
z novim zagonom ter prilagajanjem oziroma uvajanjem novosti 
soočata poslovno zelo uspešno. »Kriza je naše podjetje sprva zelo 
prizadela«, pojasni Irena. »Smo pa izkoristili trenutno zahtevno 

situacijo in korona krizo spremenili v priložnost 
ter uspešno prešli na izvedbo tečajev na da-
ljavo. Po drugi strani pa ni razveseljujoče, da ni 
možnosti izvedb vseh dosedanjih jezikovnih 
programov. Odpadla je na primer poletna šola 
za otroke in najstnike, odpadli so tečaji v tujini, 
pa tudi zanimanje za jesensko-zimski vpis se  
je zelo zmanjšalo. Zato bi prihodnost Yurene  
ob trajanju ali še zaostritvi teh ukrepov težko  
napovedovali, a vsekakor bodo novosti in  
spremembe.«
Kljub vsakdanjemu zahtevnemu času in prepove-
dim pa v letu dopolnitve 30 let delovanja in pre-
jemu zlate plakete optimistično zaključijo in po-

lagajo tudi v misli bralcev: »Znanje tujega jezika je vrednota, 
ki nam je ne more vzeti nihče.«
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Avtocenter Brdar d.o.o.
Marija Martinčič Bauman

Zvonko Brdar je znanje najprej pridobival v obrtni šoli . 
Spominja se, kako je bila praksa pomembna že takrat, saj je bila 
obvezna tako v šoli, kot tudi izven nje. Opravljal jo je pri kle-
parstvu in ličarstvu Modic.  Izučil se je za ličarja in že pri 17-tih 
letih vedel, da želi imeti lastno delavnico. Do dela je imel veliko 
veselje. Nič mu ni bilo težko postoriti in nikoli ni razmišljal, da 
mu ne bo uspelo. Začel je pred 35-imi leti v garaži svojih 
staršev. Prostor je bil majhen, pri lakiranju ni bilo pravega pre-
zračevanja. Tudi orodje še ni bilo pravo. Rezervne dele je uva-
žal iz sosednje Avstrije in Italije. Vse to pa ga ni ustavilo. K uspe-
hu ga je vodila vizija po večji delavnici, po moderni opremi in 
mu dajala moč za vztrajnost in kvalitetno delo. Bil je mlad in 
zagnan, delal je pozno v noč in se veselil začetnih uspe-
hov. Prevozniki s tovornimi vozili so bili njegove prve 
stranke. Polakirati je bilo potrebno keson in kabino, kar 
je zahtevalo teden dni časa. Delal je natančno, računal 
pošteno, zato mu dela ni zmanjkalo. Dve leti kasneje je 
zaposlil kleparja, nato še ličarja. Leta 1992 so postali 
pooblaščeni servis za Renault vozila. V tem obdo-
bju so svoje prostore najbolj razširili ter dodatno zapo-
slili avtomehanika in vodjo delavnice. 
Dela je bilo dovolj za vse, stranke so bile zadovoljne, saj so 
jim in jim še nudijo celovite storitve (od servisa, monta-
že/demontaže pnevmatik, optične nastavitve podvozja, 

polnjenja klim, ličarskih del, mehaničnih popravil, testa zavor, 
diagnostike motorjev, pranja vozil…). Kleparska in ličarska dela 
niso omejena le na vozila  Renault, pač pa jih zagotavljajo tudi za 
vse druge znamke. Pogodbeno delo opravljajo za več zavaroval-
nic. Znanje, pravi, je danes pomembno vsaj tako, kot je bilo po-
membno na začetku. Zato na organizirana izobraževanja doba-
viteljev svoje zaposlene napotuje tako doma, kot tudi v tujino.
Danes so družinsko podjetje. Željo po modernizaciji in vr-
hunskih orodjih si je s pridnostjo izpolnil. S ponosom govori o 
svojih sinovih, razširjeni družini in ženi, ki so mu bili vselej v opo-
ro. Želel je, da bi bilo otrokom lažje, a vedno znova bi izbral to 
pot.  Zadnja kriza (Covid-19) jih je najbolj prizadela. Pozna se v 

pomanjkanju naročil, tako v kleparski kot v 
mehanični delavnici. Ljudje se te dni vozijo 
manj, manj je poškodb, manj servisnih pre-
gledov. A odločen je, da s trmo in pridno- 
stjo doseže tudi na prvi pogled nemogoče 
cilje. Zdi se, da sta družina in uspešen posel 
dva njegova največja. 

Za OOZ NM pravi, da ima pomembno 
vlogo, saj skozi organizacijo kvalitetnih izo-
braževanj, predlogov vladi in še kaj zagota-
vlja to, kar obrtniki najbolj potrebujejo. Ni 
mu žal, da je njen član vsa leta.

bronasti ključ - za 35 let dela v obrti
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bronasti ključ - za 35 let dela v obrti

Janja Rorman s.p.
Marija Martinčič Bauman

Gostinstvo in turizem Rorman je še ena uspešna družinska zgodba. Njeni začetki segajo 35 let v zgodovino. Po 
tem, ko je bila gospa Janja 10 let zaposlena v gostilni Tomšič, je le to po upokojitvi njene lastnice, skupaj z možem, 
vzela v najem. To je bil začetek njune samostojne poti in začetki so vedno težki, pove. »Spremljajo te negotovost 
in stvari, na katere nimaš vpliva, a ohranjaš upanje, da bo vse v redu. Ob tem pa delaš in se boriš, da bi bil vsak na-
slednji dan lažji.« 

Po štirinajstih letih dela v najetih prostorih je dozorela odločitev 
za nove, svoje. Na to sta se z možem pripravljala vrsto let. V 
Tomažji vasi sta zgradila hišo, ki je leta 1998 odprla vrata prvim 
gostom. Bila je odločitev, prepojena z veliko dvomov in skrbi, 
vendar sta zbrala pogum in smelo stopila na čisto pravo samo-
stojno pot gostinstva in turizma. Danes v njej delujejo vsi štirje 
družinski člani ter dve dodatni zaposleni. V svoje delo in ponud-
bo vnašajo izboljšave, trende, hkrati pa ohranjajo tradicionalno 
preizkušene recepte, ki jih gosti vse bolj cenijo. Njihova kulina-
rika je močno vezana na lokalne pridelovalce zelenjave in sadja, 
mlin in rejce živali. Lokalno pridelanim sestavinam dodajo zna-
nje in navdih za pripravo okusnih jedi, ki se bohotijo skozi črke 
bogatega jedilnega lista, ki vabi. Za žlahtno kapljico poskrbijo kar 
sami iz svojih vinogradov, ki se vzpenjajo po bližnjem Vinjem 
vrhu. Svojo ponudbo prilagajajo letnemu času, da goste ogreje 
v mrzlih dneh in ohladi v vročih. Posebna toplina, ki se deloma 
oddaja od krušne peči, večina pa iz prijazne in tople dobrodošli-
ce osebja Gostilne Rorman, vas obda takoj po vstopu. Svojo po-
nudbo so pred leti razširili tudi na prenočišča. Lokacija nudi hiter 
vstop na vrhove bližnjega Vinjega vrha in vijugastih poti med 
vinogradi Dolenjskega gričevja. 
V vseh letih delovanja se je pri njih izmenjalo veliko gostov. 
Vsakega posebej so veseli. Znanih in novih obrazov. Veseli jih, ko 
se k njim vračajo mlajše generacije nekdanjih gostov. »Tako veš, 
da nekaj delaš prav.« Od samega začetka zasledujejo iste cilje, to 
je zadovoljni gost, ki se rad vrača; zaposleni, ki z veseljem priha-
jajo na delo in družina, ki ob skupnem delu uživa in se veseli na 
koncu težkega in večurnega dela. Tesna prijateljstva, ki so se stka-
la, so dodatni vir navdiha.  
Virus je prinesel nove negotovosti, vendar pa je bilo teh v prete-

klosti že nekaj. Vsaka je gostinstvo zaznamovala na svoj način. 
»Koliko časa bomo delali pod spremenjenimi pogoji, kaj nam 
prinaša kriza in kako se bodo ljudje odzvali po njenem 
koncu, ne vemo«, pravi gospa Janja. Še naprej načrtujejo de-
lati dobro, tako kot znajo in zmorejo. »Gostinstvo je težko življe-
nje, zahteva celega človeka, popolno predanost, vendar je na 
koncu vredno vsega truda in vloženega dela« sklene.
OOZ je hvaležna za vsa izobraževanja, nasvete, pravočasne in-
formacije o spremembah. Prihranila jim je marsikatero razisko-
vanje. Tako so lahko sami ostali osredotočeni na svoje delo in 
poslanstvo. Še en vidik je omenila gospa Rorman – občutek pri-
padnosti. To je mesto, ki povezuje vse obrtnike; je velika 
skupnost s skupnim ciljem – prispevati za rast in razvoj re-
gije, v kateri delujejo. To pa je posebno zavedanje in poslanstvo.
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Kamnoseštvo Jenič
Marija Martinčič Bauman

Začetki so bili seveda drugačni, pove gospod Janez. Kot izu-
čeni steklar je sprva delal za gradbeno podjetje Pionir, iz ka-
terega je izstopil skupaj s kolegom in se mu pridružil pri za-
sebnem podjetju Kic teracerstvo. Obe podjetji sta mu omo-
gočali popoldansko delo in tega je bilo vse več. Sprva ga je za 
dodaten zaslužek motivirala fantovska želja, da bi si kupil mo-
tor. Kasneje so prihajali novi in novi razlogi. Delal je vse več, 
ne le pozno v noč, marsikdaj tudi cele noči in tako se je l. 1984 
iz obilice popoldanskega dela in zaposlenosti rodila odločitev 
za samostojnost v podjetništvu. Že na samem začetku je nu-
dil prvo zaposlitev. Kasneje je bilo teh še veliko več.
Kljub temu, da je bil izučeni steklar in da je imel v kamnoseštvu 
že 15 let prakse, je moral v Ljubljani opravljati  mojstrski izpit za 
keramičarja. V tistem obdobju se je kot material za obdelavo sten 
in tal uporabljal terazzo (kompozitni material, sestavljen iz sekan-
cev marmorja, kremena, granita, stekla ali drugega materiala, na-
sutega s cementnim vezivom…). V letih 1985 – 1995 so opra-
vljali tudi gradbena dela (gradili hiše, adaptirali hotele). Bil je čas, 
ko so bili ljudje zainteresirani za delo in delavcev ni bilo težko do-
biti, čeprav je delo v gradbeništvu težko. Od l. 1995 se je gradbe-
ništvo počasi umikalo obdelavi kamna in izdelavi terazza, za kate-
rega se zdi, da zopet pridobiva na veljavi. Umetni marmor, kot mu 
poznavalci rečejo, prinaša še večjo trdnost, vzdržljivost, z njim se 
lažje približajo še tako unikatnim strankinim ali projektantskim 
željam, tako glede barv, kot tudi vsebnosti materialov in željenega 
učinka. Trendi se seveda spreminjajo tudi tu. Vrača se »vintage« 
izgled. To pa prinaša spremembe tudi pri uporabi orodja. 
Prvi CNC stroj so kupili pred 20-imi leti. Bil je velika pridobi-
tev, a z njim uspešno upravlja le tisti, ki tudi sicer obvladuje 

ustvarjanje z rokami. Mora poznati 
lastnosti materialov ter tudi vedeti, 
kaj lahko od stroja pričakuje. Poznati 
mora »strukture« kamna in ga znati 
»krojiti«, zlasti pa mora biti samo-
odgovoren. »Veste, veliko ljudem 
smo dali priložnost, da bi pri nas 
ostali, a vedno ni šlo. Naše delo je  
težko. Biti moraš pripravljen na to, da 
kateri koli material že primeš v roke, 
nobeden ni lažji od 15kg. Tu pa sta 
še voda, prah. Naše delo je umazano. 

V zgornji del dolenjskega Škocjana je v pokrajino, kot v kamen, s katerim se pretežno ukvarjajo, »vklesano« dru-
žinsko podjetje KAMNOSEŠTVO JENIČ. Pogled iz zraka najbolj pokaže na razsežnosti tega podjetja, na pridnost 
in predanost delu več generacij družine, ki še danes delujejo za isti cilj – zadovoljne stranke, za lasten razvoj in za 
preskrbo družin zaposlenih.

bronasti ključ - za 35 let dela v obrti

Od zaščitne opreme zahteva predpasnik, rokavice in škornje. 
Vsak pa ni pripravljen na to« mi pove gospod Janez. Njihovi 
izdelki so unikatni, nič ne delajo na zalogo. Osredo- 
točeni so na željo stranke in kvalitetno izdelavo. Naročila tako 
kar ne nehajo prihajati. Večino svojih izdelkov in storitev pro-
damo v tujino, kjer je tovrstno delo bolj cenjeno in vrednoteno. 
Danes so v podjetje vpeti vsi domači. Osem jih je in vsak ima  
svojo vlogo. Boštjan je podjetje po očetu prevzel pred 10-
imi leti. Uspešno ga vodi ob pomoči svoje razširjene družine 
in zaposlenih, ki jih je okoli 20. Tudi njegov cilj je razvoj in širitev 
podjetja naprej, da bi čim bolj uspešnega nekoč lahko predal  
generaciji za seboj. Zdi se, da je za vse glavna motivacija družina 
– ta, ki je tu, in tista, ki se še razvija, prihaja… Da, tu je doma trdo 
delo. A tudi odločenost, da bodo skupaj premagali še tako  
zahtevne izzive. Na koncu jim lahko le čestitam za 35-letno 
vztrajnost, delavnost, pripadnost. In zaželim vse dobro  
tudi v prihodnje.
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Janez Ravbar s.p.
Marija Martinčič Bauman

Vsaka uspešna obrtniška ali podjetniška pot se začne nekoliko drugače. Povod za 
gospoda Janeza je bila krivica na tedanjem delovnem mestu. 

Napisal je odpoved in kot 23 -letni fant stopil na samostojno pot. 
Delo mu ni bilo tuje, saj izhaja iz pridne, delavske družine. Pravi, 
da ima srečo, ker se je izučil za poklic finomehanika, v katerem 
še danes uživa.

Prepričan je, da je vajeniški način izobraževanja, ki ga je bil tudi 
sam deležen, najboljši za storitvene poklice. »Sistem, kjer se 
enakovredno izmenjujeta teorija in praksa te najbolje 
pripravi za samostojno delo.« Bil je vajenec mojstra Bi- 
harja na Glavnem trgu. Ne le poklica, naučil ga je tudi obrtnega 
razmišljanja in obnašanja. Spoštljivo pripoveduje o svojem 
Mojstru z veliko začetnico, ki je bil uglajen in vedno pripravljen 
na šalo. Popravljali so pisalne stroje. Nekoč mu je mojster velel, 
naj na tistega, ki ga je sam »popravil«, napiše besedilo po nare-
ku. Poseben »prijem« spretnega »učitelja« in priložnost učne-
ga trenutka za »učenca« ga je spremljal vse življenje. Nikoli več 
ni dal od sebe aparata, katerega delovanje po servisni obravnavi 
nebi vnovič preizkusil. Skozi leta sta postala iskrena prijatelja. 
Na samostojno pot je »stopil« z 12-letno »Katrco« in kreditom 
za 5.000 nemških mark, torbo z orodjem in poslovnim pro- 
storom v garaži svojega tasta. Takoj prvi dan je bil vpoklican na 
orožne vaje…Kasneje je delo pridobival tako, da je hodil od 
podjetja do podjetja ter zanje opravljal storitve. Nato je zmanj-
kalo dela in tudi denarja. Za zadnje prihranke je kupil telefonski 
imenik in ovojnice, v katerih je razposlal povpraševanja.
Obrestovalo se je in tako je posel nekako stekel. Po 5-ih letih je 
zaposlil prvega sodelavca, nato čez čas drugega in še tedanjo 
ženo. Sodelavce spoštuje in jim popolnoma zaupa. Ne pozabi 
pristaviti, da so prav tako kot on, zaslužni za skupni uspeh.
Storitve servisiranja tehtnic je razširil še na druge apa-
rate ter vključil tudi njihovo prodajo  in za večino je ek-
skluzivni zastopnik: salamoreznice, ročne nože, druge mesarske 
aparate. 

Zastopa le kvalitetne in profesionalne izdelke. Pred več kot  
desetletjem je s partnerjem ustanovil podjetje, ki je med-

narodno akreditirano za overitve in kalibracije tehtnic. 
Delo na več različnih področjih mu je prineslo stranke iz različ-
nih branž, kar mu še vedno zagotavlja delo in dohodek. S tem pa 
tudi nekoliko več svobode in priložnosti za uresničevanje hobi-
jev. Največji med njimi so potovanja po oddaljenih deželah. 
Letos mu je tik pred zaprtjem zračnega prostora, uspelo obiska-
ti Indijo in njene Andamanske otoke. Svoja popotovanja podo-
živi s prijatelji, znanci, poslovnimi partnerji, za katere je vesel, da 
so prišli v njegovo življenje. Tudi na zbornici je po ureditvi foto-
grafij in strnitvi vtisov izvedel 10 jubilejnih potopisov, ve-
dno na svoj izviren način in številni množici  udeležencev. 

Kljub polni 40-letni delovni dobi o upokojitvi ne razmišlja. Pravi, 
da v delu uživa in ga bo opravljal vse dokler mu ne bo predsta-
vljalo prehudega napora. Krize iz preteklosti so ga naučile, da se 
mora zanašati nase. Hvaležen je tudi za sodelovanja podjetjem, 
ki delujejo kljub spremenjenim pogojem in okoliščinam. Vsako, 
še tako težko preizkušnjo vzame za lekcijo in ubira nove poti do 
svetle prihodnosti. Je zadovoljen s svojimi izbirami in če bi bil še 
enkrat na začetku, bi se odločil za enako pot. »Največja nagrada 
za dobro in pošteno opravljeno delo je v nasmehu, stisku rok«, 
še doda. 

bronasti ključ - za 35 let dela v obrti

Območno obrtno-pod-
jetniško zbornico vidi 
kot svojo organizacijo, v 
njej sindikat, pomoč in 
podporo zase in za osta-
le obrtnike. V organih 
OOZ je deloval pribli-
žno 15 let. Nikoli mu ni 
bilo škoda časa, ki ga je 
namenil za vsa sodelo-
vanja z OOZ. Tam je 
spoznal tudi svoje naj-
boljše prijatelje. 
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Alenka Smrekar s.p.
Marija Martinčič Bauman

Prihodnje leto bo minilo 50 let, odkar je kot vajenka vstopila v frizerski salon. Bilo je prvič, a že takrat je vedela, 
da bo v tem poklicu tudi ostala. Za samostojno pot se je odločila po 11-ih letih dela in že na samem začetku z do-
datno zaposleno, ki sta se ji kmalu pridružili še dve. Strankam je namreč želela biti na razpolago ves čas. Odločena, 
da ji bo uspelo, zagnana in pripravljena na trdo delo, je smelo zastavila načrt. 

bronasti ključ - za 35 let dela v obrti

V tujini, saj se jih takrat pri nas še ni dobilo, je kupila vse potreb-
ne pripomočke, ki jih res ni malo: glavnike, česalne krtače, britve 
in brivnike, škarje in strojčke za striženje las in dlak, navi-
jalce za kodranje, čopiče za miljenje in nanašanje kemi-
kalij, razpršilnike, umivalnike, umivalne pulte, stenska in 
ročna ogledala, sušilnike, brisače, posipala, kreme, mazila, 
masti, olja, losjone, mehčalce, belila, sredstva za niansira-
nje, svetlenje, razbarvanje, prepariranje pri kodranju…
Vse je nemogoče našteti. A že za to je jasno, da je za roko-
vanje z vsem tem potrebno poznati kemijo, higieno, va-
rovanje okolja pa seveda spretno komuniciranje, psiho-
logijo za delo z ljudmi in nenazadnje računovodstvo kot 
sestavne dele poklica. 
Znanje, pravi, je pomembno na začetku in seveda vseskozi. 
Skozi razne tečaje in sejme doma in v tujini ga je dopolnje-
vala in se izpopolnjevala vse življenje. Ne le kakovost opra-
vljenega dela in inovativnost, poklic frizerja zahteva nenehno  
vključevanje novitet in trendov, ki se izrazito hitro spreminjajo. 
Predanost in kakovost nagradijo stranke, ki se rade vračajo v njen 
lokal. One so tudi edini ocenjevalec opravljenega dela. Čutiti je, 
kako jim je predana, kako jim želi nuditi še več…Njena pozitivna 
naravnanost in pogum je v vseh teh letih nista zapustila. Spominja 
se težjih časov, ko so tovarne zapovrstjo zapirale svoja vrata. Danes 
pa na poslovanje v osebnih storitvah zelo grobo in negotovo vpli-
va epidemija Covid-19. »Negotovost je v tem poklicu stalno pri-
sotna«, prizna. Imajo dober, pa tudi slab mesec. So dopusti, zimski, 
praznični dnevi in krize, a ve, da vsaka negotovost prinaša tudi kaj 
dobrega.
Vesela sem tudi napredka mladih in s ponosom lahko povem, 
da so mnoge moje vajenke sedaj uspešne podjetnice. Iz vajeni-
ške dobe se spominja prigode s prenosnim umivalnikom za pra-
nje las in cevjo, ki je bila pritrjena kar na vodovodno pipo. 
Izmuznila se ji je iz rok in tako je stuširala vse prisotne, vključno 
z delavnico. Zato razume in sprejema tudi vse morebitne nero-
dnosti svojih vajenk, ki se jih je v 35 letih samostojne poti zvrsti-

lo že veliko. Vesela je njihovega napredka in s ponosom pove, da 
so mnoge od njih sedaj uspešne podjetnice. 

Zavedam se, da je potrebno znanje prenaša-
ti na mlade, ki si želijo stopiti na pot v frizer-
ski dejavnosti. Zato že tretje leto kot amba-
sadorka poklica sodelujem v zborničnem 
projektu »Obrtna pot«, v katerem predsta-
vljam svoj poklic in ustrezen način šolanja 
osnovnošolcem v zaključnih razredih , da bi 
kar najbolj praktično pomagala spodbuditi 
vpis v srednjo frizersko šolo.
Ko jo povprašam, kakšno vlogo je v njenem 
življenju igrala zbornica, pove, da je članica od 
samega začetka. Še več, pet štiriletnih manda-
tov je vodila sekcijo frizerjev in kozmetikov in 
ji vdahnila mnogo kreativnih pristopov delo-

vanja, povezovanja ter izmenjave izkušenj med obrtnicami –  
frizerkami in kozmetičarkami. 

Pravi, da je OZS, pred-
v s e m  p a  o b m o č n a 
zbornica za obrtnike 
kot hrana in dodatna 
energija, ko se pojavi 
kak problem, ki je rešljiv 
le s skupnimi močmi  
ali podporo organizaci-
je.  Tu je pa še en po-
memben vidik njene 
uspešnosti in pozitivne 
usmerjenosti – družina, 
od katere črpa energijo 
in za katero odločno 
pove, kako zelo je po-
nosna nanjo.
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Drugi val epidemije je prinesel 
zahteve, ukrepe in priložnosti
Emilija Bratož, direktorica OOZ NM

V prejšnji izdaji glasila sem nakazala bojazen pred razglasitvijo ponovnega vala epidemije, ki pa je postala realnost in 
tako nas kot tudi podjetnike postavila pred še zahtevnejšo oziroma bolj zaostreno preizkušnjo, mnoge od vas pa celo 
pred popolno prepoved dejavnosti, ki je v prvem valu trajalo krajše obdobje kot je sedanje. Spremembe in omejitve rav-
no tako ogrožajo dejavnost zbornice kot poslovanje podjetnikov. Ni enostavno, a ostajamo pozitivni in motivirani, spre-
membe in ukrepe pa poskušamo usmeriti v drugačne, prilagojene cilje ter ostati odzivni, dejavni, koristni s svetovanjem 
in usmeritvami za reševanje krize na najboljši možen način.

delovanje v vseh po obrtnem zakonu os- 
novnih dejavnostih, pri izobraževanju in in-
formiranju, predvsem pa omejila izvajanje 
naših tržnih storitev.
Zbornica je bila postavljena pred dejstvo,  
da spremeni pristop. V letošnjem letu smo 
zaradi odlokov o prepovedi zbiranja in  
organizacije dogodkov (izvedljivi niso bili 
niti v obliki druženja manjših skupin udele-
žencev) veliko seminarjev in sestanke pre-
selili v t. i. virtualno okolje. Izdelali in ob-
javili smo novo spletno stran, se opremili z 
Zoom in GoToWebinar okoljem ter drugi-
mi platformami, ki nam omogočajo obve-
ščanje, informiranje, izvedbo seminarjev in 
sestankov ter »živ stik« s člani. 
Zato je v tem letu okvir dogodkov nekoliko 
drugačen in številčno manj obsežen, kar pa 
ni vplivalo na to, da jih nismo izvedli na ka-
kovosten in času primeren način. Ugo- 
tavljamo pa, da se obrtniki in podjetniki še 
niste preselili v digitalna oziroma virtualna 
okolja ali pa je morda bil vaš čas prezaseden 
z drugimi podjetniškimi skrbmi v tem kri-
znem korona času.
V drugi polovici leta smo le dva seminarja 
lahko izvedli v živo na zbornici, sicer pa pre-
šli na spletno komuniciranje s člani. Z IVD 
Maribor, predavateljico Mag. Katarino 
Železnik Logar in spletno podporo podjetja 
Elementum d.o.o. smo organizirali webinar 
o ukrepih delodajalca in delavcev v delov-
nem okolju za preprečevanje okužb z viru-
som. Organizirali smo še webinar z Dr. 
Nadjo Zorko na temo zagotavljanja likvi-

dnosti podjetij in s.p.-jev, vezano na likvi-
dnost, solventnost, kapitalsko ustreznost 
podjetij ter o pasteh bodisi zadolževanja ali 
vračanja državne pomoči v obliki mesečne-
ga temeljnega dohodka, plačila prispevkov 
s strani države ipd., s poudarkom na mikro 
in malih podjetjih.
Veliko obrtnikov in podjetnikov je dodatno 
obiskalo ali se udeležilo tudi seminarjev, ki 
so potekali v organizaciji SPOT točke, preko 
spleta ali na lokaciji naše zbornice, kadar 
smo bili krovni organizator. Organizacije in 
izvedbe sejmov, poslovnih srečanj, ekskurzij 
in podjetniškega mreženja v Sloveniji in 
mednarodno, v sodelovanju s sorodnimi in-
stitucijami, zbornicami in posameznimi 
podjetji iz Italije, Avstrije, Hrvaške in drugih 
držav, pa v tem času ni bilo oziroma so bili 
odpovedani.

Humanitarne oz.  
solidarnostne akcije
Na zbornici sta potekali  dve posebni, času 
prilagojeni aktualni akciji:

•	 delitev	mask	mikro	podjetjem
Na podlagi javnega poziva »Brezplačne  
zaščitne maske za mikro podjetja«, ki ga je 
v skladu s šestim protikorona Zakonom  
o interventnih ukrepih za omilitev posle- 
dic drugega vala epidemije COVID-19 
(ZIUOPDVE) razpisala agencija SPIRIT,  
s katero smo popravili krivice mikro pod- 
jetjem z 1 do 4 zaposlenimi, ki niso bili upra-
vičenci po predhodnem javnem razpisu 

Sprejem zakonodaje s 
protikorona ukrepi
Poglavitna naloga OZS in zborničnega sis-
tema v drugem polletju korona leta je za-
stopanje obrtnikov in podjetnikov pri 
sprejemanju ukrepov za ohranjanje de-
lovanja, finančne stabilnosti  in zaposlenih 
v malem gospodarstvu. OZS je pri tem od-
igrala maksimalno pozitivno vlogo pri 
oblikovanju pobud in predlogov za spre-
jem ukrepov, ki jih je v veliki meri uspešno 
predstavila Vladi, da so v protikorona za-
konih upoštevane potrebe gospodarstva. 
Morda v časovno skrajnem roku, da ni že 
prepozno, a vendar paleta ukrepov in kom-
biniranje pomoči iz več zakonov pomeni 
rešilni jopič za ohranjanje podjetij.  
Zavedamo pa se, da tudi skrajno mero na-
porov v podjetjih. Vsem, ki ste se aktivno 
vključili v predstavitev problematike v času 
razglasa epidemije, se celo izpostavili v me-
dijih ali nam sporočali težave in stanje v 
posameznih panogah, iskrena hvala za ko-
munikacijo ter kljub zaostritvam veliko 
pozitivnost in proaktivnost.  

WEBINARJI –  
nova oblika izvajanja  
izobraževanja 
Letošnje leto je ovekovečilo in drugače za-
znamovalo obdobje razglašene epidemije 
COVID-19, ki nam je od 13.3.2020 do  
konca maja in od 13.10.2020 pa do konca 
leta, torej v skupno petih mesecih, otežila 
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Slovenskega podjetniškega sklada za pod-
jetja s 5 in več zaposlenimi. Maske smo 
delili v okviru podeljenega javnega poo-
blastila v široki mreži 62 območnih  
obrtno-podjetniških zbornic. Na OOZ 
Novo mesto smo prejeli prijave 690 pod-
jetij, prejemnikov pa je bilo 412 glede na 
vrstni red prijav, nato je količina razpolo-
žljivih mask pošla. 

•	 podari	računalnik	šolarju
V tem času se je tudi šolanje preselilo v 
izvajanje od doma, ustrezne opreme za 
ta prehod pa vsi šolarji nimajo. Zato  
na pobudo LGM v sodelovanju OOZ 
Novo mesto in Šolskega centra Novo 
mesto zbiramo računalniško opremo, ki 
bo služila dijakom za izvajanje šole na 
daljavo. Opremo, ki jo podarijo podje-
tniki, računalniški strokovnjaki na Šol- 
skem centru pregledajo, usposobijo in 
oddajo pomoči potrebnim dijakom v 
uporabo. Akcija časovno ni omejena in 
bo tekla do nadaljnjega.

Izzivi in priložnosti
V skrbi za mlade smo na zbornici ustano-
vili novo sekcijo, Klub mladih podje-
tnikov, ki jim bomo nudili vse podjetni-
ške informacije, prostor za druženje in iz-
menjavo podjetniških izkušenj ter druge 
načine pridobivanja idej za nadaljevanje 
dejavnosti svojih staršev ali samostojno 
podjetniško pot. Trenutno je v delovanje 
vključenih 25 mladih.
Mlade člane bomo vključili tudi v več 
aktivnosti zbornice, da nas bolje spoznajo, 
ugotovijo, kaj koristnega zbornica nudi ter 
kaj lahko sami ponudijo organizaciji, da 
se pomladi, osveži, postane dejavna še za 
generacijo mladih, ki bodo bodoči nasle-
dniki podjetij ali samostojni podjetniki. 

Po marsičem tudi pozitivnem bo to-
rej zaznamovano leto 2020. Vsi opti-
mistični koraki v novo smer nas navdajajo 
z upanjem, da bo prihodnje leto ponovno 
na umirjenih tirnicah, v kolikor ne, pa 
bomo z dobro ekipo sodelavcev, članov 
upravnega odbora in upravnih odborov 
sekcij, tudi s sekcijo mladih podjetnikov 
ter z odzivnimi obrtniki in podjetniki, 
uspešno krmarili na prilagojen način in 
hkrati še naprej zavzeto skrbeli za pogoje, 
da se gospodarstvo vrne v normalen tok.

Šolarju podari rabljen 
računalnik 
Humanitarna akcija  OOZ NM in ŠC NM  
še vedno poteka

Matej Forjan,  direktor   
Šolskega centra Novo mesto

Spoštovana podjetnica, spoštovani podjetnik! 
Večina nas se vsakodnevno srečuje z izzivi premagovanja ovir v novo nastalih razmerah ko-
rona epidemije in tako se še vedno srečujemo tudi s problematiko zagotovitve tehnične 
podpore za vzpostavitev šolanja na daljavo. 
Skupaj z direktorjem Šolskega centra Novo mesto g. Matejem Forjanom ugotavljava, da 
kljub zagotovitvi 50-ih računalnikov in internetnih dostopov s strani šole še vedno 
primanjkuje večje število računalniške opreme za šolanje na daljavo. 
Tako smo se na  pobudo Območne obrtno-podjetniške zbornice in svetnikov LGM skupaj 
s Šolskim centrom Novo mesto dogovorili, da organiziramo skupno humanitarno 
akcijo tako, da vas spomnimo in prosimo, da ob zaključku poslovnega leta v 
svojih podjetjih pogledate ali bi lahko kakršno koli rabljeno in še vedno delu-
jočo računalniško opremo podarili pomoči potrebnim šolarjem, ki jo nujno po-
trebujejo za opravljanje šolskih obveznosti in pouka na daljavo.
Računalniško opremo (računalnike, ekrane, tiskalnike, zvočnike, slušalke in drugo pri-
padajočo opremo) ZBIRAMO na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Novo mesto na Foersterjevi ulici 10 v Bršljinu, vsak delavnik med 8.00 in 15.00 uro, lahko 
pa nas obvestite na tel. št.: 07 3371 580  in bomo organizirali prevzem pri vas. 
Zaposleni Šolskega centra Novo mesto pa bodo poskrbeli, da opremo pripra-
vijo za nadaljnjo uporabo in jo razdelijo šolarjem, ki še vedno nimajo pogojev, da 
bi lahko nemoteno opravljali šolo na daljavo. 
Za vašo srčno gesto in podarjeno opremo se vam že v naprej zahvaljujemo. In le tako samo 
skupaj lahko še močnejši in skupaj premagamo izzive epidemije!

Mojca Andolšek, predsednica  
OOZ Novo mesto
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Poslovno srečanje z izmenjavo 
dobrih praks  v podjetjih lesne  
dejavnosti v Kočevju in Ribnici
Strokovna ekskurzija lesarjev

Breda Koncilja, svetovalka SPOT Svetovanje JV Slovenija

Konec avgusta so podjetniki združili koristno s prijetnim ter doživeli povezanost lesa, primarne lesne proizvodnje in 
izdelave finalnih izdelkov iz lesa, na strokovni ekskurziji z ogledom podjetij lesne branže v Kočevju in Ribnici. V pod-
jetjih Kočevski les d.o.o., Koles d.o.o. in Inles d.o.o. so se seznanili z razvojem podjetij, njihovimi izdelki, načrti ter si 
ogledali proizvodnje.  Ker pa je ribniška dolina znana po suhi robi, so si ogledali tudi Rokodelski center Ribnica ter obi-
skali izdelovalca lesenih posod Franca Jakliča. Strokovna ekskurzija je potekala v organizaciji točke SPOT Svetovanje 
JV Slovenija, v sodelovanju s Sekcijo lesnih strok pri OOZ Novo mesto in OOZ Ribnica.

strokovni članki

Prijetno torkovo jutro, 25. avgusta, so do-
lenjski obrtniki in podjetniki lesarji pričeli  
z jutranjo kavico  v Kočevju. Tu so se nam 
pridružili sekretar OOZ Ribnica Pavel 
Hočevar, Aleš Marolt, direktor Kočevskega 
lesa d.o.o., in  še nekaj obrtnikov lesne stroke 
iz ribniške zbornice.
Oglede smo pričeli v družbi Kočevski 
les, ki je ravno pred kratkim postavil velik 
proizvodno skladiščni objekt za pripravo 
lesa za sušenje v sušilnici in skladiščenje 
sušenega lesa. Celotni proizvodni proces 
nam je natančno predstavil direktor, ki  
je med drugim izpostavil, da je njihova 
celotna surovina zagotovljena iz gozdov 
občine Kočevje.
Sledil je ogled podjetja Koles d.o.o., ki je 
vodilni proizvajalec lepljenega lameliranega 
predvsem kočevskega lesa. Njihovi izdelki 
in material se uporabljajo pri izgradnji sta-
novanjskih naselij, poslovnih stavb, trgovin-
skih poslopij ter so izdelani na okolju prija-
zen način. Prijazno so nam razkazali celotno 
proizvodnjo in nam podrobno razložili vse 
proizvodne procese.
Našo ekskurzijo smo nadaljevali v Ribnici, 
kjer smo najprej obiskali podjetje Inles 
d.o.o. Podjetje je največji slovenski proizva-
jalec fasadnih elementov, vhodnih vrat in 
oken. Proizvodnja oken in drugih stavbnih 
elementov, ki smo si jo ogledali, ima več kot 
70-letno tradicijo. Dolgoletne izkušnje in 
znanje so pripomogli k temu, da so njihovi 
proizvodi iz lesa eni najbolj cenjenih doma 
in v tujini.
Ribnica je zibelka suhe robe, tako da je v  
tem kraju nujen ogled Rokodelskega 
centra in obisk kakšnega še delujočega  
obrtnika suhorobarja. Rokodelski center 
med drugim skrbi za ohranjanje in razvoj 

kulturne dediščine, izobraževanje in popu-
lariziranje domače in umetnostne obrti. V 
živo so nam prikazali izdelovanje pletenih 
izdelkov in lončenih posod.
Dobro razpoloženi smo strokovno ekskur-
zijo zaključili pri Francu Jakliču, izdelo-
valcu suhe robe - pintarije. Gospod Jaklič 
je tipičen Ribn‘čan, ki na preprost in ribni- 
ško šegav način predstavi svojo dejavnost, 
predvsem prekrasne lesene posode.
Zelo zadovoljen s potekom ekskurzije in 
odličnim vodenjem ogledov sekretarja 
OOZ Ribnica Pavla Hočevarja je bil tudi 
predsednik Sekcije lesnih strok OOZ 
Novo mesto Dušan Mojstrovič, ki o ek-
skurziji pravi: 
»Strokovna ekskurzija je dosegla svoj namen, 
saj je bila predstavitev lesne branže v Kočevju in 
Ribnici izčrpna in celovita. Vsi udeleženci smo si 
lahko ogledali napredno tehnologijo predelave 
lesa,  od primarne do končne izdelave lesnih pro-
izvodov. Strokovna srečanja so pomembna tudi 
za medsebojno izmenjavo izkušenj in mnenj. 
Takih ekskurzij in druženj si v naši sekciji lesnih 
strok želimo še več, saj s tem posledično pritegne-

mo tudi večje zanimanje drugih stanovskih ko-
legov, da se nam pridružijo in skupaj z nami so-
oblikujejo  prihodnost delujočih lesnih podjetij in 
uspešnost naše branže.«
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VZROK ODSOTNOSTI
POTRJENA OKUŽBA S 
COVID-19

BOLNIŠKA DO 3 DNI 
BREZ POTRDILA

ODREJENA 
KARANTENA - ni 
možnosti dela od 
doma

ODSOTNOST ZARADI 
VIŠJE SILE - VARSTO 
OTROK, ODSOTNOST 
JAVNEGA PREVOZA, 
ZAPRTJE MEJ ČAKANJE NA DELO

DELO S SKRAJŠANIM 
DELOVNIM ČASOM

PREDPIS/VELJAVNOST ZDR-1 in ZZVZZ
ZZUOOP                                        
24.10.2020-31.12.2020

ZIOPDVE                             
1.10.-2020-31.12.2020

ZIOPDVE                             
1.10.-2020-31.12.2020

ZIOPDVE                             
1.10.-2020-31.12.2020

ZIUOOPE                                
1.6.2020-31.12.2020

OBVEZNOST 
OBVEŠČANJA S 
STRANI DELAVCA

Že ob sumu okužbe je 
delavec dolžan obvestiti 
delodajalca. O potrjeni 
okužbi mora deloadajlca 
obvestiti nemudoma.

Delavec mora o 
kratotrajni odsotnosti 
zaradi bolniške obvestiti 
delodajalca prvi dan 
odsotnosti pisno ali po 
elektronski pošti.

Delavec mora 
delodajalca o odrejeni 
karanteni obvestiti v 24 
urah, hkrati ga mora 
obvestiti tudi o razlogih, 
zakaj mu je bila 
odrejena karantena.

Delavec mora v primeru 
odsotnosti z dela zaradi 
višje sile o tem obvestiti 
delodajalca v treh 
delovnih dneh. / /

VIŠINA NADOMESTILA 
PLAČE

80 % osnove v primeru 
odsotnosti zaradi bolezni 
(strošek delodajalca) -  
odsotnost 01                         
90 % osnove v primeru 
izolacije (refundacija) 
odsotnost 08

80 % osnove -  
odstotnost zaradi 
bolezni

 80 % osnove,  razen 
v primeru:                                        
- stika na delovnem 
  mestu: plača, ki bi jo  
  prejel, če bi delal                     
- karantene zaradi   
  neupravičenega  
  odhoda v rdečo  
  državo: ni pravice  
  do nadomestila 80 % osnove

80 % osnove in ne manj 
kot minimalna plača 80 % osnove

VIŠINA POVRAČILA S 
STRANI USTREZNE 
INSTITUCIJE

izolacija - 100 % stroška 
delodajalca (bruto II), 
bolezen 100 % stroška 
delodajalca (bruto II) od 
30. delovnega dne naprej

100 % stroška 
delodajalca (bruto II)

100 % nadomestila 
(bruto I)

100 % nadomestila               
(bruto I)

od 1.11.2020 - 31.12.2020 
100 % nadomestila  
(bruto I), vendar ne več kot 
povprečna slovenska plača

Subvencija na delavca:                 
- 448 € (del. dela 20-24 ur  
  tedensko)                                         
- 336 € (del. dela od 25 - 29 ur  
  tedensko)                                    
- 224 (del. dela 30 - 34 ur  
  tedensko)                                         
- 112 € (del. dela 35 ur tedensko)

INSTITUCIJA, KI IZVAJA 
REFUNDACIJO 
PLAČILA 
DELODAJALCU

Zavod za zdravstveno 
zavarovanje - samo za 
izolacije

Zavod za zdravstveno 
zavarovanje

Zavod RS za 
zaposlovanje

Zavod  RS za 
zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje

Aktualni ukrepi pomoči gospodarstvu 
za ublažitev posledic epidemije
Marija Tomc Muc, direktorica BIRO BONUS d.o.o.

V teh dneh bo minilo že devet mesecev od uveljavitve prvih omejitvenih ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 
pri nas. Najbrž ni nikogar več, ki se ga posledice epidemije ne bi vsaj dotaknile,  tako v zasebnem kot tudi v poslovnem  
življenju.
V tem času se je zvrstilo kar nekaj ukrepov državnih pomoči, katerih namen je bil ohranitev delovnih mest ter dejavnosti samo-
stojnih podjetnikov in gospodarskih družb. O nekaterih ukrepih smo pisali v prvi letošnji številki, v nadaljevanju pa predstavljamo 
nekatere najpomembnejše aktualne ukrepe pomoči gospodarstvu za ublažitev posledic epidemije. Razdelili smo jih v tri skupine, v 
prvi skupini so ukrepi za pomoč delodajalcem, v drugi skupini predstavljamo aktualne ukrepe za pomoč samozaposlenim, družbenikom 
in kmetom, tretja skupina po povzema ukrepe pomoči za vse gospodarske organizacije.

AKTUALNI UKREPI ZA POMOČ DELODAJALCEM

prečne slovenske plače (pred spremembo je bila meja približno 
polovico nižja v višini 892,50 evrov).
Delodajalci lahko dobite povrnjene tudi stroške nadomestil zapo-
slenim zaradi odrejene karantene, oziroma nezmožnosti dela zaradi 
višje sile ter stroške nadomestila za odrejeno izolacijo kot posledico 
potrjene bolezni COVID-19. Novost v slovenski zakonodaji pa je 
tudi možnost izrabe tridnevne bolniške odsotnosti brez potrdila 
zdravnika, ki se prav tako refundira s strani  Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje.

Tabela 1: AKTUALNI UKREPI ZA POMOČ GOSPODARSTVU – DELODAJACI

Aktualni ukrepi za pomoč delodajalcem so predstavljeni v prvi ta-
beli. Delodajalcem, ki zaposlenim ne morejo zagotavljati dela v pol-
nem obsegu, sta na voljo ukrepa delnega povračila nadomesti-
la za čakanje na delo ter subvencioniranega dela s skrajša-
nim delovnim časom. Izpostaviti velja, da je PKP6 za večino de-
lodajalcev prinesel dobrodošlo spremembo in sicer se nadomestilo 
zaposlenim za čas čakanja na delo od 1. 11. 2020 povrača s strani 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višini 100 % izpla-
čanega nadomestila (bruto I), vendar največ do višine pov-
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strokovni članki

POTREBNA 
DOKUMENTACIJA

zdravniško potrdilo o 
upravičeni odsotnosti 
(bolniški list)

obvestilo delavca  
(pisno ali preko 
elektronske pošte)

potrdilo o prestajanju 
karantene na domu 
(za odločbo je 
potrebno izpolniti 
obrazec na portalu 
e-Uprava)

izjava delavca o obstoju 
izrednih okoliščin odredba delodajalca odredba delodajalca

ODDAJA VLOGE NA 
INSTITUCIJO / ne

da, v 8 dneh od 
odreditve karantene da v 8 dneh da v 8 dneh da v 8 dneh

ODDAJA ZAHTEVKA NA 
INSTITUCIJO zahtevek na ZZZS zahtevek na ZZZS

zahtevek na Zavod RS 
za zaposlovanje

zahtevek na Zavod  RS 
za zaposlovanje

zahtevek na Zavod za 
zaposlovanje

zahtevek na Zavod za 
zaposlovanje

DODATNI POGOJ / / / /

Upad prihodkov vsaj 20 %, 
prepoved odpuščanja, 
prepoved izplačila dobička, 
lastnega deleža ali nagrad 
za poslovno uspešnost 
poslovodstvu

Vsaj 10 % zaposlenim ne 
moremo zagotavljati vsaj 90 % 
dela,  prepoved odpuščanja še 
mesec dni po ukrepu, prepoved 
izplačila dobička, lastnega deleža 
ali nagrad za poslovno uspešnost 
poslovodstvu

Samozaposleni, kmetje in družbeniki, ki so zavarovani kot poslo-
vodne osebe in niso v delovnem razmerju, lahko od 1. 10. 2020 na 
E-Davke vložijo vlogo za izplačilo mesečnega temeljnega dohod-
ka v višini od 700 – 1.100 evrov (odvisno od vrste zavarovanja).  
Pogoj je zmanjšanje prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 
2019 za vsaj 20 %.
Prav tako pa lahko samozaposleni vložijo tudi vlogo za povrnitev 
izgubljenega dohodka zaradi nezmožnosti opravljanja dejavnosti 
zaradi višje sile, to je zaradi varstva otrok, zaprtja državnih mej, 
oziroma nedelovanja javnega prevoza. Nadomestilo se izplača v 
višini od 250 do 750 evrov.

Tabela 2: AKTUALNI UKREPI ZA POMOČ 
GOSPODARSTVU – SAMOZAPOSLENI

AKTUALNI UKREPI ZA POMOČ 
SAMOZAPOSLENIM

AKTUALNI UKREPI ZA POMOČ 
VSEM UPRAVIČENIM  
GOSPODARSKIM ORGANIZACIJAM

MESEČNI TEMELJNI 
DOHODEK

POVRAČILO IZGUBLJENEGA 
DOHODKA ZARADI VIŠJE SILE

PREDPIS/VELJAVNOST ZZUOOP ZZUOOP

UPRAVIČENCI

Samozaposlene 
osebe, družbeniki, 
kmetje

Samozaposlene osebe, družbeniki in 
kmetje, ki zaradi višje sile ne morejo 
opravljati dela na domu

VIŠINA 1.100 €

250 € za 10 dni                                                                      
500 € za 20 dni                                                                           
750 € v enem mesecu

ODDAJA VLOGE E-davki E-davki

DODATNI POGOJ

20 % upad prihodkov, 
prepoved izplačila 
dobička in poslovne 
uspešnosti 
poslovodstvu /

DELNO POVRAČILO FIKSNIH 
STROŠKOV

PKP6 je prinesel nov ukrep – pomoč  v obliki povračila dela fiksnih 
stroškov v obdobju oktober – december 2020. Upravičene so  
organizacije, ki so registrirane za opravljanje gospodarske  

dejavnosti najkasneje do 1. 9. 2020 in zaposlujejo vsaj eno osebo, 
oziroma samozaposleni, ki so vključeni v socialna zavarovanja.
Višina državne pomoči je odvisna od upada prodaje:
•	 Če je upad med 30 – 70 %, je organizacija upravičena do 

nadomestila v višini 0,6 % letnih prihodkov za leto 2019.
•	 Če je upad višji od 70 %, je organizacija upravičena do  

nadomestila v višini 1,2 % letnih prihodkov za leto 2019.
Dodatni omejitvi sta:
•	 Da višina ne sme presegati 1.000 evrov mesečno na redno 

zaposlenega v upravičenem obdobju.
•	 Da višina ne sme presegati 90 % neto izgube obdobja 

oktober – december 2020 (za mala in mikro podjetja), 
oziroma 70 % za srednja in velika podjetja. 

Število zaposlenih in velikost upravičenca se gleda na dan oddaje 
vloge. Za izplačilo pomoči bodo upravičenci morali oddati posebno 
izjavo preko sistema E-davki. 

ODLOG PLAČILA DAVKOV IN  
PRISPEVKOV

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davkov in prispevkov za čas 
največ do dveh let, oziroma dovoli plačila davka in prispevkov v naj-
več 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube spo-
sobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.
Za čas, ko davcni organ dovoli odlog ali obročno odplačevanje, ne 
tečejo obresti.

  ZAKLJUČNE MISLI

Epidemija COVID-19 z vsemi posledicami in okoliščinami je go-
tovo eden izmed največjih izzivov naše generacije. Razsežnosti ome-
jitev, s katerimi se soočamo kot posamezniki in kot podjetja, so bile 
še pred enim letom za večino med nami nepredstavljive in bi jih 
umeščali v neke druge časovne in geografske prostore… 
Toda leto 2020 niso samo bolezen, maske, omejitve, ukrepi in zapr-
ti lokali… Zgodilo se je tudi veliko lepega. Leto 2020 je tudi leto, ko 
smo težave premagovali skupaj, ko drugega podjetnika nismo gle-
dali kot konkurenco, ampak kot kolega. Leto 2020 je bilo leto nepre-
cenljive medsebojne pomoči in solidarnosti. Želela bi, da vezi, ki 
smo jih stkali letos, držijo tudi naprej, v novih obdobjih, ko bomo za 
vedno sneli maske in bo COVID dokončno premagan. 
Naj bo to moje voščilo za prihajajoče leto.
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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 iz-
viru od 35 do 36 stopinj C prihaja iz globine 1.200 metrov. Zdravilno vpli-
va na vse vrste ženskih bolezni, zdravljenje moške in ženske inkontinence. 
Tu so specializirani tudi za zdravljenje sklepnega revmatizma, prekrvavi-
tvenih motenj, borelioze, osteoporoze in prekomerne telesne teže. 

Terme DOBRNA

LESENA APARTMAJSKA HIŠICA 

Terme Olimia ležijo v Obsotelju, v osrčju Kozjanskega. Naravno zdra-
vilno sredstvo Term Olimia je termalna voda, ki so jo poznali že Kelti in 
Rimljani. Temperature vode se gibljejo od 24 do 36 stopinj Celzija in 
vsebujejo magnezij, kalcij in hidrogen-karbonate. 
Voda blagodejno deluje na revmatična obolenja, kožne bolezni, arterijske 
obtočne motnje, obolenja perifernega živčevja, stanja po operativnih po-
segih ter poškodbah kosti in mišic.  
V Termah Olimia postaja wellness način življenja. V času vašega dopusta  
si lahko privoščite rekreacijo in sprostitev v bazenih s termalno vodo,  

Terme OLIMIA

S TURISTIČNIMI BONI V NAŠE POČITNIŠKE KAPACITETE                  
Zbornica	je	vpisana	v	register	nastanitvenih	obratov	in	izpolnjuje	vse	pogoje,	da	lahko	do	konca	leta	2021	pri	nas	unovčite	
turistični	bon	za	katerokoli	od	treh	nastanitev.

počitniške kapacitete

Apartma št. 11 – Hiša Sonca v Kranjski Gori
OOZ Novo mesto je po novem lastnica enega od 12 apartmajev v Hiši 
Sonca, apartmajski zgradbi v Kranjski Gori. Obnovljena stavba ima  
sicer tipično alpsko arhitekturo z večinoma leseno fasado in balkoni,  
lesena, vendar moderno zasnovana, pa je tudi notranjost, ki daje gostu po-
sebno počutje in udobje v vsakem kotičku svojega drugega doma. Nahaja 
se ravno ob vstopu v Kranjsko Goro, v neposredni bližini kolesarske steze, 

KRANJSKA GORA NOV NADSTANDARDNI  
APARTMA  

Zunanjost Hiše Sonca v Kranjski Gori V ceno je vštet 9,5 % DDV.

Cena najema za ČLANE:   64,00	EUR/nočitev
Cena najema za NEČLANE:  130,00	EUR/nočitev

V ceno ni vštet 9,5 % DDV.

Cena najema za ČLANE:   25,00	EUR/nočitev
Cena najema za NEČLANE:  30,00	EUR/nočitev

V ceno ni vštet 9,5 % DDV.

Cena najema za ČLANE:   12,00	EUR/nočitev
Cena najema za NEČLANE:   15,00	EUR/nočitev

Več info in rezervacije: ooz-novomesto.si/ooznmpocitnice/terme-dobrna

Več info in rezervacije: ooz-novomesto.si/ooznmpocitnice/terme-olimia

Več info in rezervacije: ooz-novomesto.si/ooznmpocitnice/kranjska-gora
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Stanovanje OOZ Novo mesto se 
nahaja čisto blizu bazena – hotela 
Vita, v hiši na Trati, v 2. nadstropju. 
Je manjše in namenjeno za bivanje 
največ štirih oseb hkrati. Poleg sta-
novanja se nahaja klet, ki je pod okri-
ljem hotela Vita in kjer so možne 
tudi pokušine in nakup vin. Zraven 
je park za sprehajanje starih in mla-
dih, saj imajo tudi igrala za otroke. 
Zraven je veliko sprehajalnih točk, 
kolesarskih stez in podobno. 

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

Dnevna soba z jedilnico in kuhinjo

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

savnah, kolesarite po bližnjih krajih ali pa si umi-
slite 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 otro-
kom in vsem ostalim, ki imajo radi  adrenalin-
ske 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 naj-
večji vsedružinski wellness Termalija z labirin-
tom bazenov, kotičkov za zabavo in sprostitev.
 

Dnevni prostor v hišici H-8  
Terme Olimia

Zunanjost hišice H-8 v  
Termah Olimia

Informacijo o zasedenosti najdete v koledarju na http://ooz-novomesto.si/ooznmstoritve/pocitniske-kapacitete/
Svoj termin rezervirajte na spletni strani. Informacije: Ksenija Klobučar – 07 33 71 580  ali  041 350 001

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 na-
jem v vseh letnih časih, saj je v okolici ogro-
mno možnosti za zimski in letni turizem, raz-
lične izlete, zimske in letne športe, prireditve 
in oddih. Posebnost apartmajske hiše je sku-
pni wellness oziroma savna. Velik dnevni pro-
stor s kuhinjo, dve sobi in kopalnica na 82 m2 
bivalnih prostorov omogočajo udobno biva-
nje 4-6 gostov, pripada pa jim tudi parkirno 
mesto, velika klet in kolesarnica. Izvrstna loka-
cija za vse vrste turistov v vseh letnih časih.

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

Skupni wellness prostori 
in savna

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

Ponudba poslovnih daril

Podarite sonce v steklenici
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Zdravstveni 
nasvet

Za informacije 
in sklenitev 
zavarovanja 
pokličite 
07/391 92 60

Pogovorite se 
z zdravnikom.

Tudi prek videoklica.

SVETOVANJE na  
SPOT TOČKI
 

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

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

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

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije dela predhodno 
naročite  za svetovanje, ki je možno na navedeni lokaciji in po 
predhodnem dogovoru tudi na zbornici.
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Prenos družinskega podjetja  
kronajo s 40-letnico delovanja
Zgodba o uspešnem poslovanju in izognitvi krizam

Marija Martinčič Bauman

Kako bi nekomu, ki vas še ne pozna 
dobro, opisali svoje podjetje?  
S čim se ukvarjate?
Jože: Hvala za čestitke.  
Že v času šolanja za orodjarja na pok- 
licni šoli v Novem mestu in na praksi  
v podjetju IMV sem v popoldanskem času 
pomagal lokalnemu obrtniku pri ključavni-
čarskih delih. S tem sem si malo izboljšal  
ekonomski položaj. Po opravljeni vojaški  
obveznosti, takrat že zaposlen v Iskri  
Šentjernej, sem dokončal srednjo teh- 
nično šolo.
Ker se je tast ukvarjal s steklarstvom in nekaj 
malega z brizganjem plastike, sem pomagal  
pri popravilu in vzdrževanju orodij in stroja za 
brizganje plastike. Tako sem se spoznal s pla-
stiko, ob tem pa tudi z nekaj ljudmi, od kat- 
erih sem se naučil, na katere izdelke se je smi-
selno osredotočiti (sprva te, ki jih uporabljajo 
otroci in gospe). Potem se je seveda čisto  
drugače razvilo. Na pot obrtništva sem se po-
dal l.1980 in če sedaj pogledam nazaj, so bili 
začetki res skromni.
Matjaž: Podjetje je pred štiridesetimi leti 
ustanovi oče, Jože Bevc, po nekaj letih se mu 
je pridružila še mama, ki je prevzela računo-
vodstvo. Podjetje sta uspešno vodila do leta 
2018, ko sta se upokojila. Vodenje podjetja pa 

sem prevzel jaz s svojo ženo. 
Ukvarjamo se s predelavo plastike, natančne-
je - z brizganjem plastike. Poslovanje gradimo 
na dveh temeljih, standardnih plastični izdel-
kih, ki jih tržimo pod svojo blagovno znamko, 
ter brizganjem plastičnih izdelkov za 
znanega kupca; v tem primeru kupec in-
vestira v orodje za brizganje.

Zakaj ste se odločili za odprtje 
svojega podjetja? Kaj je 
botrovalo vaši odločitvi za 
samostojno pot? Je to pogum? 
Pripravljenost? Predrznost?  
Vse skupaj? Kaj je bilo pri vas 
ključno? Kakšni so bili vaši 
začetki in kaj vas je motiviralo?
Jože: Takrat je bilo potrebno imeti kar nekaj 
poguma. Poleg tega je bila potrebna volja in 
seveda jasen cilj, vedeti moraš, kaj hočeš dela-
ti. In nadaljevati, četudi ne gre vse tako, kot bi 
moralo iti. Ko začneš, skoraj ni poti nazaj in 
izkazalo se je, da je bila to prava odločitev. 
Začetkov se dobro spominjam. Kot 
orodjar sem si naredil orodje za kovinske  
iglice za navijalke s plastično glavico. Nisem 
imel vseh strojev za izdelavo orodja, zato sem 
iskal usluge  pri prijateljih in znancih. Začel 
sem delati v najetem prostoru in na najetem 
stroju. Potem sem z vztrajnostjo prišel do svo-

je delavnice in svojega stroja. Ko pa si na svo-
jem, pride motivacija sama od sebe. Uspelo mi 
je ustvariti zgledno podjetje. Svoje delo moraš 
imeti rad in imeti spoštljiv odnos do sodelav-
cev in poslovnih partnerjev. Vse skozi sem ver-
jel v svojo obrt in bil nanjo ponosen, kakor 

sem še danes na proizvo-
dno podjetje, ki je zraslo 
na njenih temeljih.

Matjaž: V podjetju sem 
sedaj  osmo leto. Pred tem 
sem delal v avtomobilski 
branži, kjer sem se ukvar-
jal predvsem s kakovost- 
jo. Ponudila se mi je prilo-
žnost za delo v družin-

skem podjetju, ki sem jo po premisleku tudi 
sprejel. Moja glavna motivacija je bila želja po 
samostojnosti.

Se spomnite svoje prve stranke? Kateri 
izdelek ste najprej prodali? Kakšen je 
bil odziv nanj? 
Jože: Moja prva poslovna stranka je bila 
Drogerija Ljubljana. Spominjam se prve do-
bave iglic za navijalke. S tem računom sem po-
ravnal dolg za vračilo štipendije Iskri Šent- 
jernej. V trgovini Drogerija, (takrat je bila gro-
sist), so bili z izdelki zadovoljni, prav tako z roki 

»Začetkov se 
dobro spominjam. 
Začel sem delati v 
najetem prostoru  
in na najetem 
stroju. »

srebrni ključ - za 40 let dela v obrti

PLASTIKA BEVC d.o.o.

Družinsko podjetništvo je v podjetništvu posebna tvarina, o katerih pišejo v obsežnih priročnikih, s pomembnimi za-
konitostmi, ki veljajo tako za ustanovitelje kot naslednike. Pravočasna ureditev lastniške strukture in pravočasen prenos 
odgovornosti predstavljata temelj za dolgoročni uspeh družinskega podjetja. Podjetje Plastika Bevc, d.o.o. je zelo uspe-
šen primer dobre prakse, ki zasluži čestitke, prav tako kot jubilej – 40 let dela v obrti, za kar letos prejemajo srebrni ključ. 
Pogovarjala sem se z g. Jožetom Bevcem in sinom Matjažem.

40 let v podjetništvu… Častitljiva doba in iskrene čestitke za ta družinski uspeh in jubilej! 
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za izdelavo in ceno. Tako smo postavili temelje 
nadaljnjemu sodelovanju. Imel sem tudi ne- 
kaj sreče, da je takratni jugoslovanski trg potre-
boval razne galanterijske izdelke, s katerimi 
sem počasi osvajal trg.

Kašne cilje ste imeli na začetku in 
kako so se le-ti spreminjali z leti?  
(na vsa nadaljnja vprašanja odgovarja Matjaž)
Kratkoročne cilje v podjetju vselej prilaga- 
jamo glede na situacijo na trgu. 
Dolgoročni cilji pa so slediti povpraševanju 
obstoječih strank in jim zagotavljati kakovo-
stne izdelke, hkrati pa dograjevati in širiti naš 
standardni program. Eden od ciljev je pripe-
ljati podjetje do relativno »samostojnega« 
delovanja. Svoje sodelavce želimo 
izobraziti in usposobiti do takega 
nivoja, da pride v zavest, kako vsi 
deležniki sestavljamo mozaik, ce-
loto, ter da je vsak od nas nosilec 
odgovornosti za svoj del. Zato je 
pomembno vlagati v kvaliteten 
kader.

Koliko kapitala ste potrebovali za 
začetek? Je bil kapital pomemben oz. 
kako ste se znašli? Je iznajdljivost 
pomembna in kako vas je spremljala? 
Kakšna izkušnja morda?
Z ženo sva odprla podjetje na Hrvaškem. Za- 
to vam lahko zatrdim, da je s 15.000€  in veliko 
vloženih ur mogoče zagnati podjetje tudi v tu-
jini. Vsaj takšna je najina izkušnja. Seveda je 
potrebno imeti dobro idejo in biti pripravljen 
na učenje. 
V Plastiko Bevc sem prišel pred osmimi leti, 
ko je bilo podjetje že postavljeno na zdrave te-
melje, tako da do sedaj nismo imeli težav s  fi-
nanciranjem razvojnih projektov.

Kako pomembno je bilo znanje na 
začetku in kako pomembno se vam 
zdi sedaj? Kje ste ga pridobivali? Ali v 

svojem podjetju zagotavljate prakso 
mladim dijakom, študentom? Kaj 
pričakujete od šol, ki jih mladi 
končajo, preden vstopijo na trg dela?
Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani  
inženir strojništva. Dodatno sem se izobra- 
ževal še na področju prodaje, marketinga,  
internetne prodaje. Trenutno utrjujem znanje 
nemščine. Skrbimo pa seveda tudi za strokov-
na izobraževanja, ki so za uvajanje trendov v 
prakso zelo pomembna. Sedaj se proizvodnje 
zelo osredotočajo na  izdelke iz bioplastike. 
Tudi na tem področju imamo nekaj izkušenj.
Vsako leto sprejmemo kar nekaj študentov.  
Tako dobijo priložnost da se preizkusijo v pro- 
izvodnji in si pridobijo nekaj praktičnega znanja. 

Od šol  ne pričakujem veliko, 
dijaki ali študenti pridejo na 
delo z malo ali nič praktičnega 
znanja.  Menim, da je priprav- 
ljenost za delo in učenje  odvi-
sna od vsakega posameznika.

Katera kriza iz preteklosti je najbolj 
vplivala na vaš posel in kako danes 
nanj vpliva Covid? 
Zaradi velikega števila različnih strank in pro-
duktov imamo relativno stabilno poslovanje 
tudi v primeru, ko na trgu pride do nihanj. 
Primer je npr. letošnje leto, ko k sreči nismo 
občutili bistvenega zmanjšanja naročil. Za 
zelo dobro se je izkazala investicija v spletno 
trgovino, saj smo tako naše izdelke ponudil 
tudi končnim kupcem, kar se je v obdobju 
Covida izkazalo kot zelo uspešno.
Kakšne načrte imate s podjetjem za 
prihodnje? 
Prihodnje leto načrtujemo gradnjo nove pro-
izvodnje hale v obrtni coni Šentjernej. Z novi-
mi prostori bomo povečali stopnjo avtomati-
zacije ter povečali proizvodne zmogljivosti za 
100%.
Ste pevzemnik obrti oziroma podjetja 
po svojem očetu. Bi morda kaj svetova- 
li tistim, ki se na to pripravljajo – na kaj 
naj se generaciji osredotočata?
Sem »prevzemnik« obrti, prehod je bil rela-
tivno enostaven. Pomembno je, da sta obe 
strani pripravljeni na to in se zavedata vseh po-
sledic oz. prednosti in slabosti, ki jih tak pre-
vzem/prenos prinaša s seboj.

Kaj vam je podjetništvo prineslo - 
osebno najbolj dragocenega? 
Več osebne svobode ter boljše razpolaganje s 
svojim časom.

Kaj bi šteli med nagrade, tveganje in 
nujne izbire?
V družinskih podjetjih so tveganja relativno 
majhna, saj se večina investicij izvede z lastni-
mi sredstvi. Zadolževanje je minimalno. 
Posledica tega je zdrava organska rast podjetja.

Kako vidite vlogo OOZ NM? 
Kot povezovalca in zastopnika malega  
gospodarstva.

»Pošteno, trdo delo 
in veliko dobre volje 
ter optimizma.»

Katere vrednote mora zastopati 
uspešen obrtnik, podjetnik?
Pošteno, trdo delo in veliko dobre volje ter  
optimizma.

Kdaj ste se začeli širiti in zakaj? 
V preteklih 40-letih se je za podjetje zvrstilo 
kar nekaj glavnih prelomnic. Prva z začetkom 
– ustanovitvijo samostojnega podjetja Kovi- 
noplastika Bevc Jože s.p., leta 1980. 
Leta 1982 je sledila selitev v novo zgrajene de-
lavnice na naslovu Mihovica 23 v Šentjerneju,  
kjer delujemo še danes. Leta 1995 smo v de-
lavnico pripeljali prvi digitalni stroj za brizganje 
plastike in na istem naslovu leta 2001 postavi-
li dodatno delavnico. Leta 2004 (1.7.2004) 
smo se prestrukturirali – preoblikovali v podje-
tje Plastika Bevc d.o.o. Širimo se postopo-
ma, rast prodaje je približno 10 % na leto.  
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Gozdno gospodarstvo Novo  
mesto, d. d., prejemniki zlatega 
ključa za 45 let dela v obrti
Vesna Šteblaj

Članstvo Gozdnega gospodarstva v obrtni zbornici je vezano na delovanje vrtnarije in cvetličarstva, saj njihova osnov-
na dejavnost ni del dejavnosti v okviru Obrtno-podjetniške zbornice. Seveda pa so se vse njihove dejavnosti ves čas  ne-
ločljivo prepletale, pod enotnim vodstvom in s skupnimi organizacijskimi in operativnimi cilji ter načini delovanja.
O sedanjem, predvsem pa o delu v teh 45 letih, smo se pogovarjali s sedanjim direktorjem, gospodom Ladislavom Pavcem, dosedanjim di-
rektorjem, gospodom Andrejem Kastelicem in nekdanjim vodjo Službe urejanja, gospodom Andrejem Pečavarjem. 

Z direktorjem gospodom Pavcem, sva se pogovar-
jala kar v cvetličarni, ob kateri je tudi sedež 
Gozdnega gospodarstva. V hladnem sončnem do-
poldnevu je bilo opaziti živahno dejavnost, saj sta 
vrtnarija in cvetličarna tudi v teh razmerah lahko 
odprti, ljudje pa to vsestransko, tudi na dogodke 
vezano dejavnost potrebujejo. Tudi v rastlinjakih 
je bilo veliko posajenega cvetja in lončnic, ki potre-
bujejo stalno, vsakodnevno skrb. Če nas ne bi mraz 
opozarjal, da je zima, bi nas množica cvetov okoli 
nas skoraj popeljala v pomlad.
Gospod Ladislav Pavec je povedal, da je še posebej v trenutnih 
razmerah dela ogromno, tudi odgovornost je velika, prihodnost pa 
za vse negotova, kljub temu pa se je treba truditi na vseh področjih, 
saj so njegova odgovornost tako podjetje, ki ga vodi, vsi v njem za-
posleni in nenazadnje gozd, ta živa struktura, ki raste, diha, se spre-
minja in napreduje uspešno le ob primerni skrbi in oskrbi.
Pogled v zgodovino pa je prepustil svojima sogovornikoma, ki sta 
dolga leta soustvarjala dejavnost Gozdnega gospodarstva.

binskih enot, proizvodnje in trgovine. Proizvodnja se odvija v so-
dobno računalniško vodenem matičnem steklenjaku in 17 rastlinja-
kih na Smrečnikovi 45, medtem ko se trgovinski del odvija na treh 
lokacijah: v Novem mestu na Smrečnikovi 45 je največji vrtni cen- 
ter, ki se lokacijsko povezuje s proizvodnim delom, v Straži je manj-
ši vrtni center in v Srebrničah cvetličarna pred vhodom na pokopa-
lišče. Pomembno je tudi, da ima vrtni center na Smrečnikovi lastno 
vrtino vode z zmogljivostjo 4l/s in kotlovnico na biomaso z močjo 
1MW, ki omogoča ogrevanje tako steklenjaka, vseh rastlinjakov,  
poslovnega objekta ter z daljinskim toplovodom tudi dela Smre- 
čnikove ulice.
Proizvodnja obsega sezonske balkonske rastline, okrasne trajnice za 

gredice, nekatere lončnice, cvetje za rezanje, zelenjavne 
sadike in zelenjavo za svežo prodajo. Vrtna centra ponu-
jata kupcem vse, kar potrebujejo za delo na okrasnem ali 
uporabnem delu vrta ter sezonsko dekoracijo doma. 
Prav tako ponujajo sveže cvetje in izdelke iz cvetja za vse 
priložnosti. Strankam je nudena celovita rešitev za okra-
sni vrt, z domačo proizvodnjo nekaterih rastlin, izjemno 
širokim izborom drugih okrasnih rastlin, kot tudi ureja-
njem po potrebi in željah naročnikov. Spremljajo vse mo-
dne smernice, imajo svoj lasten uvoz rezanega cvetja, traj-
nic, drevesnic, lončnic,  dodatkov za dom in okrasnih lon-
cev. V delu pa je tudi odprtje lastne spletne trgovine www.
vrtnarski-center.si.

Enota ima usposobljeno tudi ekipo za višinsko obrezova-
nje in odstranjevanje nevarnih dreves.
Z lastno proizvodnjo zelenjave (solata v zimskem času in plodovke 
v poletnem času) vnaša v okolje dodano vrednost in kvalitetno hra-

Gospod Andrej Pečavar je pojasnil, da se je dejavnost Vrtnarije 
in cvetličarstva na sedanjo lokacijo ob Težki vodi preselila iz Ločne 
v sredini sedemdesetih let, saj se je v Ločni pričenjala gradnja nove-
ga blokovskega naselja, med Novomeščani popularno imenovane-
ga Plava laguna. 
Več o delu te enote pa je povzel gospod Kastelic. Vrtnarstvo in 
cvetličarstvo je med ljudmi najbolj prepoznaven in tudi priljubljen 
del dejavnosti Gozdnega gospodarstva. Sestavljena je iz dveh vse-

zlati ključ - za 45 let dela v obrti
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zlati ključ - za 45 let dela v obrti

no, ki je na voljo lokalnim skupnostim. Ta prodaja se  
v zadnjem obdobju povečuje, še posebno se je povpra-
ševanje povečalo v času epidemije Covid-19, ko je eno-
ta celo povečala prihodke v primerjavi s preteklim  
obdobjem.
Seveda pa je to le del dejavnosti Gozdnega gospodar-
stva, s katerim sta se oba naša sogovornika seznanila še 
med dijaškim in študentskim delom, ki je imelo na go-
spoda Kastelica še prav posebej usoden vpliv. »Ko sem 
kot gozdarski tehnik po maturi opravljal počitniško pra-
kso v GGE Soteska, s trdno odločitvijo, da se zaposlim, 
me je takratni revirni gozdar prepričal, da naj grem štu-
dirat, in takrat sem v oktobru komaj še ujel zadnji rok 
vpisa na fakulteto.« Kako drugače bi se njegova poklic-
na pot lahko takrat obrnila. Po končanem študiju se je 
na GG tudi zaposlil in deloval v različnih službah, dok- 
ler ni leta 2003 prevzel vodenje kot direktor. Na tej funkciji je ostal 
do upokojitve v juniju 2020. V tem času je bilo ogromno sprememb 
tako na zakonodajnem in organizacijskem področju, kot tudi pri 
strokovnem delu.
Oba Andreja se najraje spominjata dela na terenu, ko sta podolgem 
in počez prehodila široko delovno območje in, kot pravi g. Pečavar, 
je »celotno območje dodobra spoznal, stal na vsakem hribu in pre-
bredel vse potoke in jarke. To je bil čas sicer zelo napornega dela, 
pogostih nadur, tudi nevarnosti - a vendar najlepši del službovanja, 
tudi nekoliko romantičen in  pustolovski.«
Kasnejše delo v pisarni je bilo seveda bistveno drugačno, s seboj no-
silo nove zadolžitve in odgovornosti ter drugačne izkušnje.
Andrej Kastelic: »GG Novo mesto je bilo skozi celotno obdobje 
kot družbeno odgovorno podjetje močno vpeto v lokalne skupno-
sti, na področji, na katerih je izvajalo svoje dejavnosti, kot tudi na 
kulturnem, športnem in tudi humanitarnem področju, predvsem 
pa je odgovorno sodelovalo pri aktivnostih, ki so jih zasebni lastniki 
izvajali pri izboljšanju pogojev gospodarjenja v njihovih gozdovih. 
Seveda se je podjetje glede na velikost in svojo uspešnost povezova-
lo tudi širše tako z inštitucijami v lokalnem okolju kot tudi v Slo- 
veniji, na strokovnem področju pa tudi z gozdarskimi subjekti izven 
Slovenije.
V času najširšega delovanja je bilo na GG zaposlenih skoraj osemsto 
delavcev, kasneje pa se je to število ob raznih reorganizacijah nepre-
stano zmanjševalo; vodstvo se je vedno trudilo, da bi se to zgodilo 
na tem bolj mehek način.
V preteklosti je bilo za delavce zelo dobro poskrbljeno, poleg za ta-

kratne razmere dobrih plač (osebni dohodek se jim 
je reklo), je bila velika skrb in odgovornost varno delo, 
ustrezna in kvalitetna oprema, zdravje in dobro poču-
tje delavcev. V treh kuhinjah so se kuhale tople malice 
za vse zaposlene, za gozdne delavce se jih je vozilo na 
delovišča, režijski delavci pa so imeli v vseh obratih 
jedilnice. Za dopustovanje zaposlenih je bilo poskr-
bljeno v lastnih kapacitetah - domu v Novem gradu 
in številnih apartmajih v letoviščih na obali in v 
Bohinju. Skratka, to je bila skrb za zaposlene, kot je 
danes ni več.« (A. Pečavar)
Naš prispevek je prekratek za vse zanimivosti, ki so jih 
naši sogovorniki delili z nami, saj je bilo dogajanja v 
vseh desetletjih na vseh področjih res veliko.
Seveda pa se nismo mogli izogniti trenutni situaciji, 
ko se zaradi virusa vse spreminja. Tako svoje razmi-

»Ko sem kot 
gozdarski tehnik po 
maturi opravljal 
počitniško prakso v 
GGE Soteska, s 
trdno odločitvijo, da 
se zaposlim, me je 
takratni revirni 
gozdar prepričal, da 
naj grem študirat, in 
takrat sem v oktobru 
komaj še ujel zadnji 
rok vpisa na 
fakulteto.»

G. Pečavar pa doda: »Gozd je naš najbolj ohranjen in najnarav-
nejši biotop in tudi učilnica narave in življenja v njej. Tudi oziroma 
predvsem zaradi izrazito sonaravnega gospodarjenja, ki je v tem  
prostoru prisotno že stoletje in več. In najbolje ohranjeni so ravno 
bukovi in jelovo bukovi gozdovi, ki jih je pri nas največ. Zato je gozd 
upravičeno sinonim za svobodo in svež zrak, vedno dostopen vsem.
Kot tak predstavlja zatočišče, v katerem radi poiščemo mir in spros-
titev. Daljša druženja z njim pa vzbudijo občutke prvobitnosti in ne-
omejene svobode v vseh dnevnih in letnih časih. Zaveš se svoje maj-
hnosti in minljivosti ter brezčasnosti in veličastnosti narave. In tudi 
tega, da je tako prav. In naj tako tudi ostane.«

In s temi lepimi mislimi se je naše potovanje od cvetličar-
ne do gozda in nazaj ter skozi 45 let uspešne poti Gozdne- 
ga gospodarstva Novo mesto zaključilo. 

šljanje povzame g Kastelic: »Ravno v času epidemije je lahko gozd 
eden od zelo pomembnih prostorov, kamor se lahko odpravijo naši 
državljani, ravno tako v času stisk, stresov je gozd eno od tistih oko-
lij, ki pomirja in nam omogoča tako sprostitev kot tudi opazovaje 
življenja na nekoliko drugačen, bolj umirjen način. Glede na to je 
zelo pomembno, kako se z gozdovi upravlja, gospodari, kar lahko 
usmerjajo le strokovnjaki, ki imajo dovolj široka znanja in tudi izku-
šnje, ki se jih pridobiva ob spremljanju razvoja gozda.
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diamantna zgodba o podjetniških 50 letih

Častitljivo priznanje OOZ Novo mesto, diamantni ključ za 50 let dela v obrti, letos prejema podjetje Kovinoplast 
Laharnar d.o.o..  Tako dolgo obdobje, seveda, neminovno pomeni, da dejavnost prehaja s starejše na mlajšo generacijo 
in tako je tudi pri njih. Ko sem jih obiskala v prijetnem okolju tik nad potočkom Težka voda, s pogledom na novomeško 
najbolj značilno veduto, Kapitelj, so bili zbrani vsi: začetnica dejavnosti, gospa Dragica, njen življenjski in poslovni par-
tner, gospod Miloš, in njuna otroka, sedanja direktorica Helena in Andrej, ki sta podjetje prevzela po upokojitvi staršev 
in ga ambiciozno in zagnano vodita naprej. 

Kovinoplast LAHARNAR d.o.o.
Prejemniki diamantnega ključa za 50 let dela v obrti

Vesna Šteblaj

Tudi na moja vprašanja so odgovarjali kot dobro utečen team, se 
dopolnjevali in izmenjevali pri odgovorih, ki se prepletajo v poseb-
no zgodbo o uspehu. Zgodbo o znanju, vztrajnosti, odločnosti, so-
delovanju, medsebojni pomoči, vse skupaj s kančkom nostalgije in 
več kot zasluženim ponosom. 

Kaj pa se je dogajalo petdeset let nazaj, kakšne so bile 
takrat razmere za obrt in kakšni so bili začetki?
“Začetek delovanja podjetja sega v leto 1970. Ustanoviteljica 
obrti je bila mama Dragica, ki je začela svojo pot zelo mlada, 
pri svojih 19-ih letih, kot samozaposlena. 7 let je delala sama, 
nato pa se ji je pridružil mož Miloš. Začela sta v manjši 
delavnici, katero sta morala najprej preurediti, da je bila 
primerna za delo. Njuna pot je bila vsekakor ideja dol- 
goročnega podjetništva, ki ju je vodila počasi, a trdno in varno 
po zastavljeni poti.”
A časi, o katerih govorita Dragica in Miloš, niso bili enostavni, na-
sprotno, pogosto težki in zahtevni. Kot najtežje opisujeta poslovanje 
z davčno upravo in pridobivanje novih poslov. Kasneje sta se jima 
pridružila še dva zaposlena. V letu 1990 sta se odločila za gradnjo 
novega objekta na sedanjem naslovu, saj je podjetje uspešno prido-
bivalo nove posle in delovalo v treh izmenah. 
In, ko je izgledalo, da so stvari končno stekle, je prišlo leto 1991 in vse 
se je spremenilo. Skoraj ves posel s sosednjimi državami je  propadel, 
in so tako delovali samo v eni izmeni več kot dobro leto dni. A z vztraj-
nim delom so tudi to premagali in našli nove poti do uspeha. 

Kako se je dejavnost razvijala skozi leta in desetletja, ko 
sta bila nosilca še vaša starša?
»Dejavnost se je razvijala postopoma. Oče Miloš je bil vedno ra-
zvojni del podjetja, in je tako s svojim širokim pogledom v podjetje 

vpeljeval veliko novosti. Svoj delež so prispevali tudi razvojni deli  
podjetij,  s katerimi sodelujemo, in tako so se razvijali novi artikli. Ta 
proces se nadaljuje še danes.“ 
Tako dolgoletna dejavnost ni ravno nekaj običajnega, zato nas je za-
nimalo, kateri dejavniki so po njihovem mnenju vplivali na to, da so 
uspešno vztrajali kar petdeset let, pa ne samo to, z mladimi močmi 
je pred njimi še veliko let delovanja. Tako vidijo dejavnike, ki so vse 
to omogočili: 
“Za uspešnost podjetja sta bila ključna vztrajnost in razvoj. 
Sposobnost hitrega prilagajanja trgom,  kupcem in njihovim 
zahtevam. Pomembno je tudi, da napak, ki se zgodijo, ne po-
noviš več, se izpopolniš in greš še z večjim elanom in energijo 
naprej. Po vsakem neuspehu se je potrebno dvigniti, vztraja-
ti, biti še boljši.”
Gotovo so bili vmes boljši in slabši časi, kaj pa je tisto, 
kar vam je dajalo in vam sedaj daje moč za vztrajanje in 
premagovanje ovir?
“Pozitivno mišljenje. Osredotočenost na svoje podjetje. Upati si  biti 
drugačen. Slediti svoji viziji in imeti močno željo po uspehu.”

Ko gledam sedanjo direktorico, 
moderno mlado žensko v zelo 
tehničnem poklicu, ne morem,  
da ne bi pomislila, da jo je v mla-
dosti gotovo vleklo tudi na ka-
kšna druga področja, da je imela 
kakšne drugačne interese in mor-
da tudi načrte. A gospa Helena 
nam hitro razloži, kako je bilo s 
tem:
“V podjetje sva se oba z bratom vklju-
čila že zelo zgodaj, saj je to predstavljalo 
tudi del najinega vsakdanjega življenja. 

Starša sta imela željo, da nadaljujeva njuno pot. Ko sta se oče in 
mama upokojila, smo se dogovorili, da podjetje prevzamem jaz, in 
tako z bratom Andrejem nadaljujeva skupno pot v podjetništvu. “
Oba naslednika dejavnosti imata že tudi  svoje otroke in Andrejev sin 
je med našim pogovorom  malo zakrožil po pisarni. Morda sem gle-
dala že naslednjega  mladega podjetnika, ki bo sledil stopinjam starih 
staršev, očeta in tete. Morda skupaj s sinovoma dvojčkoma direktorice 
Helene, kdo ve, saj so  družinske vezi pogosto spregledan, pa vendar 
pomemben dejavnik pri uspehu manjših in večjih podjetij. 
Seveda pa je vsako delo, vsaka dejavnost in vsak trud 
vezan na to, da poleg uspehov same dejavnosti prinaša 
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tudi notranje zadovoljstvo. Kaj vam, gospa Helena, pri 
delu največ pomeni?
“Največ mi  pomeni zadovoljstvo naših kupcev kot tudi zaposlenih, 
saj se zavedam, da so to ključni dejavniki za dolgoročni uspeh pod-
jetja. Zadovoljstvo pa izhaja tudi iz svobode in ustvarjalnosti, ki ju 
prinaša narava našega dela.”
Kljub časom, ki zapovedujejo izogibanje stikom in distanco,  sem 
ob upoštevanju vseh ukrepov stopila tudi v proizvodnjo, kjer je ob 
brnenju strojev in ob živahnem delovnem ritmu vseeno vladalo ne-
kakšno umirjeno delovno ozračje. 

Zanimalo me je, kako izbirajo sodelavce, si želijo izkušenih 
strokovnjakov, ki s svojim znanjem nadgrajujejo delovne 
zahteve, ali imajo raje začetnike, ki se izoblikujejo in rastejo 
skupaj s podjetjem? Kako pomembni so odnosi med 
zaposlenimi in posebej med vodstvom in zaposlenimi?
“Sodelavce izbiramo skrbno. Predvsem si želimo takšnih, ki nam 
lahko sami doprinesejo znanje in tako pomagajo pri razvo-
ju podjetja. Poleg tega je zelo pomembna vključenost in 
sinhronost vseh v  našem teamu. Odnosi med zaposlenimi 
in vodstvom so ključni, saj le tako lahko uspešno sodeluje-
mo med seboj.”

Poslovni svet je postal zelo tekmovalno in 
neprizanesljivo področje. Kako je pri vas s 
konkurenco? Spremljate tudi  njihovo delo, se 
povezujete ali ostajate vsaksebi? 
“Tudi sami se soočamo s konkurenco, se je zavedamo, ven-
dar s svojo drugačnostjo, pristopom in rešitvami, ki jih po-
nujamo našim kupcem, hodimo po poti, ki je samo naša. Trudimo 
se biti drugačni in delovati na svojstven način. Res je naša dejavnost 
zelo tehnične narave. V samem začetku se je pojavila priložnost na 
področju kovinoplastike in tako se je skozi leta podjetje prilagajalo 
potrebam trga in kupcem. Vmes smo delali tudi embalažo za  koz-
metiko, danes pa izdelujemo tudi medicinske pripomočke.”

Katere dragocene izkušnje in znanja bi izpostavili? 
“Vsekakor bi lahko izpostavila znanja, ki so bila osvojena od samega 
začetka pa vse do danes. Tako smo pridobivali izkušnje na področju 
samega vodenja, organizacije, sposobnosti pogajanj, nova tehnolo-
ška znanja pa so sploh ena izmed najbolj dragocenih izkušenj. 
Ključnega pomena je odnos z ljudmi. Tako s strankami kot tudi svo-
jimi zaposlenimi. Biti moraš tudi zelo dober psiholog. Glede na to, 
da smo družinsko podjetje, smo se morali naučiti velike strpnosti, 
prilagajanja in družinska čustva pustiti ob strani. Spomnim se svojih 
začetkov v podjetju, ko me je oče večkrat opomnil, da naj čustva pu-
stim ob strani in se ne obremenjujem. Žal ga takrat nisem najbolje 
razumela, ampak sem se na svojih izkušnjah zelo dobro naučila in 
začela zavedati, kaj mi je takrat želel dopovedati. Veliko pomenijo 

tudi njune izkušnje in jih še sedaj z nasveti prenašata v podjetje. 
Menim, da so te še posebej koristne in vsekakor dragocene, saj dan-
danes težko prejmeš dober in iskren nasvet.“

Vodenje podjetja je za vsakogar zahtevno, odgovorno in 
pogosto tudi stresno delo. Ali lahko v času, ko niste v 
službi, odmislite službene probleme, kako vam jih uspe 
obvladati in premagati? Koliko imate prostega časa, kaj 
takrat najraje počnete in s kom? 
“Skozi čas sem se naučila, da je zelo pomembno, da se zavedaš, da 
je potrebno pustiti probleme tam,  kjer je njihovo mesto  in jih ne 
nositi v domače okolje. Glede na to, da živim na istem naslovu, kjer 
je tudi podjetje,  je to včasih nekoliko težje, toda kljub temu je po-
membno, da se v današnjem času tega zavedamo ter postavimo  
meje med poslovnim in zasebnim. 
Sama se poslužujem raznih sprostitvenih tehnik kot so meditacija, 
stik z naravo, druženje s prijatelji in seveda druženje z mojo družini-

co, ki mi daje največ energije in me opomni, kako 
zelo si je pomembno vzeti čas zase in družino. 
Naučila sem se, da le če znamo poskrbeti zase, ži-
veti v stiku in miru s seboj, šele takrat lahko tako v 
delovnem okolju kot med prostim časom deluje-
mo kot si želimo, kvalitetno in iz srca. In posledič-
no smo na koncu zadovoljni s seboj in s svojim 
delom.“

»Odnosi med 
zaposlenimi in 
vodstvom so 
ključni, saj le tako 
lahko uspešno 
sodelujemo med 
seboj.»

Seveda smo sredi velike globalne zdrav- 
stvene krize zaradi pandemije, ki močno  
posega na vsa področja delovanja in 
življenja. Zanimalo me je, kako je vse to 

vplivalo na njihovo dejavnost, ali so morali narediti veliko 
sprememb in prilagoditev? Presenetil me je pozitiven 
odgovor, ne naštevanje težav, ovir in negativnih posledic:
“Lahko rečem, da smo v letošnjem letu, ne glede na situacijo, ki se 
odvija in s katero se vsi soočamo, zelo zadovoljni. V podjetju smo se 
morali nekoliko prilagoditi, vendar je narava našega dela takšna, da 
ni prišlo do večjih sprememb.”

In za konec, kakšni so vaši poslovni in osebni načrti za 
prihodnost?
“V prihodnjih obdobjih si želimo povečati tržni delež na tujih tr-
gih, se tehnološko izpopolniti, optimizirati proizvodnjo in razvi-
jati tehnološko še bolj zahtevne in dovršene izdelke. Z drugačno-
stjo in visoko kakovostjo želimo zadovoljiti še tako zahtevnega 
kupca.”
Ob toliko pozitivne energije, volje do dela in napredka, strokov-
nosti in osredotočenosti bo doseganje visoko zastavljenih ciljev 
gotovo uspešno. Čestitke Kovinoplastu Laharnar za vse doseženo 
v petdesetih letih in še veliko uspehov tudi v prihodnje!
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55 let družinskega podjetništva

Visoko tehnološki in robotizirani 
izdelki iz podjetja FerroČrtalič v vseh 
industrijah  
55 let uspešne inovativnosti družinskega podjetja

Robert Erjavec

Začelo se je na novomeškem Grmu, kjer je oče oziroma ded Jože 
Črtalič že leta 1960 zbiral korajžo in leta 1964 odprl obrt in zaposlil 
enega delavca, kasneje še drugega. Že takrat je bilo to zelo družinsko 
podjetje, saj so pri delu pomagali tudi Jožetova soproga in otroci. V 
tistih nič kaj prijaznih časih je bilo pomanjkanje mnogih izdelkov. 
Jože je začel s proizvodnjo kovinskega pohištva za šole, vrtce, bolni-
šnice, športne dvorane. Bil je tudi kooperant s Slovenijalesom. In 
takrat se je veliko gradilo. Gospod Jože Črtalič je bil inovator. Leta 
1955 je namreč razvil tabletirko za novomeško tovarno zdravil Krka, 
prvi stroj v novomeškem farmacevtu, ki je naenkrat lahko izdelal več 
tablet. Tabletirka je razstavljena v muzeju Krke.
Gospod Jože Črtalič je znal usmerjati tudi svoje otroke, tako je sina  
Bojana Črtaliča priganjal k izobrazbi, za kar mu je slednji hvaležen. 
Zaključil je študij strojništva in začel s svojo obrtjo. Nekaj časa je 
delal pri očetu, pa pri sebi in tako leta 1975 prevzel očetovo podjetje, 
ki je bilo že v Mačkovcu. Bojanu se je pridružila tudi soproga 
Slavojka. Že takrat je Bojan začel z inovacijami na področju hladil-
nih sistemov za hlajenje varilnih pištol, a je takoj ugotovil, da je vzpo-
redna tudi potreba pa dobro očiščenih površinah pred in po varjenju.

Slednje je bilo prelomno za nadaljnjo pot Črtaličev, saj so se začeli 
ukvarjati s postopki obdelave površin. Takrat s peskanjem in kasne-
je z razvojem lastnih strojev za peskanje.
Gospa Slavojka se na prav simpatičen način spominja začetkov nju-
ne skupne podjetniške poti. Pravi, da je može težko krotiti, še pose-
bej strojnike. »Bojan je bil namreč izredno inovativen in v tistih časih 
v njihovem podjetju ni manjkalo pridnih in močnih ljudi s karakte-
rem, ki so naredili vse, kar jim je naložil preddelavec oz. ‚majster.‘ In 
Bojan, ob svoji dinamičnosti in razvoju, ni povsem razumel, zakaj 
mu povsem ne sledijo, saj je preskakoval stopnice, v mislih in deja-
njih,« še pove gospa Slavojka.
Kljub vpetosti v delo sta Slavojka in Bojan skrbela za družinske vre-
dnote. Bojan v šali doda, da »če se dobro oženiš, imaš polovico pro-
blemov rešenih.« Jernej, Mojca in Anja so njuni otroci. Bojan za 
Jerneja pravi, da je njegova živa kopija ( Jernej ima svoje uspešno 
podjetje Blast Tehnik d.o.o.), Mojca, ki je zdaj direktorica družbe, je 
kot otrok dejala, da ona pa ne bo pri očiju nikoli delala. Anjo naj bi 
kot otroka zanimalo vse drugo kot pa delo v podjetju. A tudi Anja je 
sedaj pomemben člen družinskega podjetja. 
Zgodovine podjetja, ki je prežeto z družinskimi vrednotami, je tako 
bogato, da bi brez težav lahko napisali zajetno knjigo, roman. Med 
drugim je Mojca še kot majhna deklica nastopila kot manekenka, in 
sicer je skupaj z bratom Jernejem in prijateljico pozirala v njihovi 
otroški posteljici, ki so jih takrat izdelovali in z njimi opremljali vrtce, 
bolnišnice, porodnišnice...
Marsikdo ne ve, da so Črtaličevi opremili tudi Cankarjev dom z 
ograjami, ki so jih izdelali v podjetju. Bojan ob tem dodaja, da je naj-
manj polovico teh ograj zmontiral sam. In kakšno naključje. Bojan 
je bil v novi stavbi strojne fakultete še pred študijem strojništva. V 
šestem nadstropju, kjer je predavalnica z 260 preklopnimi stoli, je 
Bojan z ekipo vse stole tudi zmontiral oz. postavil v prostor. In nato 

Z Grma do Mačkovca, Dolenjskih Toplic in v svet, bi lahko na kratko povzeli uspešno podjetniško pot družine Črtalič, 
ki z rešitvami in proizvodnjo strojev za tehnologijo obdelave površin sodijo v sam svetovni vrh. 
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bil študent prve generacije strojni-
štva v tej predavalnici.
Čeprav razmere ob osamosvojitvi 
Slovenije niso bile rožnate, so Črta- 
ličevi z dobrimi temelji, pogumom, 
poštenostjo, vztrajnostjo, smelostjo, 
drznostjo in vizionarstvom uspeli 
tudi s poslovanjem prek meja nek-
danje skupne države in kasneje Slo- 
venije in so tako prisotni na vseh 
kontinentih sveta, pove Mojca Črta- 
lič Andolšek, ki je generalna direkto-
rica družbe. Njihovo delo in znanje 
cenijo doma in po svetu, za kar so 
prejeli številna priznanja in certifika-
te kakovosti.
Iznajdljivosti Bojanu ni manjkalo. 
Ob spremljanju razvoja tehnike je 
slednjo z inovativnostjo tudi prehi-
teval. In to negujejo še naprej. V  
podjetju so zaposleni večinoma ka-
dri z visoko izobrazbo in znanjem. Prav tako v podjetju poudarjajo 
pomen izobraževanja oz. šolskih programov v srednji šoli. Tako 
omogočajo prakso in štipendiranje dijakov. V podjetju smo ob ogle-
du podjetja srečali tudi najmlajšega sina Tea Tima, ki obiskuje pro-
gram mehatronike na Šolskem centru Novo mesto.
Prihodnost je Črtaličevim izziv oz. so v tehnično-tehnološkem po-
menu vedno nekoliko pred drugimi, saj orjejo ledino in razvijajo 
sisteme za določena vodilna podjetja na svetu, ki bodo njihovo zna-
nje oz. stroje začeli uporabljati oz. jih umestili v uporabo v naslednjih 
dveh oz. treh letih. In prav tukaj se v prihodnosti podjetje Črtalič vidi 
kot enega glavnih igralcev, saj imajo tako že razvito visoko tehnolo-
gijo in delujoče prototipe, ki bodo na tržišču šele čez približno tri 
leta. Vizija za pet let in več pa je usmerjena tudi v medicinske implan-
tante. Že zdaj podjetje razvojno sodeluje s številnimi inštituti, fakul-
tetami in podjetji po vsem svetu.
In v pogovoru z drugo in tretjo generacijo družine Črtalič se je pri-
družil še Leo Andolšek, četrta generacija družinskega podjetja, ki že 
osvaja številna znanja in razvija svoja. Najnovejši projekt so pred 
kratkim že predstavili na največjem svetovnem sejmu 3D printinga 
in v podjetju zagnali novo linijo najnovejših, na novo razvitih, na-
tančnih, sofisticiranih strojev za obdelavo po natisu 3D printa. Leo 
dodaja, da je bil že kot otrok vključen v podjetje in pridobival znanja, 

tudi prek meja. Že kot zelo mlad je bil zelo aktiven in sodeloval na 
mednarodnih sestankih, sejmih. Tudi znanje tujih jezikov je zelo 
pomembno, tako da Leo razume in govori sedem jezikov. Prav tako 
v tem času v podjetju dodajajo dodano vrednost, saj zaposlenim nu-
dijo tudi izobraževanje ruskega jezika.

Še	bi	lahko	pisali.	A	zagotovo	družina	Črtalič	in	njihovi	zapo‑	
sleni	govorijo	isti	jezik,	ki	ga	dobro	razumejo	po	vsem	svetu	in	
se	obrestuje.	Radi	in	s	spoštovanjem	se	ozrejo	v	preteklost,	še	
toliko	raje	in	navdušeno	pa	v	prihodnost.	

»Črtaličevi z dobrimi temelji, pogumom, 
poštenostjo, vztrajnostjo, smelostjo, drznostjo in 
vizionarstvom uspeli tudi s poslovanjem prek meja 
nekdanje skupne države in kasneje Slovenije in so 
tako prisotni na vseh kontinentih sveta.»
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Leto 2020 na zbornici  
zaznamujejo mladi podjetniki
Ustanovitev Kluba mladih podjetnikov

Emilija Bratož, direktorica OOZ NM

mladi podjetniki

18 mladih ustanovnih članov Kluba mladih 
podjetnikov je na prvem srečanju naredilo 
prvi, a velik korak za delovanje, povezo- 
vanje, uresničevanje ciljev in promocijo  
podjetništva med mladimi. OOZ Novo  
mesto je z novoustanovljenim regijskim 
Klubom mladih podjetnikov dobila aktiven 
podmladek in novo energijo za moderno 
delovanje. 
Klub mladih podjetnikov je sekcija zdru- 
ženih mladih podjetnikov ali naslednikov 
družinskih podjetij, ki so že člani OOZ  
Novo mesto, ter potencialnih podjetnikov,  
ki se zavedajo, da je pomembno ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti, mreženja, med-
sebojne izmenjave idej, znanj, izkušenj in 
podjetniških namer združevanja. Člani Klu- 
ba mladih podjetnikov (KMP) imajo svoje 
delovanje organizirano na način sekcij. Sre- 
čevali se bodo na sestankih, zborih, strokov-
nih ekskurzijah in poslovnih srečanjih, semi-
narjih in na neformalnih srečanjih po progra-
mu, ki ga bodo sprejeli po in izvedenih voli-

tvah v delovne organe. Klub bo omogočal 
tudi sodelovanje s sorodnimi organizacijami 
s področja gospodarstva na Dolenjskem, v 
Sloveniji in tujini.

Na ustanovnem dogodku je nagovoril usta-
novne člane gospod David Toporš, direk- 
tor Zavarovalnice Triglav d. d., OE Novo 
mesto, in zaželel mladim uspešno delo- 
vanje. Dobrodošli ste tudi novi partnerji in 
podporniki.
Kot začetno obliko delovanja si predstavlja-
mo mesečna srečanja, ki bi poleg prijetnega 
druženja mlajših udeležencev ponujala:
•	 možnost razgovorov o izhodiščih za 

siceršnje strokovno aktivno delovanje 
mladih,

•	 možnost izmenjave izkušenj z 
obstoječimi člani, ki bi jim bili mentorji, 
odprti za ideje mladih, hkrati pa s 
svojimi izkušnjami in referencami 
usmerjevalci za hitrejše ter uspešne 
korake mladih na podjetniški poti. 

Po ustanovitvi je izkazalo interes že dodat-
nih 10 mladih, ki vidijo dobre plati takega 
združevanja in še vedno, predvsem od ja-
nuarja 2021 dalje vabimo vse zainteresira- 
ne, stare od 18 do 41 let, ki imajo željo in 
čutijo, da bi jim delovanje v klubu ter  
povezovanje koristilo, da se pridružijo. 
Volitve predsednika in organov, ki smo jih 
planirali za 9.12.2020, smo žal morali pre-
staviti v primernejše obdobje v začetku  
prihodnjega leta. S polnim zagonom pa 
deluje delovna skupina KMP v sestavi 
Petra Štukelj kot vodja skupine, Rado 
Trifković, Leo Andolšek in Sara Zupančič, 
ki so se že nekajkrat sestali na sestankih  
in v irtualno ter že priprav i li  osnutke 
poslovnika in pristopnice, ki jih bodo 
potrjevali na volilnem zboru.

Združevanje in sodelovanje, predvsem iz-
menjava izkušenj in mnenj je v teh spreme-
njenih časih še toliko pomembnejša, zato 
vas vabijo v svoje vrste.

Ustanovni člani Kluba mladih podjetnikov s predsednico Mojco Andolšek

Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto je bil 15. septembra 2020 edinstven in hkrati zgodovinski dan, 
ki pomeni  sodobnejše in pomlajeno nadaljevanje 50-letne tradicije združevanja obrtnikov in podjetnikov. Udejanila 
se je ideja in želja predsednice zbornice, gospe Mojce Andolšek, kar je podprla tudi skupščina, da zbornica ustanovi 
Klub mladih podjetnikov,  mladim ponudi prostor za sestajanje ter možnost pridobitve informacij za uspešno stopanje 
po podjetniški poti iz prve roke – tako v strokovni službi zbornice kot od delujočih podjetnikov – mentorjev. 
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TIM MEDLE

Sem Tim Medle in trenutno obiskujem  
1. letnik fakultete Gea College, drugače pa 
prihajam iz  družinskega podjetja Role- 
tarstvo Medle. Klubu podjetnikov sem se 
pridružil,  ker  imamo doma družinsko 
podjetje in sem v tem videl dobro prilo-
žnost za  pridobivanje novega znanja, no- 
vih izkušenj ter mreženja. Pričakujem, da 
bomo s pomočjo kluba speljali kašne zani-
mive projekte, se družili in se naučili novih 
stvari. Za vse, ki bi se še želeli pridružiti 
KMP, so vrata vedno odprta.

svež veter

Izjave in misli članov KMP
Po ustanovitvi smo se o delu, idejah, možnostih in priložnostih, ki jih ima Klub mladih podjetnikov, pogovarjali s člani klu-
ba, ki so se predstavili in nam odgovorili na vprašanja o tem, zakaj so se pridružili KMP in postali ustanovni člani, kaj pričakujejo 
od delovanja ter jih prosili za  nekaj svojih spodbudnih besed tudi za ostale mlade podjetnike, ki še razmišljajo o pridružitvi klubu.

Moje ime je Petra Štukelj in sem diplomi-
rana ekonomistka, ki ji je bil turizem posta-
vljen v zibelko, sem namreč naslednica 
družinskega podjetja Minitour, ki se že več 
kot 30 let ukvarja z mednarodnimi turistič-
nimi prevozi. Klubu mladih podjetnikov 
sem se pridružila predvsem zato, ker že 24 
let spremljam poslovno pot očeta in vidim, 
kako pomembno je, da se isto misleči  
združujejo, si pomagajo in skupaj soustvar-
jajo pozitivno poslovno okolje. Izredno  
me veseli, da smo se skupaj zbrali nadobu-
dni in ambiciozni mladi, ki želimo soustva-
riti boljše pogoje za vse nas in naše nasle-
dnike. Od samega kluba pričakujem do- 
bro voljo, željo po sodelovanju ter povezo-
vanje z drugimi mladimi podjetniki.
Verjamem, da smo se zbrali taki, ki nam je 
mar. Če misliš, da ni mogoče, verjemi, da 
se vse da, samo pravo oporo potrebuješ ob 
sebi. Skupaj smo močnejši, zato ne oklevaj 
in se nam pridruži. 

PETRA ŠTUKELJ,  
vodja delovne skupine KMP

SARA ZUPANČIČ,  
članica delovne skupine

Sem Sara, diplomirana ekonomist-
ka, zaposlena kot asistentka v vod-
stvu, po duši pa raziskovalka mile-
nijcev in njihovega načina delova- 
nja predvsem na delovnem mestu. 
Kot nekdo, ki nima poleg teoretič-
nih izhodišč prav nobenega prak- 
tičnega znanja o podjetništvu (mla-
dih), me je najbolj pritegnila pod- 
pora za razvoj idej ter možnost 
mentoriranja in coachinga s podro-
čja podjetništva. In to je pravzaprav 
tudi to, kar pričakujem od KMP - 
podporo, mentoriranje in izobraže-
vanje s področja podjetništva. 
Če si dovoliš, si lahko karkoli si želiš. 
Včasih potrebuješ le, da te nekdo 
malo ‚brcne‘, to pa lahko najdeš zno-
traj Kluba. 

LEO ANDOLŠEK,  
član delovne skupine 

Dragi bralec, sem Leo Andolšek in sem 
ustanovni član Kluba mladih podjetnikov 
(KMP) Območne obrtno-podjetniške  
zbornice Novo mesto. V klub sem vstopil 
z željo deliti izkušnje z ostalimi mladimi  
odjetniki in podjetniškimi navdušenci. 
Tudi sam sem aktiven v domačem podjet- 
ju FerroČrtalič, kjer predstavljam že četrto 
generacijo družine. V klubu se želim učiti 
dobrih praks ostalih kolegov in mentorjev. 
Priložnost sodelovanja v klubu zame po-
meni kvalitetno porabljen čas, ki mi omo-
goča poslovno in osebno rast. Želim vam 
dobro in pozitivno sodelovanje znotraj ko-
lektiva in neskončno poslovnih uspehov. 
P.S.: Upam, da se kmalu srečava!

LARISA DRENIK

Sem Larisa, bodoča prevzemnica družin-
skega računovodskega servisa. Vedno me 
je zanimalo podjetništvo in sem želela na-
daljevati družinsko tradicijo in to je tudi 
eden od razlogov, da sem se pridružila 
KMP. Zdi se mi pomembno, da svoje moči 
združimo ambiciozni mladi podjetniki in 
med sabo delimo svoje ideje. Od KMP pri-
čakujem veliko novega znanja, idej in tudi 
druženja nas podobno mislečih. Mislim, da 
se sploh v teh časih pomembno, da se pod-
jetniki med sabo podpiramo in mrežimo, 
da bomo po korona krizi še močnejši.
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Poštnina plačana pri pošti
8103 Novo mesto 

Glasilo  
Območne  obrtno-podjetniške 

zbornice Novo mesto                

december 2020, številka 2, leto XXXVII

•	25.	srečanje	obrtnikov	in	
podjetnikov	letos	virtualno

•		Jubilanti	in	prejemniki	priznanj,	
plaket	in	ključev	v	letu	2020

•	 Jubilanti	se	predstavijo

•	 Strokovno	delovanje	zbornice	in	
sekcij	-	izmenjava	dobrih	praks

•	 Prejemnika	zlatega	ključa	za	45	
let	in	diamantnega	ključa	za	50	
let	dela	v	obrti

•	 Priznanja	OZS	za	55	in	60	let	
družinskega	nasledstva

•	 Ustanovljen	Klub	mladih	
podjetnikov	-	izjave	ustanoviteljev

»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  
mobi: 041 350 001

Kontakt: 

www.ooz-novomesto.si

 info@ooz-novomesto.si

Tisk: 

Tiskarna Vesel, Novo mesto 

Naklada: 
900 izvodov

JERNEJ SMOLEJ

Sem Jernej in prihajam iz Novega mesta. Zaključujem študij prava. 
Klubu mladih podjetnikov sem se pridružil z namenom, da pridobim 
nova znanja, izkušnje in spoznam nove ljudi. Najbolj me je pritegnila 
ideja povezovanja in predstavljanja gospodarstva mladim. Od Kluba 
mladih podjetnikov pričakujem veliko druženja in novih izkušenj. V 
klubu mladih podjetnikov je dobrodošel vsak novi član, ki se želi poda-
ti ali pa se je že podal na podjetniško pot ali pa se zgolj želi družiti in spo-
znati nove ljudi, ki ga morda navdihnejo za podjetniško pot.

JURE ANDOLŠEK 

Sem Jure Andolšek, študent ekonomije v Mariboru, kjer trenutno za-
ključujem tretji letnik. V prostem času najraje berem in spremljam ak-
tualno politično dogajanje. Kot bivši aktivni teniški igralec pa seveda 
nekaj časa namenim tudi tej športni aktivnosti. Ko sem na Facebooku 
videl članek, da se bo ustanovil KMP pri OOZ NM, me je takoj prite-
gnilo, zato sem se odločil, da bom naslednji dan odšel na ustanovni se-
stanek. V KMP so podobno misleči ljudje, zato od njega pričakujem 
same pozitivne stvari, ki se bodo razvile skozi leta delovanja. Podjetni- 
štvo je svoboda, ki lahko doleti vse, ki bodo garali za njo. Za vse, ki raz-
mišljajo, da bi se podali v to smer, naj se najprej vprašajo, kaj bodo žrtvo-
vali, da se bo to uresničilo. Če imajo že vse pripravljeno, da se podajo na 
to pot, bi jim samo rekel: »Just do it«.

TARA KLEVIŠAR 

Moje ime je Tara Klevišar, stara sem 20 let in študiram na Fakulteti za 
gradbeništvo in geodezijo. Že od malih nog sem v konstantnem stiku s 
podjetništvom, tako kot večina udeležencev v KMP, saj imamo družin-
sko podjetje Avtoelektrika Klevišar s.p. Da sem se pridružila klubu je 
eden večjih razlogov moj oče, saj mi je velik vzor, in ko sta mi starša po-
sredovala sporočilo, da se ustanavlja klub KMP, sem vedela, da se želim 
priključiti. Všeč mi je, da smo se zbrali tako rekoč otroci podjetnikov v 
povsem svojo skupino, v kateri smo vsi člani imeli podobna otroštva in 
to nam omogoča veliko možnosti za uspeh in pomoč. Od KMP priča-
kujem veliko novih poznanstev, dobre volje, zagnanosti, mlade energije, 
doživetij, medsebojne pomoči, izobraževanj. KMP je za vsakogar, ki ima 
podjetniško žilico in si želi biti član nečesa novega.

RADO TRIFKOVIć, član delovne skupine 

Sem Rado Trifković, po izobrazbi diplomant marketinga in poslovni 
sekretar. Rad sem v družbi ljudi in to lastnost uresničujem tudi na po-
slovnem področju. Moja poslovna dejavnost je usmerjena na športno-
rekreativno področje ter vodenje in organizacijo dogodkov. V svet pod-
jetništva sem vstopil pred petimi leti.
Klubu KMP sem se pridružil, ker v njem prepoznavam veliko priložnosti 
za poslovni in osebni razvoj. Pritegnilo me je dejstvo, da sem lahko aktiven 
soustvarjalec prijetnega, spodbudnega in sproščenega okolja, kjer se zdru-
žujemo mladi podjetniki in tisti, ki se spogledujejo s podjetništvom.
Verjamem v moč skupine, povezovanje in sodelovanje. Pričakujem, da 
bo KMP prostor, kjer se bodo rojevale dobre ideje in pridobivala nova 
znanja ter bo v njem vladalo podporno vzdušje. Na tak način se bodo 
gradili trdni temelji za nadaljnji razvoj kluba, kar je odlična popotnica za 
nadaljnje generacije, za nas pa nova izkušnja.
Korajžno pojdimo skupaj naprej.


