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Glasilo
Območne obrtno-podjetniške
zbornice Novo mesto
julij 2021, številka 1, leto XXXVIII

• Skupščina potrdila poslovanje v
letu 2020 in načrte za 2021
• Ustanovljen Klub mladih
podjetnikov dobil prvo vodstvo
• Strokovni članki
• Dejavnost sekcij in upokojencev
• Uspešne zgodbe podjetnikov v
času epidemije
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uvodna beseda

Cenjene podjetnice in
podjetniki,
več kot eno leto smo že priča trajajoči epidemiji korona virusa. Objave odlokov
z omejitvami so postale stalnica in naš novi način življenja. Sedaj so na vrsti
sproščanja ukrepov v posameznih dejavnostih. Protikoronske pakete bo dopolnil Program stabilnosti 2021.
Po tej poti naj bi izšli iz krize. Uvodno obdobje leta 2021 je bilo namenjeno pripravi letnih poročil poslovanja in doseženih rezultatov v letu 2020 ter načrtovanje financiranja in aktivnosti v letu 2021, po ključnih
dokumentih, ki jih je potrdila Skupščina
OOZ NM na svoji 5. redni seji 2.6.2021.
V tej številki glasila pišemo o pozitivnih in
navdihujočih zgodbah in objavljamo tiste
podjetnike in obrtnike, ki so čas omejitev
z neomajno voljo izkoristili za udejanjanje
ciljev in načrtov, ne glede na okoliščine.
V teh časih so prave odločitve, kam in
kako se poslovno usmeriti, ključne.
Člani kluba mladih podjetnikov – KMP
pri Območni obrtno-podjetniški zbor‑
nici Novo mesto so v petek, 14. 5. 2021,
na volilnem zboru izvolili prvega predsednika kluba, podpredsednico in člane
upravnega odbora.
KMP bo v obdobju do izteka mandata
2018 - 2021 vodil Leo Andolšek, podpredsednica kluba je Petra Štukelj. Klub mladih
podjetnikov s svojim pestrim programom
šteje že več kot 30 članov.
Pri prizadevanjih za sprejem ustreznih rešitev v gospodarstvu na osnovi verodostoj‑
nih, hitrih in preverjenih informacij, smo
tudi na zbornici odigrali pomembno vlogo.
Kot vedno smo želeli aktivno pomagati, da
je bil nasvet in pomoč le klic ali e-mail stran.
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Potrebno je še veliko več, da se bodo gospodarske razmere izboljšale. Sedaj, ko se bodo
ukrepi v protikoronskih paketih pomoči za
ohranitev delovnih mest iztekli, bodo predvsem stabilnost podjetij, zmanjševanje trenda odpuščanja ter zapiranja dejavnosti in
smeli načrti za delovanje do konca leta zelo
pomembni. Novi ukrepi v novem PKP zakonu bodo uveljavljeni le še za dejavnost
gostinstva, turizma in organizacije dogodkov, torej tiste, ki so imele delovanje najbolj
in najdalj časa omejeno.
V skrbi za uveljavljanje ustreznih ukrepov
ter pri izpostavljanju problematike v reševanje na OZS, Vlado in pristojna ministrstva
smo odigrali res pozitivno vlogo in vas o
tem sproti obveščali. V strokovni službi na
zbornici bomo še naprej spremljali aktual‑
no stanje in vas informirali, obveščali in svetovali z obilico uporabnih in koristnih nasvetov.
Sodelovanje in optimizem za nadaljevanje
uspešnega poslovanja pa je točno to, kar sedaj potrebujemo za zmago!
Ob tej priložnosti vas tudi dalje vabimo, da
vse aktualne teme spremljate na prenovlje‑
ni spletni strani www.ooz-novomesto.si,
sledite novostim, se nam pridružite na
strokovnih predavanjih ter izkoristite možnosti promocije svojega podjetja tudi na
digitalnih in tiskanih medijih zbornice.

Mojca Andolšek

Spoštovani, po rekordno dolgem večmese‑
čnem obdobju epidemiološkega stanja je
sedaj po razglasu konca epidemije čas, da
vam poletni meseci poleg sonca prinesejo
tudi nov optimizem, obnovitev energije in
načrte za gospodarsko stabilnost. S tem namenom se vas je veliko število udeležilo
že 41. tradicionalnega pohoda in gorskega kolesarjenja po Kočevskem Rogu.
Vabim vas tudi, da si že danes rezervirate
svoje počitnice v naših počitniških hišicah v Dobrni, Olimju in Kranjski Gori,
da si naberete novih moči za nove izzive!
Želim vam prijeten oddih, polno uspešnih
poslovnih dogodkov, osebnega zadovoljstva in zadovoljstva vaših zaposlenih ter prijetnih druženj.
Mojca Andolšek
predsednica OOZ Novo mesto
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Skupščina potrdila poslovanje
zbornice v letu 2020 in načrte
za leto 2021
Emilija Bratož, direktorica
2. junija letos so se poslanci skupščine OOZ Novo mesto sestali na 5. redni seji ter potrdili novega poslanca, nato pa
sprejeli poročila za leto 2020, program dela in finančni načrt za leto 2021 in obravnavali poslanske pobude in vprašanja.
Uvodoma je predsednica Mojca Andolšek izrazila zadovoljstvo, da
je lahko kljub spremenjenim okoliščinam zaradi epidemije takoj, ko
so sproščeni pogoji delovanja in zbiranja ljudi, seveda z upoštevanjem ukrepov NIJZ, sklicala poslance skupščine, ki so se zbrali na 5.
redni seji na obravnavi pomembnih dokumentov za delovanje zbornice in skupščine kot organa.
Poudarila je, da poslovanje v korona letu, ki nam ga je zaznamovalo
sedem mesecev trajajoče obdobje razglašene epidemije in prepoved
poslovanja s potrošniki v mnogih dejavnostih, tudi za zbornico ni
bilo enostavno. Povzela je, da se zaveda, da so v nekaterih dejavnostih obrtniki in podjetniki uspeli krmariti poslovanje kljub vsemu
uspešno, nekateri celo bolje, kot leto pred epidemijo, da pa so med
našimi člani tudi taki, ki na preteklo leto gledajo z grenkim in bolečim priokusom, predvsem v dejavnosti gostinstva, osebnih storitev,
turizma in turističnih prevozov.
Tudi za zbornično poslovanje so pomenili ukrepi potrebo po prilagajanju spremenjenim okoliščinam. V mnogih pogledih je bilo delovanje dvakratno zahtevno za enak rezultat, v drugih pa nam je pokazalo
ogledalo, koliko smo pripravljeni sprejeti težje okoliščine za realizacijo
novih, drugačnih izzivov, čemur smo se uspešno prilagodili.

Potrditev novega poslanca skupščine
Na prejšnji skupščini so bili poslanci seznanjeni z namero in idejnim
načrtom ustanovitve Kluba mladih podjetnikov (KMP) in so podprli ustanovitev in realizacijo delovanja kluba kot sekcije pri OOZ
NM. Stekle so vse potrebne aktivnosti za pričetek delovanja.
Ustanovno srečanje KMP je bilo izvedeno 15. septembra 2020, v
prisotnosti 18 ustanovnih članov. Kasneje je klub imenoval štiričlansko delovno skupino, ki je imela dva delovna sestanka (23. in
30.9.2020) ter pripravila poslovnik delovanja kluba in pristopno izjavo. Člani kluba so imeli tudi nekaj virtualnih srečanj, le pohod je
zaradi epidemije odpadel. V skladu s 40. členom statuta je predsednica zbornice sklicala tudi volilno skupščino, ki bi morala biti že 9.
novembra 2020, a je bila zaradi prepovedi zbiranja premaknjena v
obdobje, ko so se ukrepi pričeli rahljati. V petek, 14.maja 2021, smo
izvedli volilni zbor Kluba mladih podjetnikov. Za predsednika so
kandidirali Leo Andolšek, Petra Štukelj in Rado Trifković, ki so
predstavili svoje videnje delovanja kluba mladih podjetnikov in program dela, ki naj bi ga v klubu realizirali. Za prvega predsednika je
bil po odlični, z aplavzom pospremljeni predstavitvi, izvoljen Leo
Andolšek, za podpredsednico pa Petra Štukelj. V upravni odbor pa
so bili izvoljeni Tim Medle, Jernej Smolej, Rado Trifković in Sara
Zupančič.
Glede na novo dejstvo in v skladu s 16. členom statuta, da ima vsaka
sekcija z do 40 člani enega poslanca, novi predsednik KMP postaja
poslanec skupščine, zato so bili ostali poslanci pozvani h glasovanju
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za njegovo potrditev.
Sestav skupščine ima sedaj skupno 36 članov.
Poročilo o delu in finančnem
poslovanju v 2020
Sledila je obravnava izvedbe programa dela in finančnega poslovanja zbornice v letu 2020. Direktorica Emilija Bratož je poročala, da
so prihodki zbornice prvič v zadnjem štiriletnem obdobju padli in
sicer za 13% glede na lani in glede na plan. 82,3 % prihodkov je iz
nepridobitnih dejavnosti (članarina, upravne takse za javna pooblastila) ter 17,7% iz pridobitnih dejavnosti (oddajanje počitniških kapacitet, najemnine od oddaje poslovnih prostorov in dvorane, plačljivi seminarji, projekti, sofinanciranje podjetniških projektov, oglaševanje v časopisu). Razmerje med pridobitno/tržno in nepridobitno dejavnostjo v javnem interesu – glede na lani - je približno 7%
večje v prid nepridobitni, predvsem zaradi prepovedi izvajanja trž‑
nih storitev.
Epidemija vpliva na stanje v gospodarstvu, zaradi česar je manj prilivov iz naslova članarin, prav tako pa je bilo z odloki prepovedano
izvajanje tržnih aktivnosti za potrošnike, ki so nam v preteklih letih
zagotavljale skoraj 25% sredstev, da smo jih lahko namenili za izvajanje dodatnega programa za sekcije in storitev na strokovno višjem
nivoju. Te so bile v letu 2020 bistveno okrnjene, še vedno pa smo
neprekinjeno izvajali vse osnovne naloge po obrtnem zakonu in na
SPOT točki Registracija (na lokaciji zbornice).
Kljub upadu sredstev smo obdobje delovanja na daljavo oziroma
brez srečanj izkoristili za pozitiven korak v edino možno smer in
uspešno prešli v digitalno delovanje. Tako članom ponujamo več
in kakovostnejše obveščanje in storitve, ki jih bomo še nadgrajevali in izpopolnjevali, predvsem v smeri spremenjenih oblik podjetniških storitev ter dostopnosti informacij in znanja na daljavo.
V letu 2020 smo opredelili celovit informacijski sistem, izdelali novo
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spletno stran ter se posodobili z orodji za virtualno komuniciranje,
da bi člane čim bolj sistemsko in sproti obveščali o aktualnih novicah, obvestilih, navodilih, jim posredovali ostale poslovno-tehnične
informacije, gradiva, foto galerije in podobno. Spletno stran je posodobljena na način, ki nam omogoča večjo prepoznavnost, obveščanje o delovanju naše zbornice, o dogodkih in drugih organiziranih
aktivnostih, obširnejših poročanjih o delovanju sekcij in interesnih
skupin ter o ostalih storitvah zbornice, predvsem pa vsebuje nova
orodja za sistem rezervacij, vabil na dogodke, možnosti e-prijav na
dogodke, povezav z e-mailingi in družbenimi omrežji.
Ena izmed pomembnih nalog v letu 2021 bo še večja prilagoditev
na digitalno poslovanje in sprotno ažuriranje spletne strani z aktualnimi dogodki in novicami oziroma usmerjanje članov, da spletno
stran preverjate večkrat in naj vam postane vir informacij tako
preko računalniškega oziroma tabličnega dostopa kot tudi na
mobilnih telefonih.
Delovanje krepimo in dopolnjujemo še s storitvami na točki SPOT
Registracija in z izvajanjem mnogih svetovalnih storitev za člane, v
naši strokovni službi in preko zunanjih pogodbenih svetovalcev.
Ponudbo dopolnjuje SPOT točka Svetovanje (s sedežem v Raz‑
vojnem centru v Podbrezniku), s storitvami, ki obsegajo delavnice
in seminarje, daljša usposabljanja, oglede dobrih poslovnih praks in
storitve pri izvajanju postopkov VEM.
Kljub epidemiji smo bili aktivni tudi na drugih področjih, s katerimi
smo dali obrtnikom in podjetnikom možnost, da se izobražujete ter
usposabljate. Organizirali smo 14 dogodkov, pol od teh v živo in pol
virtualno, ki se jih je udeležilo več kot 450 udeležencev, v povprečju
30 na dogodek.
Finančno poslovanje v letu 2020 je pred oddajo zaključnega računa preveril in pregledal nadzorni odbor na svoji 3. seji, ki je bila
22. februarja 2021. Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica NO Andreja Žnidaršič, podrobnejšo obrazložitev finančnega
poročila zbornice za leto 2020 pa Marija Tomc Muc, direktorica računovodskega servisa Biro Bonus d.o.o. Po predstavitvi vseh poročil
so poslanci podane dokumente potrdili.

Program dela 2021
Program dela OOZ Novo mesto za leto 2021 temelji na zavezi po
finančni stabilnosti kljub letno 3-5% upadanju članstva, v največji
meri iz razloga zapiranja podjetij in upokojevanja, na kar so v letu
2020 poleg vsega vplivale še okoliščine zaostrenega poslovanja v
času razglašene epidemije, ki bo vplivala tudi na program dela in poslovanje v letu 2021.
Program dela je letos prilagojen spremenjenim pogojem oz.
novim izzivom in je odprt za sprotne spremembe in dopolnit‑
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ve, skladno s potrebami, možnostmi in priložnostmi, ki se pokažejo tekom leta.
Zavedamo se, da bo leto 2021, ki je pred nami, še vedno težavno, a
na določenih področjih ga lahko uspešno in optimistično zastavimo
in zato so taki ostali tudi načrti. Zaenkrat smo morali opustiti le določene tradicionalne največje dogodke, povezane s potovanjem oz.
obiski podjetij ter dvodnevno strokovno ekskurzijo v tujino.
Finančni načrt za leto 2021
Direktorica je predstavila še predlog finančnega načrta zbornice in
sekcij za leto 2021. Na obseg finančnih sredstev bo bistveno vplival
obseg omejitev v času razglašene epidemije. Že zdaj je znano, da v
prvih 5 mesecih delovanja nismo smeli oddajati poslovnih prostorov, izvajati seminarjev ter počitniških kapacitet, kar sicer predstav‑
lja zajeten delež prihodkov. Prihodke bomo skušali povečati z viri
sofinanciranja podjetniških programov s strani občin ter projektov, hkrati pa z marketinškimi pristopi poiskali priložnosti za vključitev občin in ostalih partnerjev k podpori izvajanja naših storitev
ter sodelovanju pri skupni izvedbi dogodkov. Upamo, da bomo
letu 2021 kljub vsemu zaključili v razpoložljivem finančnem okviru.
Največ težav je pri realizaciji dogodkov sekcij, kar pomeni, da v sekcijah odobrenih sredstev ne morejo porabiti v celoti, ni pa računovodskih možnosti za prenos porabe teh sredstev v prihodnje finančno leto, ob predpostavki, da
bi sploh bila razpoložljiva iz siceršnjega ustvarjenega tržnega dela
finančnih sredstev zbornice.
Naša zaveza je, da ohranimo
in še naprej razvijamo vse aktivnosti, ki so pomembne za
krepitev oziroma ohranitev
gospodarske kondicije članov zbornice in tudi zbornice kot
strokovne institucije v marsičem spremenjenih okoliščinah.
Zbornica se je v času epidemije izkazala za učinkovit servis obrtnikom in podjetnikom ter uspešen sogovornik pri sproščanju posameznih dejavnosti in panog v delovanje, na način, ki je bil sprejemljiv
in dovoljen v skladu z odloki o poslovanju s potrošniki in s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Celoten obrtno-zbornični sistem si bo prizadeval za še aktivnejše
zastopanje članstva v vseh oblikah zastopanja, z namenom, da se
obrti in malemu gospodarstvu zagotovijo ustrezni pogoji za delovanje ter primerno razumevanje odlokov za delovanje v posameznih
dejavnostih.
Programske naloge bodo prilagojene novemu programu dela, dopolnjene tako s storitvami točke SPOT, katere partner smo, kot s svežimi
idejami in pobudami vodstva zbornice za nove in dodatne storitve, s
katerimi bi še posodobili delovanje in izvajali storitve po meri članov
v modernejšem, zahtevnejšem in drugače delujočem času, ki zahteva
več prilagajanja in predvsem obojestranske odzivnosti.
Zato ste vsi člani še naprej vabljeni k sodelovanju, komunikaciji, sporočanju problemov iz vsakdanjega delovanja, s katerimi se soočite,
ali primerov odličnih podjetniških zgodb, ki vam jih je kljub zaostrenim okoliščinam uspelo izpeljati.
Naše glasilo - julij 2021
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Poročilo o delu nadzornega
odbora v letu 2020
Andreja Žnidaršič, predsednica nadzornega odbora
V letu 2020, katero je bilo zaradi že znanih dejstev težka preizkušnja za vse, smo člani nadzornega odbora OOZ Novo
mesto opravili svoje delo v skladu s poslovnikom o delu nadzornega odbora.

Opravljali smo nadzor na izvajanjem statuta in drugih
splošnih aktov zbornice, uresničevanje pravic in obveznosti članov zbornice, nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, namenskost in smotrnost porabe sredstev
ter finančno in materialno poslovanje, dajali smo tudi
mnenja v zvezi z zakonitostjo in pravilno porabo sred‑
stev zbornice.
Največ pozornosti je bilo namenjeno smotrnosti porabe
finančnih sredstev zbornice, saj je leto 2020 in COVID
situacija prineslo močan upad le-teh. Sposobnost dobrega vodenja zbornice s strani predsednice in direktorice
ter upravnega odbora zbornice se je izkazalo v pozitivnem bilančnem rezultatu za leto 2020, kar je razvidno iz
bilance stanja in uspeha za leto 2020.
Na 4. redni seji skupščine OOZ Novo mesto, ki je bila
izvedena v mesecu juniju 2020, je bila potrjena zamenjava dotedanjega predsednika NO Roberta Medleta na
mesto podpredsednika NO. Na njegovo mesto je bila
potrjena dotedanja podpredsednica NO Andreja
Žnidaršič. Skupščina je zamenjavo potrdila.
V letu 2020 nadzorni odbor ugotavlja, da je delo zbornice potekalo korektno in v skladu z vsemi sprejetimi
akti zbornice. Poraba sredstev je bila racionalna, upravljanje s premoženjem zbornice korektno in v skladu z vsemi epidemiološkimi zahtevami, izkoriščene so bile vse
zakonsko omogočene ugodnosti in ukrepi v zvezi z epidemijo COVID-19 za podjetja in s tem se je tudi povečala racionalnost delovanja zbornice.
Pohvale vredna je tudi ustanovitev Kluba mladih podjetnikov. Bodočnost dobrega delovanja zbornice je v čimprejšnjem vključevanju mladih podjetnikov v delo zbornice, kar ustanovitev KMP tudi prezentira.
Člani nadzornega odbora smo imeli tri seje odbora in
bili prisotni tudi na vseh sejah upravnega odbora, kjer
smo s predlogi in mnenji skušali pomagati pri optimalObmočna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

nemu vodenju zbornice. Medsebojno komunikacijo smo največkrat opravili preko elektronske pošte ali telefonsko.
Na 3. redni seji NO 22. februarja 2021 v prostorih zbornice smo pregledali
poslovanje za leto 2020. Ugotovljena je bila pravilna in ustrezna poraba sredstev zbornice v skladu z vsemi poslovnimi dogodki ter s finančnimi sklepi
skupščine in drugih organov zbornice.
Za dobro delo vodstva zbornice v letu 2020 se predsednici, direktorici in
upravnemu odboru zbornice prav lepo zahvaljujemo in jim želimo uspešno
delo še naprej.
Vsem članom OOZ Novo mesto pa gre ravno tako globoka zahvala za vašo
predanost zbornici in njenemu delovanju, saj brez lojalnosti zbornici, upanja
in vztrajanja na začrtani poslovni poti v še tako težkih časih, tudi zbornica ne
bi mogla delovati za vas in vašo dobrobit.
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klub mladih podjetnikov

Klub mladih podjetnikov OOZ NM
dobil svoje prvo vodstvo
Sabina Gosenca
Člani Kluba mladih podjetnikov so v petek, 14. maja 2021, na volilnem zboru izvolili prvega predsednika kluba, podpredsednico in člane upravnega odbora kluba za preostanek mandata 2018 – 2022, ki sicer velja za organe zbornice.
KMP bo v obdobju 2021/2022 vodil Leo Andolšek, podpredsednica kluba je Petra Štukelj. V upravnem odboru kluba
so še Rado Trifković, Sara Zupančič, Tim Medle in Jernej Smolej.

Tako bodo tudi mladi podjetniki vključeni v oblikovanje delovanja
zbornice. Prvi predsednik KMP je postal tudi poslanec skupščine,
ki se je sestala 2. junija 2021 in ga potrdila za svojega dodatnega poslanca za obdobje do izteka mandata 2018-2022, torej za eno leto.
Pravila delovanja kluba usmerja direktorica zbornice Emilija
Bratož, ki pravi, da je klub že uspel dobiti podporna podjetja za uresničevanje svojega delovanja, izvedbe 6 dogodkov, učenje in mre‑
ženje, prav tako bodo pridobili tudi svoje prostore za delovanje, katerega del sredstev bo prispevala zbornica, del pa donatorji. »Leto
do izteka mandata je kratko obdobje, a glede na izkazan interes
in zagnanost mladih bodo lahko v enem letu izvedli marsikatero
aktivnost, predvsem pa osvojili način medsebojnega delovanja in
pripravili odličen načrt kot temelj delovanja mladih v bodoče,
morda tudi v skladu s Strategijo mladih 2021-2030, ki jo pripravlja Mestna občina Novo mesto«, je še dodala direktorica.
Novo izvoljenim članom upravnega odbora, predsedniku in podpredsednici KMP je čestitala tudi predsednica OOZ Novo mesto Mojca Andolšek. V delovanje jih je pospremila z besedami, da
ima glede na zelo prodorne predstavitve posameznih kandidatov od
mladih še veliko pričakovanj, bo pa zbornica nudila vse pogoje, da
bodo smele načrte uresničevali in po 50 letih delovanja OOZ Novo
mesto pomagali vzpostaviti novo dinamično delovanje.

“Izjemno ponosna in zadovoljna sem, da je leto 2020 po pol stoletja obstoja Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto
zaznamovala zgodovinska ustanovitev Kluba mladih podjetnikov na pobudo članov upravnega odbora in predsednikov sekcij!
Zaradi epidemiološke neugodne situacije smo morali volitve prenesti v letošnje leto in tako 14.5.2021 dobili organe kluba, kateri
bodo pospešeno pričeli z uresničevanjem vizije kluba. Tako bomo
pomladili našo organizacijo z angažiranjem podmladka naših
članov in vseh, ki si želijo ustvariti moderno poslovno okolje, kjer
bodo skupaj snovali in ustvarjati drugačno delovanje naše zbornice; z mladimi nadobudnimi idejami, vizijo, sodobnim, predvsem digitalnim delovanjem, in cilje uresničevali ob podpori izkušenih mentorjev,” je dejala predsednica OOZ Novo mesto Mojca Andolšek.
Dodajmo, da član Kluba mladih podjetnikov lahko postane vsak, ki
je podjetnik, opravlja vodstveno funkcijo v podjetju, bo naslednik
ali je že delujoči v družinskem podjetju ali deluje na drugih področjih v podporo podjetništvu. Dodatni pogoji pa so, da je član starosti med 18 in dopolnjenim 41 letom, sprejema pravila delovanja in
programa dela oziroma financiranja kluba in upošteva druga pravila v skladu s Poslovnikom Kluba mladih podjetnikov OOZ Novo
mesto, ki je bil sprejet na omenjeni seji.

KMP PRIHAJAJOČI dogodKI
 Mladi KMP-jevci že pripravljamo nove dogodke. Prvi bo že v mesecu juliju in sicer strokovna ekskurzija
v Posavje, kjer bomo spoznali, kako lahko strast in želja iz družinskega hobija pripeljeta do uspešne poslovne zgodbe.
 Dogovarjamo se tudi z našimi podporniki na Zavarovalnici Triglav za obisk njihovega Triglav Lab-a v začetku jeseni, kjer se bomo
spoznali z različnimi naprednimi simulacijami nevarnih dogodkov in preizkusili naše reakcije v nesrečah.
 Prav tako se nam v septembru obeta prva svečka, ki jo bomo pospremili s posebnim KMP dogodkom. Če si mlad (star med 18 in 41), ambiciozen in se želiš odpravit na pot podjetništva, smo pravi naslov zate. Pridruži se nam na zgoraj omenjenih dogodkih in ostalih dodatnih
aktivnostih in tudi izobraževanjih, kjer se nam bodo pridružili tudi starejši, izkušenejši in polni znanja podjetniki iz ostalih sekcij OOZ NM.
Piši nam na kmp@ooz-novomesto.si
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klub mladih podjetnikov

Pred novimi izzivi
Leo Andolšek, prvi predsednik Kluba mladih podjetnikov, napoveduje pestro in aktivno poletje.
Sabina Gosenca
Novo izvoljeni predsednik KMP Leo
Andolšek ima s podjetništvom že kar
nekaj izkušenj, saj je aktiven v domačem podjetju FerroČrtalič, kjer predstavlja že četrto generacijo družinskega podjetja. Prepričan je, da je KMP
velika priložnost za lokalno mladino
in mlade nadobudneže, kamor se lahko obrnejo na svoji podjetniški poti,
se izobražujejo in mrežijo s potencialnimi partnerji in kupci.
“Želim poskrbeti za dobro počutje in pozitivno
okolje za člane kluba, se z njimi izobraževati,
mrežiti, ter osebno in profesionalno rasti. Rad bi
vzpostavil pogoje, da izkoristimo možnost osvajanja dobrih praks strokovnjakov/ podjetnikov
in uspešnih članov OOZ NM. V klubu pa želim
tudi poskrbeti za to, da si ustvarimo priložnosti,
ki nas bodo kot skupnost približale višjim ciljem
kot so naše osebne ambicije.” Tako je dejal ob
izvolitvi sredi maja. S člani upravnega odbora
pa so konkretno zavihali rokave in šli v akcijo.
V nadaljevanju preberite intervju, v katerem
je Leo, ki ga je skupščina OOZ Novo mesto
2. junija potrdila kot svojega dodatnega poslanca za obdobje do izteka mandatnega obdobja 2018-2022, razkril kar nekaj zanimivosti glede nadaljnjih aktivnosti.
Kakšni so bili odzivi med tvojimi
vrstniki, znanci in prijatelji, po
izvolitvi in dodelitvi vloge prvega
predsednika KMP?
Odzivi so bili pozitivni, prejel sem veliko čestitk, vendar najpomembnejša stvar na tem
mestu je predvsem delovati proaktivno in v
dobro KMP-jevcev in kluba - stremeti k napredku, izmenjavi izkušenj in mreženju.
Katerih aktivnosti ste se člani kluba
najprej lotili po volilnem zboru v maju?
Z upravnim odborom smo se lotili predvsem
organizacije znotraj odbora, sedaj pa dejansko razvijamo prve korake v smeri izvedbe
dogodkov in same promocije kluba skozi aktivnosti, ki jih načrtujemo in jih bomo izvajali. Pripravljamo tudi svoj KMP coworking
prostor, kjer se bomo mladi srečevali in imeli na voljo prostore za še boljše delovanje in
doseganje višjih ciljev.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

Kaj bi sicer rekel o ekipi kolegic in
kolegov, ki so v Upravnem odboru
KMP? Poznate se zdaj že nekaj časa...
18 ustanovnih članov oziroma sedaj že številčnejša skupina istomislečih mladih predstavljamo Klub mladih podjetnikov. Lepa številka za
začetek. Želimo pa si skozi druženje in redno
sestajanje v različnih oblikah delovanja postati
ekipa, ki bo s svojim prispevkom okrepila delovanje, hkrati pa od ostalih tudi veliko pridobila. Že v okviru delovne skupine smo želeli
organizirati pohod KMP, vendar nam je zagodla epidemijska situacija. Tako želimo sedaj v
obdobju z manj omejitvami dejansko uresničiti že zastavljeno obliko delovanja, pripraviti
nadaljnja izobraževalna in sproščena druženja.
Z ekipo v klubu pa nam bo nedvomno uspelo
izpeljati izjemno produktivno in uspešno leto,
saj dejansko skupaj delujemo že od ustanovitve kluba v septembru 2020 in se že kar dobro
poznamo oziroma vemo, kaj lahko kdo pri‑
speva, oziroma na katerih področjih že ima
izkušnje.
Koliko članov je zaenkrat v KMP in
kakšni so cilji glede števila članstva v
prihodnje? Imate morda v načrtu
tudi kakšne promocijske aktivnosti, z
namenom povečanja števila članov?
Članov in zainteresiranih je trenutno okoli
30 mladih, da pa bi jih bilo še več, ogromno
energije že vlagamo v pripravo promocijskih
materialov in aktivnosti, da bi nudili obstoječim članom čim večjo dobrobit ter pridobili
tudi še nekaj novih. Ravno sedaj smo v fazi
urejanja zadev na področju družbenih omrežij, kjer bomo kmalu aktivni. Z namenom večanja števila mladih se bomo poslužili predstavitev v šolah in podjetniških organizacijah
pa tudi na ostalih dogodkih. Želimo organizirati tudi poseben dogodek Kluba mladih
podjetnikov, za kar bo priložnost ob 1. rojstnem dnevu kluba, če ne prej.
Tudi sam že deluješ kot podjetnik.
Kaj je po tvojem mnenju tisto,
čemur bi bilo treba pri mladih
podjetnikih posvečati več
pozornosti kot sicer?
Mladi imamo zagon in motivacijo, tudi nekaj
znanja, predvsem pa svoje ideje in talente. V

razvoju pa potrebujemo pravo podporo na
svoji poti. Vsaka informacija, ki jo lahko
dobimo od izkušenejših podjetnikov, je dobrodošla in pomeni eno razbito koleno manj.
Za svojo osebno in profesionalno rast potrebujemo še pravo okolje, kjer lahko dobimo
kakšno priložnost mreženja z ljudmi, ki se
srečujejo s podobnimi izzivi, skupaj lahko napredujemo in sodelujemo na poti do uspeha.
Zbornica, ki nas pri tem podpira, je odlično
okolje za naše hitrejše prve korake.
Ker smo tik pred poletnimi dopusti,
naj te za konec vendarle vprašam še
nekaj manj formalnega, pa vseeno
zanimivega: kako nameravaš preživeti
letošnje poletje? Bo delovno,
dopustniško ali kombinacija obojega?
Letošnje poletje bo predvsem delovno, tako
v podjetju kot na študijski poti, kljub temu pa
mi kakšen vikend oddiha ne uide.
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prejem nagrad

OOZ Novo mesto prejemnica
nagrad dveh občin
13. maja 2021 sta v Jakčevem domu potekali podelitvi nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto za leti 2019 in
2020. Na podelitvah, ki sta bili v preteklih mesecih večkrat prestavljeni zaradi epidemioloških razmer, je nagrade prejelo pet nagrajencev za leto 2020 in osem nagrajencev za leto 2019, med njimi tudi OOZ Novo mesto.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto je za leto
2019, ob 50-letnici delovanja, prejela grb MO Novo mesto in sicer
za dolgoletne uspehe pri zastopanju interesov obrtnikov in podjetnikov ter za uspešno spodbujanje razvoja podjetništva. Priznanje je
na podelitvi prevzela predsednica OOZ Novo mesto Mojca
Andolšek.

V čast nagrajencev, prejemnikov občinskih priznanj in nagrad
za leti 2019 in 2020 so na Glavni trg pred mestno hišo postavili posebno fotografsko razstavo, v okviru katere so opisani dosežki nagrajencev. S to gesto so želeli izpostaviti vse pomembne
prispevke nagrajencev za občane in lokalno skupnost.
Zbornica je tudi med nagrajenci Občine Straža v letu 2020, ki
nam je za 50-letno uspešno delovane v dobrobit malega gospodarstva podelila županovo priznanje. Zaradi epidemije je v preteklih letih odpadla osrednja prireditev, a so letošnje in lanske dobitnike priznanj predstavili na spletnem dogodku oziroma v predstavitvenem videu. Priznanje za leto 2020 smo prejeli 27. junija
2021 na prireditvi ob otvoritvi pokritega balinišča v športnem
parku Breza. Priznanje je prevzel g. Roman Florjančič, podpredsednik zbornice in v Straži delujoč podjetnik.
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svetovanje

Delovanje točke spot
svetovanje jv Slovenija
v letu 2021
Breda Koncilja
Točka SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija je ena od 12-tih poslovnih točk
v Sloveniji, ki zagotavljajo celovite brezplačne podporne storitve potencialnim
podjetnikom ter mikro, malim in srednjim podjetjem v vseh fazah razvoja.

STROKOVNO
SVETOVANJE
pri zunanjih
svetovalcih
Pravno:

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

Leto 2021 je četrto leto delovanja točk SPOT
Svetovanje, ki delujejo v skladu z javnim
razpisom agencije SPIRIT SPOT-REGIJE
2018-2022. Na točki SPOT Svetovanje JV
Slovenija štirje svetovalci iz štirih konzorcijskih partnerjev (OOZ Novo mesto, RC
Novo mesto, RC Kočevje Ribnica in RIC
Bela Krajina) uspešno izvajamo zgoraj naštete
aktivnosti.
Ena od glavnih naših aktivnosti je svetovanje
in teh smo svetovalci v treh letih opravili pre‑
ko 2.700, na sedežu točke SPOT, na matičnih
institucijah vseh štirih konzorcijskih parterjev
in tudi mobilno v podjetjih. Organizirali smo
114 delavnic, usposabljanj in drugih izobraževalnih dogodkov. V letošnjem letu smo načrtovali izvedbo 25 delavnic, 10 usposabljanj
in 9 izmenjav dobrih praks oz. poslovnih
priložnosti.
Zaradi epidemiološke situacije smo že v lanskem letu, nadaljujemo pa tudi v letošnjem,
vse izobraževalne dogodke izvedli virtualno,
preko spleta. Zavedamo se pomena digitalnih
kompetenc zaposlenih in podjetnikov kot
ključnih za nemoteno poslovanje, zato smo
organizirali več delavnic in usposabljanj na
temo pridobivanja in izboljševanja digitalnih
kompetenc in digitalnega poslovanja (računalniška in spletna orodja, google oglaševanje,
prodaja na spletu, e-mail marketing, e-storitve
za podjetnike, itd).
Zaradi aktualnosti in velike potrebe obrtnikov
in podjetnikov smo tudi v letu 2021 po vsakem novo sprejetem PKP paketu nadaljevali
z delavnicami na temo protikoronske zako‑
nodaje. Zapletenost določil in spremembe
upravičenosti do državne pomoči je zahtevalo organizacijo še dodatnega webinarja s pregledom celotne zakonodaje, povezane z epidemijo COVID 19.
Seveda nismo pozabili na seznanjanje podjeObmočna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

tij in podjetnikov s področno zakonodajo in
zakonodajnimi novostmi, kot so ravnanje z
embalažo, varnost in zdravje pri delu, delovna
in davčna zakonodaja, saj takšne vsebine pomembno prispevajo k pravilnemu ter z zakonodajo usklajenemu delovanju podjetij.
Pomembno vlogo smo namenili tudi pridobivanju znanja in veščin s področja poslovne
komunikacije, prodaje in trženja, računovodstva in davkov, statusnega prava ter vodenja in
motivacije. Zanimivo junijsko dvodnevno
usposabljanje »S čustveno inteligenco in empatijo do poslovnega uspeha in zadovolj‑
stva« naj bi bilo v pomoč pri premagovanju
čustvenih stisk, ki so se povečale zaradi epidemije. Prav tako naj bi razne dileme pri delovanju podjetja razrešila delavnica »Pravni vidiki delovanja d.o.o.« , s poudarkom na večosebnem d.o.o..
V prvih petih mesecih letošnjega leta je bilo
v organizaciji točke SPOT Svetovanje Jugo‑
vzhodna Slovenija izvedeno že 16 delavnic in
5 usposabljanj. V kolikor se bodo epidemiološke razmere izboljšale, si zelo želimo izvedbo dogodkov v živo, predvsem strokovnih
ekskurzij, izmenjav dobrih praks, predstavitev
izkušenj tako znotraj Slovenije kot čezmejno,
z namenom povezovanj – mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi delujoča MSP.
Vabila na naše dogodke in druge aktualne
podjetniške novice lahko spremljate na naši
novi spletni strani www.spotjvslo.si ali Face‑
booku, kjer tudi objavljamo vse aktualne podjetniške informacije.
Številni podjetniki ste že koristili naše brez‑
plačne storitve in verjamemo, da bo tako tudi
v bodoče. Vabimo vas, da nas kontaktirate in
med vsebinami najdete koristne informacije
za vas in vaše podjetje.

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

Davčno:
Biro Bonus d.o.o.

07 39 30 960
in 041 786 444
Alenka Zaman s.p.
041 682 888
Mira Lalić s.p.
07 33 73 380
in 041 682 470
Anita Avbar Salopek s.p. 07 30 83 112
in 051 220 700
Varstvo pri delu:
VARING
Anton Fabjan s.p.

07 39 34 990
in 041 673 455

OPUS BIRO
Marko Fink s.p.

041 651 835
ali 051 360 835

CPV inženiring d.o.o.

07 338 20 92
ali 041 667 845

Invalidski in kadrovski postopki:
KADROS d.o.o.,
07 33 80 740
Franjo Horvat
in 040 637 649
CPV inženiring d.o.o.
07 338 20 92
ali 041 667 845
Nepremičninsko svetovanje:
KVADRAT NEPREMIČNINE d.o.o.,
Avgust Vrščaj
040 777 004
Svetovanja se izvajajo po sistemu napotnice, ki jo prejmete na zbornici (tel. 07 33 71
580). Svetovanja so za člane s plačano
članarino brezplačna. Časovno so
omejena na eno uro, z možnostjo koriščenja do 2-krat v koledarskem letu.
Želimo, da s pridom izkoristite to mož‑
nost, ki prinaša podporo podjetniškemu
potencialu v obstoječih in novih podjetjih.
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strokovni članki

Podjetni tudi v SCiDROMU
Na Šolskem centru Novo mesto že nekaj let deluje Makerspace SCiDROM.

Mag. Uroš Nosan, Šolski center Novo mesto
Makerspace je prostor, namenjen izdelavi, učenju in raziskovanju mladih z uporabo visokotehnoloških in netehnoloških orodij. Odprt je za dijake, študente, osnovnošolce in tudi zaposlene. Veščine, ki jih krepijo, segajo na področje znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike (t.i. STEM: science, technology, engineering and mathematics), kar predstavlja sodoben in v svetu uveljavljen aplikativni multidisciplinarni pristop izobraževanja, ki temelji predvsem na praktičnem delu. V SCiDROM-u se pri mladih spodbuja učenje, hkrati se s projektnim delom razvija kritično mišljenje in celo
krepi samozavest. Makespace spodbuja podjetništvo in je nekakšen inkubator in pospeševalnik za ustanavljanje podjetij.

Prvi SCiDROM-ovci so bili učenci osnov‑

ne šole Grm, ki so pod mentorstvom dr.
Marka Pavlina izdelali pametno gnezdil‑
nico. Gnezdilnica je opremljena s senzorji
in kamero, preko katere vsako leto spremljamo siničko pri gnezdenju. Izdelek je bil
uspešno predstavljen na državnem tekmovanju in v lokalnih medijih.

Prvi odmevnejši izdelek, ki je nastal v
SCiDROMU, so bila očala za slepe. Trije
dijaki tehniške gimnazije so izvedeli, da palica, ki jo slepi in slabovidni uporabljajo pri
hoji, ne reši vseh njihovih težav. S palico zaznajo oviro pri tleh, žal pa ne ovire, ki so višje (prometni znaki in podobno). Pri iskanju
rešitve za omenjeno težavo so združili znanje elektrotehnike, računalništva in 3D modeliranja. Izdelali so očala z osmimi senzorji, ki so zaznali oviro. Poleg očal dobi slabovidna oseba pas, opremljen z osmimi mikro motorji, ki vibrirajo glede na smer in
oddaljenost ovire. S svojimi očali so bili dijaki absolutni prvaki na državnem tekmova10

nju Zveze za tehniško kulturo Slovenije.
Očala so bila predstavljena tudi v tujini, prav
tako so se dijaki povezali s podjetji, da bi njihov izdelek izdelovali serijsko.
Podobno odmeven je bil projekt Unibill, s
katerim so dijaki osvojili prvo mesto na
mednarodni olimpijadi iz znanja v kategoriji Business (Genius Olympiade) v ZDA.

goča popoln pregled nad njegovimi potrošniškimi navadami. Platforma UniBill omogoča shranjevanje prejetih računov v elektronski obliki. Na tak način ima uporabnik
pregled porabe sredstev po trgovinah, olajšano je shranjevanje računov za izdelke z
garancijami, hkrati pa se poenostavijo postopki reklamacije. Danes so dijaki že študentje, njihov produkt pa se v Startupu razvija dalje.
SCiDROM je dejaven tudi na področju
pametnih mest. Prvi projekt na to temo je
bil izdelava sistema za merjenje kakovo‑
sti zraka. Zaradi onesnaženosti zraka umre
veliko več ljudi, kot bi jih sicer (še posebej v
večjih mestih), a temu nihče ne nameni večje pozornosti, saj se premalo zavedamo po-

Ekipo so sestavljali dijaki tretjega in četrtega
letnika programa računalništvo. Ti so zaznali problem tiskanih računov. Njihov izdelek UniBill je ekološko usmerjena alternativa papirnim računom. Uporabnikom omo-

sledic vpliva onesnaženega zraka. Največje
probleme povzročajo PM delci (zelo majhni trdni delci ali tekoče snovi v ozračju), ki
lahko preidejo v kri in tudi možgane, pozimi
pa je njihova vsebnost v zraku še večja. Poleg
prometa veliko onesnaževanje povzroča
ogrevanje objektov in stanovanj.
V SCiDROMU so razmišljali, kako bi ugotavljali kakovost zraka v Novem mestu in
obveščali meščane, ko je zrak preveč onesnažen ter se odločili za obveščanje preko
spletne strani v realnem času. Za ta namen
so merilnike povezali v omrežja LoRa
(long range). LoRa je brezžična tehnologija z dolgim dometom in nizko porabo, ki
Naše glasilo - julij 2021

strokovni članki

Opravljanje obrtnih
dejavnosti in pridobitev
obrtnega dovoljenja
Breda Koncilja
SPOT Svetovanje JV Slovenija
Imate s.p., d.o.o. in opravljate dejavnost frizerstva, inštalacij, avtomehanike, … ?
Ali veste, za opravljanje katerih dejavnosti potrebujete obrtno dovoljenje?
se čedalje bolj uveljavlja na področju pametnih mest, saj omogoča enostavno pošilja‑
nje podatkov preko interneta do aplikacij, ki
so namenjen končnim uporabnikom.
Trenutna podjetniška ideja je nadgradnja
radarskih tabel “Vi vozite”. Gre za table, ki
prikazujejo hitrost vozil v prometu. V sodelovanju z Mestno občino Novo mesto razvijamo strojno in programsko opremo, ki
bo podatke iz tabel pošiljala na strežnik.
Analiza teh podatkov bo zainteresiranim
uporabnikom omogočila, da spoznajo vozno dinamiko na določenem odseku. Poleg
minimalne, maksimalne in povprečne hit‑
rosti je mogoče prikazati tudi gostoto prometa, kar pride prav pri planiranju poti, načrtovanju obvozov in podobno. V avtomo-

bilih preživimo precej časa in želimo, da je
vožnja udobna. Projekt je aktualen tudi s
stališča varnosti, saj nam dodatne informacije s ceste omogočajo aktivnosti za zaščito
najranljivejših udeležencev.
Delo v SCiDROMU podpirajo
podjetja in ustanove iz cele Slovenije.
Pomagajo z znanjem, tehnologijo,
materialom ali s predavanji
za dijake in študente.
Več informacij najdete na
http://scidrom.sc-nm.si.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

Pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, za
katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, se namreč pridobi na podlagi
obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register za dejavnosti, ki so navedene v Uredbi
o obrtnih dejavnostih (Uradni list RS, št.
63/2013).
Obrtno dovoljenje je ugotavljanje izpolnjevanja izobrazbenih zahtev za opravljanje
obrtnih dejavnosti in če opravljate obrtno
dejavnost, si ga morate pred pričetkom
opravljanja dejavnosti pridobiti.
Skladno z 9. členom Obrtnega zakona
je pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja
srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri
ali srednja strokovna izobrazba ustrezne
smeri ali ustrezen mojstrski naziv ali ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija ali višja strokovna izobrazba ustrezne smeri ali visoka strokovna izobrazba ustrezne smeri.
Po tem členu je za pridobitev obrtnega dovoljenja možnih tudi nekaj izjem.
Obrtna dejavnost je tista dejavnost, ki se
opravlja v skladu z določili 5. člena Obrt‑
nega zakona. Zanjo veljajo naslednje značilnosti:
• da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost, na podlagi individualnih naročil, da
se opravlja proizvodnja le v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti,
• da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerne za opravljanje
dejavnosti in nimajo značilnosti tekočih
trakov ali avtomatiziranega delovnega
procesa,
• da je osebni angažma v proizvodnji, pri
izvajanju storitev ali vodenju podjetja
prevladujoč in
• da se opravlja trajno.

funkcije kot zaokrožene faze poslovnega
procesa (npr. finančna, nabavna, prodajna in
proizvodna funkcija), če se opravlja v majhnem obsegu, kot dopolnitev ostalim dejavnostim gospodarskega subjekta in če jo
opravlja gospodarski subjekt, ki se v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe,
razvršča med velike in srednje družbe.
Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja s
prilogami vložite na območni obrtno-podjetniški zbornici na območju, na katerem
ima podjetje sedež (v Sloveniji je 62 OOZ).
Najkasneje v 15 dneh po vložitvi popolne
vloge prejmete obrtno dovoljenje in reprezentativno obrtno dovoljenje. Taksa za izdajo obrtnega dovoljenja znaša 111,00
EUR.
Če se spremenijo podatki, ki jih vse‑
bujeta odločba o obrtnem dovoljenju ali
reprezentativno obrtno dovoljenje
(sprememba sedeža firme, naziva firme,
dejavnosti, nosilca dejavnosti,..), mora
imetnik obrtnega dovoljenja v 15 dneh
vložiti vlogo za spremembo podatkov in
sicer na tisti OOZ, kjer mu je bilo obrtno
dovoljenje izdano, ali na OZS. Če imet‑
nik obrtnega dovoljenja spremeni naslov
oz. sedež podjetja tako, da ta spada v drugo
OOZ, vloži vlogo za spremembo podatkov
na OOZ, v kateri je novi sedež firme, ali na
OZS.

Dejavnost pa se ne šteje za obrtno dejavn‑
ost, če jo opravlja gospodarski subjekt, ki
ima organizirane posamezne poslovne
11

strokovni članki

 REVIZIJE OCENE TVEGANJA …
Izjava o varnosti z oceno tveganja je osnova za varnost in zdravje na delovnem mestu. V njej se identificira oziroma odkrije
nevarnosti; ugotovi, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen nevarnostim; oceni tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost
nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic; odloči ali je tveganje sprejemljivo in uvede ukrepe za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.
Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta v dopisu iz leta 2020
pozvala, da se delodajalci povežejo z izvajalci – specialisti medicine dela, prometa in športa ter strokovnimi delavci za
varnost in zdravje pri delu ter pripravijo ustrezne ocene tveganja pred morebitnim širjenjem novega korona virusa. Na ta
način lahko predlagate uvajanje usmerjenih ukrepov, prilagojenih na konkretna delovna okolja, da se zmanjša tveganje
za širjenje okužb.
V aktualni situaciji epidemije ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi ocene tveganj delovnih mest, ne zadostujejo, zato
morajo delodajalci sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi v največji možni meri zagotavljajo varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah.
Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat:
• ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;
• ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo;
• ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja
Zato je nujno potrebno pripraviti revizijo ocene tveganja.
 NOV PRAVILNIK O OCENI POŽARNE OGROŽENOSTI …
Dobra požarna varnost in požarni red sta lahko življenjskega pomena in ju ne smemo prepustiti naključju, zato mora vsak delodajalec za svoje prostore urediti področje požarne varnosti v skladu z zahtevami zakonodaje.
Izhodišče za izvajanje organizacijskih in drugih ukrepov na področju varstva pred požarom je po novem pravilniku izračun Ocene požarne ogroženosti, ki se izdela za posamezno stavbo. Vendar je že pred gradnjo novega objekta oz. rekonstrukcijo pomembno, da se ustrezno definira požarna varnost, to je naloga dobrega projektanta požarne varnosti, kateri vam pripravi ustrezno dokumentacijo; študijo, zasnovo, izkaz ali pa presojo požarne varnosti.
 GRADBIŠČA …
Gradbišča so delovišča, kjer se izvajajo gradbena in vzdrževalna dela. Delovna mesta na gradbiščih večinoma spadajo med delovna mesta z večjim tveganjem, saj se tam zgodi veliko nezgod.
Naročnik ali nadzornik projekta mora pod nekaterimi pogoji imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. V našem podjetju imamo več usposobljenih koordinatorjev. Naloga koordinatorja je da izdela varnostni načrt,
usklajuje in preverja varno izvajanje delovnih postopkov, usklajuje načrtovane aktivnosti itd.
 MI …

• VARSTVO PRI DELU •
• VARSTVO PRED POŽAROM •
• TEHNIČNO PREIZKUŠANJE IN EKOLOGIJA •
• PROJEKTIRANJE •
• POŽARNE VARNOSTI •
• DELOVNA RAZMERJA •

• • • • • OD A DO Ž • • • • •

Da bi bilo naše poslanstvo celovito in sistematično obravnavano in ker je kakovost naših storitev vedno naš prvi izziv,
smo se v letu 2020 odločili za vzpostavitev in certificiranje sistema vodenja po zahtevah mednarodnih standardov
ISO 9001:2015 in ISO 45001:2018, katera smo v maju 2021 tudi uspešno pridobili.
Na področju izvajanja storitev varnosti in zdravja pri delu in varstvo pred požarom smo drugi v Sloveniji, ki smo pri certifikacijskem organu SIQ Ljubljana pridobili certifikat ISO 9001 ter prvi, ki smo pridobili certifikat ISO 45001.
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dejavnost sekcij

Po pivškem nazaj v zgodovino
osamosvajanja
Ekskurzija sekcije elektro dejavnosti in instalaterjev-energetikov
Drago Hočevar, predsednik sekcije elektro dejavnosti
Sekcija elektro dejavnosti je 21. junija organizirala strokovno ekskurzijo v Pivko, z ogledom Eko muzeja pivških
presihajočih jezer, Muzeja vojaške zgodovine Pivka ter Parka Škocjanske jame.

Za izvedbo pestrega programa ogledov smo
se člani odpravili iz Novega mesta že v zgodnjih jutranjih urah. Najprej smo si v Pivki
ogledali Eko-muzej pivških presihajočih
jezer. Ogledali smo si predstavitev o posameznih jezerih, ki vključujejo tudi življenje
domačinov v pokrajini, kjer je enkrat preveč,
drugič pa premalo vode. Jezera so predstavljena tudi na maketi najpomembnejših življenjskih okolij: mokrih in suhih travnikov,
grmišč, gozdov in jam dopolnjujejo pred‑
stavitve izjemno pestrega rastlinskega in živalskega sveta v Pivški kotlini.
Sledil je ogled Muzeja vojaške zgodovine.
Park vojaške zgodovine predstavlja bogato
tankovsko-artilerijsko zbirko eksponatov iz
obdobja 2. sv. vojne in iz časa 2. polovice
prejšnjega stoletja. Zbirka zajema nekatere
najdragocenejše primerke težkega orožja
(tanke, oklepna vozila in topove), ki so kot
pomembna vojaška in tehnična zapuščina

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

ostali v Sloveniji po odhodu različnih voj‑
ska. Razstavljena oklepna tehnika priča o
pomembnih tehničnih dosežkih iz nekaterih najbolj prelomnih obdobij v slovenski
zgodovini, obenem pa muzejske zbirke. V
muzeju delujeta tudi muzejska trgovina in
muzejska restavracija Kantina Pivka.
Postavljena je razstava Pot v samostoj‑
nost, ki ob 30-letnici samostojne države prikazuje potek osamosvajanja Republike
Slovenije, s poudarkom na osamosvojitveni
vojni leta 1991. Razstava omogoča, da obiskovalec podoživi vojno dogajanje v neposrednem stiku z nekaterimi pomembnimi
eksponati iz tistega obdobja.
Tudi tisti, ki se ekskurzije niste udeležili, si
lahko ogledate spletno razstavo z naslovom »Zbrali smo pogum«, ki jo je pripravil Park vojaške zgodovine v sodelovanju z
Arhivom RS in Zavodom RS za šolstvo ob
30. obletnici osamosvojitve Slovenije. Gre

za spletno razstavo z bogatim fotografskim,
dokumentarnim in video gradivom, tremi
krajšimi izobraževalnimi filmi in e-učnim
gradivom. Navedeno gradivo je v celoti dostopno na spletni strani www.zbralismopogum.si.
Po kosilu in pred povratkom v Novo mesto
smo si ogledali še regijski park Škocjanske
jame, ki leži na matičnem Krasu. Jame kot
ključni naravni spomenik parka, ki s svojimi
razsežnimi dvoranami in pravim podzemnim »kanjonom« nobenega obiskovalca
ne pustijo hladnega, so že od leta 1986 uvrščene na Unescov seznam svetovne de‑
diščine. Bogata kulturna dediščina se odraža
v tipični kraški arhitekturi, številnih etnoloških, zgodovinskih in umetnostnozgodovinskih spomenikih ter mnogih arheolo‑
ških najdiščih od obdobja mlajše kamene
dobe naprej. Nekateri predmeti so našli svoj
prostor v manjših muzejskih zbirkah v parku, ki popestrijo obisk gostov z vsega sveta.
Z zanimanjem smo si jih ogledali tudi tokratni udeleženci.
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srečanja in druženje članov

41. obrtniški pohod in gorsko
kolesarjenje
Renata Novak
Vsako leto večje je število udeležencev na tradicionalnem obrtniškem pohodu. V jubilejnem letu smo ga prvič z raftin‑
gom, letos pa drugič kombinirali z dodatno športno aktivnostjo, z gorskim kolesarjenjem, kar popestri izbiro športnega
udejstvovanja in možnosti tembuildinga.
Prvo soboto v juniju se je odvijal že 41. tradicionalni
obrtniški pohod in sicer z Gač na Mirno Goro in nazaj. 38 pohodnikov sta vodila specializirana vodiča in
na poti povedala mnoge zanimivosti o kočevskih vaseh. Lep sončni dan je ob povratku na 5-urni hoji sicer
prekinila močna nevihta z zrni toče, a zadovoljstvo
zaradi tega kljub vsemu ni bilo nič manjše in druženje
ob kosilu še bolj okrepčilno in zabavno.
Tradicionalnem pohodu smo letos dodali še gorsko
kolesarjenje in seveda tudi možnost izposoje električnih koles na Smučarskem centru Gače. Ko‑
lesarska tura za 22 kolesarjev je potekala po kočev‑
skih gozdovih in Rogu. Obe skupini sta štartali na
vznožju smučišča v svojih smereh. Kolesarji smo se
odpeljali skozi Komarno vas proti Rampohi in pot
nadaljevali v Podstenice. V Podstenicah smo si ogledali Čebelarski dom Podstenice in tudi poizkusili
medico in medico s cvetnim prahom. Pot smo nadaljevali proti Štufni in Žagi Rog, kjer smo imeli tudi
krajši postanek in hladno okrepčilo. Po okrepitvi nas
je pot vodila do Črmošnjiške jelke (46,5 m višine,
290 let). Ker nas je tam ravno ujela nevihta, smo v zavetju goste sence dreves čas izkoristili za jogo z „Vita‑
lityoga - hatha joga za začetnike,“ ki jo vodi Alen‑
ka Košak. Nato se je del skupine spustil še 800m
nižje do največje jelke Kraljice Roga (čez 50m višine
in 500 let ). Pot smo nato nadaljevali preko vasi
Travnik čez Reso do Ribnika in nato nazaj proti
Gačam. Skupina kolesarjev je spoznavala lepote gozdnih poti na skupni dolžini proge 45 km. V večini
smo bili z e- kolesi, nekaj pogumnežev pa je vztrajalo
na „žgance“.
Navdušenje na e- kolesi je bilo izjemno, zato je nekaj
kolesarjev vztrajalo, da izkoristimo celodnevno
izposojo in da se po odličnem kosilu pri Borutu
Koprivniku v sklopu gostinskih storitev SC Bela Gače odpravimo še na turo na Mirno Goro. Tam smo
pozvonili na zvon želja ter dobili nekaj dodatne energije za povratek. Imeli smo lep športni dan s pogonom, hkrati pa izkusili tudi, kako izgleda, ko elektrike
zmanjka.
Smo že v razmišljanjih, kam se odpraviti prihodnje
leto, da bo ponovno možno skupinsko preizkusiti
kako novo športno zvrst ali se v ekipnem duhu še bolj
povezati med sabo. To so namreč motivi in lastnosti,
ki v tem času pridobivajo na pomenu.
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korona zgodba o uspehu

Ustvarjalnosti in kreativnosti
epidemija ne more omejiti
Emilija Bratož
Samostojna podjetnica Matejka Mavsar Kužnik je ena izmed naših prizadevnih članic, ki med korona epidemijo ni
zastala. Nasprotno, vso energijo, kljub ali pa morda ravno zaradi omejitev izvajanja storitev potrošnikom, je usmerila v
prenovo lastnega frizerskega salona Kodrček.
Otvorila ga je ravno na 8. marec, dan žena, kar je še povečalo prijetne občutke ob obisku in dalo posebno simboliko novemu dosežku.
S prenovo je želela zagotoviti boljše počutje za stranke, hkrati pa tudi
za novo energijo pri izvajanju svojega dela, ki mu je predana. Da bi
bilo vse usklajeno, se je povezala z oblikovalko interierjev, s katero
sta našli skupno usklajen pristop k obnovi salona, z vsemi potrebnimi detajli in usklajeno opremo.
Frizerski salon Kodrček na Ljubljanski cesti 70 v Novem mestu sicer obiskujejo vse generacije, moški, ženske in seveda otroci. Večen
izziv so nove oblike striženj, barvanje in spremljanje modnih trendov, seveda na osnovi črpanja idej iz lastne domišljije. V novem prostoru bo še lažje izvajala vse frizerske storitve, ki jih dopolnjuje z ličenjem in podaljševanjem las.
Kakovostna storitev, ki je izvedena na strokoven način, z uporabo
kakovostnih preparatov, barv in izdelkov za nego las, je v frizerski in
kozmetični dejavnosti nepogrešljiva. »Zavedam se, da je potrebno
vedno bolj upoštevati in varovati naravo in naše zdravje. Zato uporabljam trenutno na tržišču najbolj naravi in zdravju prijazne barve

iz naravnih sestavin Na-Yo in ton na ton barve ColorinGreen blagovne znamke Kemon«, pravi Matejka, ki se pogosto udeležuje
strokovnih izobraževanj pri dobaviteljih in organiziranih preko sekcije frizerjev in kozmetikov na zbornici. »Največji užitek je, ko dobro
striženje podpreš in nadgradiš z dobro barvo in ustrezno igro nians.
Najboljša povratna informacija, da sem na pravi poti, so zadovoljne
stranke in njihovi negovani lasje.«
Z vsakim novim korakom Mateja uresničuje svojo vizijo. Biti korak
pred ostalimi - v načinu dela in komunikaciji s stranko. Čim bolj se
približati strankini želji in ji tudi svetovati. Delati dobro in pošteno.
Delovati okolju in zdravju prijazno. Delovati ZELENO – s proizvodi, embalažo in storitvijo. Sem željna izobraževanj na vseh področjih
dela. Vizija pa je izobraževati tudi mlajše in jim nuditi priložnost pri
delu. Razvijati se in širiti ponudbo naprej, ne glede na omejitve in
sicer osebni storitveni dejavnosti neprijazne čase.
Ob tem, da smo bili lahko del njenega pomembnega dne, ji čestitamo za vse doseženo, hkrati pa želimo, da se ji uresničujejo sanje – že
podnevi, vsak nov delovni dan.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto
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slovo od častnih članov

Slovo od dveh ustanovnih članov
Ko smo že mislili, da bo slovo od leta 2020 pomenilo vstop v prijaznejše leto, smo nemo sprejeli vest, da sta nas v prvih
dneh januarja zapustila kar dva ustanovitelja in častna člana, Anton Merlin in Stanislav Lisac.

Anton Merlin (1937-2021)
Leta 1969 je kot eden izmed ustanovnih članov Združenja obrtnikov v takratnih težkih časih za obrtništvo, za katerega politika ni imela posluha, opravil neprecenljivo delo pri združevanju obrtnikov v okviru skupne stanovske organizacije.
Na zbornici bi težko našli človeka, ki je bil tako dolgo obdobje neprekinjeno vključen v delovanje zbornice in izvajanje samostojne obrti. 5 desetletij je aktivno in povezovalno deloval v različnih organih zbornice ter s svojim delom in odnosom veliko
prispeval k razvoju in ugledu obrtništva.
Vrsto let je bil član Upravnega odbora, poslanec skupščine, podpredsednik zbornice, predsednik nadzornega odbora in nenazadnje leta 2003 prvi predsednik sekcije gradbincev pri OOZ Novo mesto, ki je kmalu postala in ostaja najštevilčnejša sekcija na zbornici.
Pečarsko znanje je vedno razdajal vsem, nesebično in na način, da je privoščili uspeti in postati uveljavljen in priznan obrtnik
v tej dejavnosti tudi drugim. Ves čas je vzporedno v posel uvajal tudi sina Tonija, ki nadaljuje dejavnost v družinskem podjetju
z več kot 55 letno tradicijo.
Za svoje 50 - letno uspešno delovanje je prejel diamantni ključ Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto in posebno priznanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Za vse, kar je dal organizaciji - čas, osebnost, strokovnost, aktivno
delo ter ves prispevek, ki je takrat gradil prihodnost, sedaj pa piše zgodovino, mu je zbornica podelila naziv ČASTNI ČLAN
Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto. Za vso dobrobit smo mu vsi dolenjski obrtniki in podjetniki, predvsem
pa sedanji funkcionarji in nasledniki, katerih velika odgovornost je nadaljevanje vsega ustvarjenega, neizmerno hvaležni.

Stanislav Lisac (1934-2021)
Kot predsednik delovnega predsedstva ustanovnega občnega zbora, torej
kot eden izmed najdejavnejših ustanovnih članov Združenja obrtnikov
leta 1969, je opravil neprecenljivo delo pri začetku združevanju obrtnikov
v okviru skupne stanovske organizacije.
Za članstvo in pripadnost stanovski organizaciji v letih 1966 do 1986 in
v skupni obratovalnici s sinom Marjanom do 1992 se jima je Območna
obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto zahvalila in oddolžila s srebrno plaketo za 25 let in sinu Marjanu z bronasto plaketo za 20 let dela v
obrti.
Kot enemu izmed ustanovnih članov zbornice, ki je bil z dušo in srcem
zapisan obrti in podjetništvu ter zbornici kot organizaciji, mu je leta
2012 zbornica za vse zasluge od ustanovitve ter podjetniško delovanje
podelila naziv častni član.
Obrtniški duh in odgovornost do dela, podjetniško neomajnost, vodstvene, organizacijske in delovne sposobnosti je prenašal v rezultate in
uspehe, ki so se odražali v boljših pogojih za delovanje vseh obrtnikov
in podjetnikov. Zato mu priznamo in izrekamo slavo in čast ter veliko
hvaležnost za dragoceni prispevek.

USTANOVITELJU
I N ČA S T N E M U ČL A
NU

Ob zadn jem slov esu cenj
eneg a
častn ega člana in usta novi
telja
Obm očne obrt no-p odje tnišk
e zbor nice
druž ini in svoj cem izre kam
o iskr eno in glob oko soža
lje.

Težko nam je bilo ob uri slovesa, saj sta odšla ustanovna člana zbornice, z
dušo in srcem zapisana obrti in podjetništvu ter zbornici kot organizaciji. Poslanci Skupščine OOZ Novo
mesto, člani Upravnega in Nadzornega odbora ter vodstvo in strokovna služba zbornice bomo njun ogromen prispevek zabeležili v
temeljih nadaljnjega delovanja ter ju ohranili v lepem in nepozabnem spominu.
Njun zgodovinski prispevek k razvoju obrti in podjetništva ter delovanja zbornice bo vedno cenjen in spoštovan.
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dejavnost sekcij

Junijski začetek druženja
upokojenih obrtnikov
Brigita Ulčnik
Po letu in pol smo se zopet lahko začeli družiti, vendar z upoštevanjem določenih zdravstvenih priporočil NIJZ. Takoj
po sprostitvi nekaterih epidemioloških ukrepov se je 20. maja 2021 sestal Izvršilni odbor Združenja upokojenih obrtnikov in podjetnikov. Odločeno je bilo, da se čim prej skliče zbor članov in organizira izlet, preden se stanje z epidemijo zopet poslabša.
Tako je bil 3. junija 2021 sklican zbor članov,
ki se ga je udeležilo manjše število članov.
Na zboru je bilo odločeno, da se takoj po
sprostitvi še nekaterih ukrepov organizira
izlet na Kozjansko. Po sprostitvi ukrepa glede števila potnikov na avtobusu smo šli v
akcijo in 9. junija 2021 izpeljali lep lahkotni
izlet.
Ob 8. uri tega dne smo se odpeljali mimo
Brežic do Bizeljskega, kjer smo se ustavili na
jutranji kavici. Pot smo nadaljevali na Svete
Gore, kamor vodi romarska pot že od 13.
stoletja dalje. Tu nam je bila predstavljena
zgodovina mogočne cerkve Marijinega
rojstva. Zraven te cerkve, vse na pobočju
Orlice, so še štiri manjše kapele, katerih začetki segajo celo v 9. stoletje.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

Po vzponu do cerkve (475 m) in nazaj se je
kar prileglo zopet usesti na avtobus, ki nas je
odpeljal skozi Bistrico ob Sotli mimo naselja Trebče do Podsrede, kjer je bila rojena in
živela mati predsednika bivše Jugoslavije J.
B. Tita. Med čakanjem na vodičko smo bili
na degustaciji piva v obnovljeni, pred tem
20-let samevajoči trški gostilni. Vodi jo
družina van Quaethem, ki se je preselila v
ta kraj iz Belgije in ponuja samo belgijsko
pivo (dobro, vendar zelo alkoholno).
Vodička nam je povedala veliko o zgodovini
tega kraja. Danes je Podsreda upravno, kulturno in informacijsko središče Kozjan‑
skega parka. Znana je predvsem po kozjanskem jabolku. Na tem področju znova sadijo in vzgajajo stare sorte jablan visoke rasti.

Z vodičko smo se odpeljali še na Grad
Podsreda. Izvedeli smo, da je bil postavljen
v 13.stoletju in skozi to obdobje spreminjal
lastništva. Danes je last občine Kozje, ki ga
je zgledno obnovila in uredila za razne zbirke (zbirka stekla) in občasne razstave.
Po končanem ogledu smo se odpeljali nazaj
po dolini ob soteski reke Bistrice do kraja
Bistrica ob Sotli, kjer smo se ustavili v gos‑
tinskem lokalu »Šempeter« na poznem kosilu. Imeli smo lep duhovno - kulturni in zabavni izlet. Na poti domov pa smo še veselo
zapeli. Tudi vreme nam je služilo.
Nasvidenje ob naslednji priložnosti.
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KORIŠČENJE TURISTIČNIH VAVČERJEV
v naših počitniških kapacitetah tudi v letu 2021

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.

A
N
R
B
O
Terme D

STANOVANJE
Terme Dobrna so najstarejše delujoče slovensko termalno zdravilišče
in se ponašajo z več kot šeststoletno tradicijo. Termalna voda zdravilno
vpliva na vse vrste ženskih bolezni, zdravljenje moške in ženske inkontinence. Tu so specializirani tudi za zdravljenje sklepnega revmatizma,
prekrvavitvenih motenj, borelioze, osteoporoze in prekomerne telesne
teže.
DODATNE UGODNOSTI

Cena najema za člane: 		
Cena najema za nečlane:

12,00 EUR/nočitev
15,00 EUR/nočitev

V ceno ni vštet 9,5 % DDV.

A
I
M
I
L
O
Terme

30 % popust pri nakupu vstopnic za kopanje v hotelu Vita (vse dni v tednu),
20% popust pri nakupu vstopnic za Deželo savn (vse dni v tednu),
10% popust na storitve lepotno-masažnega centra La Vita Spa&Beauty,
10% popust na kopeli v Zdraviliškem domu,
10% popust na sam. kosilo ali večerjo v sam. restavraciji hotela Vita.

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

Cena najema za člane: 		
Cena najema za nečlane:

25,00 EUR/nočitev
30,00 EUR/nočitev

V ceno ni vštet 9,5 % DDV.

A
R
O
G
A
K

KRANJS

i Gori
a v Kranjsk
c
n
o
S
e
iš
H
Zunanjost

Cena najema za člane: 		
Cena najema za nečlane:
V ceno je vštet 9,5 % DDV.
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10 % popust pri nakupu vstopnic za kopanje v Aqualuni
(vse dni v tednu in za 2x vstop),
- neomejeno brezplačno kopanje v hotelu Breza
(samo notranji bazen, voda 35 C)

NOV NADSTANDARDNI
APARTMA

Apartma št. 11 – Hiša Sonca v Kranjski Gori

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

64,00 EUR/nočitev
130,00 EUR/nočitev

DODATNE UGODNOSTI
20 % popust pri kartah za kopanje v Vodnem parku Aqua Larix in
Sprostitvenem centru KOMPAS
- brezplačna uporaba savne v apartmajski Hiši Sonca

Naše glasilo - julij 2021

Članom drugih zbornic priznamo 10 % popust na polno ceno bivanja,
s predložitvijo kartice Mozaik podjetnih.
Rezervirajte si termin na spletni strani https://ooz-novomesto.si/ooznmstoritve/pocitniske-kapacitete/
Za informacije pokličite na zbornico tel. 07 33 71 580 – Ksenija ali pišite na: ksenija.klobucar@ozs.si.

Stanovanje OOZ Novo mesto se
nahaja čisto blizu bazena, hotela
Vita, v hiši na Trati, v 2. nadstropju.
Je manjše in namenjeno za bivanje
največ štirih oseb hkrati. Ob vili je
park za sprehajanje starih in mladih,
saj imajo tudi igrala za otroke ter veliko sprehajalnih točk, kolesarskih
stez in podobno.
V razdalji 12 km se nahaja mesto
Velenje in v razdalji približno 20 km
Zreče ter znano smučišče Rogla, kar
nam povečuje možnosti prijetnega
oddiha.

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 umislite pohodništvo. Dobra izletniška točka je bližnji Jelenov greben in čarovniška hiška, ki je zanimiva otrokom in staršem. V hišici lahko biva
istočasno največ sedem oseb. Je prijetnega videza in občutka, saj les daje človeku posebno
domačnost.
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Novo mesto ima hišico pri zunanjem bazenu
Aqualuna. Poleti je bazen prava atrakcija otrokom in vsem ostalim, ki imajo radi adrenalinske užitke. Od junija 2013 je bogatejši še za
najbolj divji tobogan v Sloveniji z imenom
King Kobra, ki pričara otrokom in odraslim
nepozabno doživetje. Obnovljen je tudi največji vsedružinski wellness Termalija z labirintom bazenov, kotičkov za zabavo in sprostitev.

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

ki vodi v središče kraja, naprej v Podkoren in
Italijo, od smučišč pa je oddaljena dobre 3 km
z avtom, do tja pa vozi tudi smučarski avtobus.
Predvidevamo, da bo apartma zanimiv za najem v vseh letnih časih, saj je v okolici ogromno možnosti za zimski in letni turizem, različne izlete, zimske in letne športe, prireditve
in oddih. Posebnost apartmajske hiše je skupni wellness oziroma savna. Velik dnevni prostor s kuhinjo, dve sobi in kopalnica na 82 m2
bivalnih prostorov omogočajo udobno bivanje 4-6 gostov, pripada pa jim tudi parkirno
mesto, velika klet in kolesarnica. Izvrstna lokacija za vse vrste turistov v vseh letnih časih.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

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

Uživa v delovnih izzivih in naravi
20 let na podjetniški sceni: Modno šiviljstvo Novak, Renata Novak s.p.
Sabina Gosenca
Prvega septembra bo minilo natančno 20 let, odkar je Novomeščanka Renata Novak postala samostojna podjetnica in se podala na pot, ki je danes niti malo ne obžaluje. Že v času šolanja je pokazala svoj talent za šivanje, ko pa je po porodniški ostala
brez službe in ji kljub številnim prizadevanjem ni uspelo najti nove, se je ob podpori moža in staršev odločila za samostojno
pot. Da bi ji kdo od domačih dal kak podjetniški nasvet, ni bilo možno, saj je v družini prva podjetnica. A po dveh desetletjih
je zdaj ona tista, ki s svojimi bogatimi izkušnjami in tudi množico zadovoljnih strank lahko brez težav svetuje drugim.
43-letna Renata Novak je veliko več kot šivilja oziroma konfekcijska modelarka. Poleg
mnogih ur za šivalnim strojem v njeni delavnici na Mušičevi ulici v Novem mestu, v neposredni bližini OŠ Grm, vodi tudi delavnice šivanja ter občasno dela kot zunanja sodelavka Šolskega centra Novo mesto kot
mentor praktičnega pouka pri programu
Pomočnik izdelovalca oblačil. “Nikoli si nisem mislila, da bom jaz tista, ki bo učila druge,”
priznava in dodaja, da je od prvega dne, ko
je odprla s.p., tudi članica skupščine pri
OOZ Novo mesto. Že 12 let je predsednica
sekcije tekstilcev, že devet let pa tudi članica
upravnega odbora OOZ Novo mesto.

Ponosna na dosežke
Mejnikov na njeni samostojni podjetniški
poti ne manjka. Kot pravi, je zelo ponosna
na sodelovanje z Območnim združenjem
Rdečega križa Novo mesto pri socialni aktivaciji in izvajanju projekta »Kreativen«.
Kmalu po tistem, ko je začela s samostojno
kariero, je sodelovala z modno oblikovalko
Ireno Štangelj Pavlakovič in izdelala kar

nekaj oblačil za nekdanji Miss Slovenije
Rebeko Dremelj in Tino Zajc. Obleka za
slednjo je bila celo nagrajena za inovativ‑
nost s strani takratnega Podjetniškega cen‑
tra Novo mesto. Pred dvema letoma pa je,
kot pravi sama, imela to čast, da je bila izbrana za izdelavo glavnih kostumov za prvo
tamburaško opero na svetu, v sodelovanju
z Bojano Zagorc in KUD Dobreč. “Pred letom in pol pa sva se srečali z modno oblikovalko Heleno Nose in blagovno znamko M A R I.
No, o tem se bo še veliko pisalo, saj še nisva rekli
zadnje besede,” dodaja Renata, ki preteklosti
ne bi spreminjala. “Nekako se mi zdi, da ves
čas delam tako, da mi je prav, da uživam in
tudi, da se prilagajam tako času kot trendu.
Mogoče bi bilo edino dobro, da bi včasih znala
reči »ne« ter bi za tem tudi stala.”

Korona epidemija ni zmanjšala
obsega dela
Kot pravi, so ji pri delu v veliko pomoč doslednost, odzivnost, fleksibilnost, komunikacija,
strokovna znanja, sposobnost in iznajdljivost.
“Zadovoljstvo strank pa je največji uspeh in
predstavlja res velik užitek,” pravi Renata. “Po
20

»Uživam tudi v izzivih,
ki so v začetku videti
nemogoči, na koncu pa
postanejo mogoči.»

pogovoru, izrisu kroja, izbiri materiala in krojenju sledi pomerjanje, ki je prvi pokazatelj, ali gre
izdelava končnega izdelka v pravo smer ali ne
– za zadovoljno stranko. To je to! Uživam tudi
v izzivih, ki so v začetku videti nemogoči, na koncu pa postanejo mogoči.”
Svojevrsten izziv je bilo tudi večmesečno
obdobje epidemije in zaprtja obratovalnic.
A dela ji ni manjkalo. Med drugim so v
začetku korona epidemije s pomočjo dru‑
žine in sestre izdelali preko 700 pralnih
mask ter jih podarili vsem, ki so jih potrebovali. “Tudi na območni zbornici je stekla dobrodelna akcija izdelave mask z drugimi šiviljami,
članicami sekcije. S skupnimi močmi smo v
enem tednu izdelale 1000 pralnih mask in jih
simbolično potem podarile kozmetikom in
frizerjem ob ponovnem odprtju dejavnosti,”
Naše glasilo - julij 2021

podjetniška zgodba o uspehu

»Mož Branko je moja
desna roka, kot
vzdrževalec in serviser in
nabavnik je nujno
potreben za nemoteno
delovanje.»
pojasnjuje Renata, ki je v podjetju edina zaposlena. So pa v podjetje vpeti tudi družinski člani. “Mož Branko je moja desna roka, kot
vzdrževalec in serviser in nabavnik je nujno
potreben za nemoteno delovanje. Hčerki
pomagata občasno pri kakšnih serijskih delih.
Aneja je tudi dejavna s fotografiranjem modelov, Leja pa kot dijakinja 3. letnika kozmetični
tehnik tudi poskrbi, da imajo stranke lepo urejene nohte. Kot kaže, se bosta tudi onidve podali na samostojno pot.”

Ko ni v delavnici, je pogosto na
kolesu ali v hribih
Vzponi in padci so sestavni del vsake podjetniške poti. Predvsem ko gre za vzpone,
Renata navaja tiste na področju izobraževanja. “Izziv mi je bil opraviti mentorski izpit in
kasneje še izpit oziroma licenco za člana komisije NPK pri Andragoškem izpitnem centru
Slovenije. S temi izzivi sem nekako dokazala,
da se da kljub vsemu napredovat, če izkoristiš
možnosti, da ne obstaneš na neki točki in ne vidiš več naprej. Vedno se najdejo novi izzivi in ti
ublažijo razne krize in padce.” Ima pa rada še
drugačne vzpone – tiste, s kolesom ali peš.
Je namreč strastna ljubiteljica gorskega kolesarstva in pohodništva. Izziv ji predstavljajo vzdržljivostni pohodi, pozimi tudi rada
smuča, poleti pa obožuje morje. Rada potuje in vesela bo, ko ji ne bo treba potovati s
toliko omejitvami.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

Pomanjkanje kadra je problem
Z Renato sva se v pogovoru dotaknili tudi
tematik, povezanih s sodobnim podjetništvom. V tekstilni sekciji nasploh je trenut‑
no najbolj pereča problematika pomanjkanje kadra oziroma šolanega kadra. “Na
Šolskem centru Novo mesto se stvari že
spreminjajo v to smer, zaenkrat pa redni
program izobraževanja še ni zaživel. Na
zbornici poteka tudi promocija poklicev
Obrtna pot, kateri se nameravam pridružiti
v novem šolskem letu, ker se mi zdi pomembno, da si učenci ogledajo poklice v
pravem delovnem okolju ter da kot ambasadorka podam informacije o dejavnosti na
način, da navdušim učenke za vpis in poklicno šolanje v tej smeri.”

Želje in cilji so, volja tudi
Kot pravi Renata, je želja in ciljev glede njene prihodnje podjetniške poti še veliko. Le
časa zmanjkuje. “Želim si ustvariti lastno linijo športnih oblačil. Želim si večjo delavnico…
Želim si delati in kreativno ustvarjati še naprej…” priznava, zavedajoč se, da se en del
teh njenih sanj že spreminja v realnost.
Kmalu bo namreč lahko ustvarjala v prenovljeni delavnici. Pa tudi ustvarjalne energije
in idej ji ne manjka. A tudi dopust si bo privoščila, navkljub obilici dela. “Seveda, tudi
dopust mora biti. V avgustu bo moja delavnica
14 dni zaprta. Kje in kako bom dopust preživljala, še ne vem. Verjetno bom kombinirala
morje in hribe, z obveznim kolesarjenjem po
vseh terenih. Nujen odklop od vsega, za energijo in nov zagon po vrnitvi.”

»Želim si ustvariti lastno
linijo športnih oblačil.
Želim si večjo
delavnico…Želim si
delati in kreativno
ustvarjati še naprej…»
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intervju

Uspešen prenos
s.p. na d.o.o.
Orodjarstvo Janževič, d.o.o.
Marija Martinčič Bauman
Na zaključku Krške ravnine, kjer leno vijuga zelena lepotica Krka, na enem delu z Gorjanci objet leži gostoljuben kraj
Šentjernej. Tod so od nekdaj živeli zanimivi, pridni in iznajdljivi ljudje , ki so znali izkoristiti priložnosti svojega časa in
jih uporabiti ne le v svoje, pač pa tudi v širše dobro.
Nekdanji veliki industrijski obrat Iskra je po na visokem znanju, usposabljanju zapo‑
svojem propadu nudil priložnosti številnim slenih in uporabi kvalitetnih materialov.
tu živečim potencialnim podjetnikom. Na Njihova prednost sta kakovost in hitra odtem mestu se leta 1995 začenja tudi zgodba zivnost na spremembe z inovativnimi rešiorodjarstva Janževič. Nič zagotovljenega, a tvami. Čeprav sta glavna dejavnost razvoj in
smela in prodorna odločitev, da iz pogorišča izdelava orodij za preoblikovanje pločevine,
propadlega podjetja zraste nekaj novega in cevi in deloma tudi plastike, kupcu radi priuspešnega, je kljub negotovim časom, nare- sluhnejo in se prilagodijo bodisi z razvijakovala prve podjetniške korake gospoda njem nove ideje, kot tudi prilagoditvijo proFranca Janževiča. Gnala sta ga želja po pre- izvodnje glede na njegove potrebe. Kupci
živetju, vizija in odločenost, da bo v bodoče so pomembni, zato pazijo na spoštljiv ododvisen od dela svojih rok. Hvaležen je za nos, ki ga preko sodelovanja utrjujejo in
prve priložnosti svojim takratnim strankam, nadgrajujejo.
da je smel sodelovati, razvijati, izdelovati, s Franc je s svojim zgledom vzgajal nasled‑
svojim znanjem in spretnostmi iskati vedno nika Marka, ki v podjetje že nekaj časa vpenove in nove rešitve za zahtevne izzive. V ljuje svoje ideje, vizijo in znanja ter skrbi za
svojem podjetju je ponosno spremljal čeda- njegov razvoj in nove usmeritve. Zdi se, da
lje bolj zanimive in zahtevne projekte svojih je proces prenosa (sredi katerega trenutno
strank, med katerimi so danes tudi tiste naj- so), uspešen. Ker se veliko podjetnikov prej
večje in najbolj prodorne v evropskem in ali slej sreča s podobnim trenutkom in so pri
svetovnem merilu. Podjetje namreč izdelu- tem bolj ali manj uspešni, sem za vas »poje orodja in kovinske izdelke za avtomobil- kukala« vanj.
sko, elektronsko, gradbeno in caravaning Marka sem povprašala naslednje:
industrijo.
Neprestani razvoj podjetja ter sodelovanje Kdaj prične obrtnik razmišljati o
z vedno več kupci so podjetju nakazali prestrukturiranju s.p. v d.o.o.?
poslovno usmeritev tudi na področje proi- Kateri kriteriji morajo biti
zvodnje. Podpora in sodelovanje družine izpolnjeni? Kje vi vidite prednosti in
kje slabosti tega koraka?
sta pripomogla k še veZačetek razmišljanja o prestuktučji zagnanosti. Danes se
riranju se začne ob upokojitvi
ukvarjajo tudi z brizganosilca dejavnosti ali takrat, ko se
njem plastike. Nakup
»Podpora
in
dejavnost zaradi prilagoditve poprvega brizgalnega strosodelovanje
družine
trebam kupca spremeni, ter tudi
ja je bil odgovor na celosta pripomogla k še
takrat, ko so spremembe potrebstni pristop k rešitvi za
večji
zagnanosti.»
ne zaradi uresničitve novih vizij
kupca. Kupec narekuje
naslednikov. Sam proces je po
tempo odločitev, toda
eni strani pozitiven, po drugi pa
sami skrbijo za to, da so
negativen. Na tem področju bi‑
korak pred tem. Izdelujejo vse, od začetnega
rokratski
postopki
niso izjema, pač pa so
prototipa do končne serije proizvodov in
zajetni,
terjajo
čas
in
napor.
vse vmesne polproizvode. V proizvodnjo
so vpeljali sodobno CNC tehnologijo, saj s Kaj vse je potrebno storiti, ko se
tem pripomorejo h kvaliteti in zahtevnosti obrtnik odloči za prestrukturiranje
izdelkov. Pravijo, da trajnostni razvoj in so- podjetja? Kakšna je pot? Jo lahko
delovanje s poslovnimi partnerji temeljijo opišete? Kje ste našli strokovno
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pomoč, da ste prenos izpeljali? Kaj
ste pri tem pogrešali in bi si želeli za
druge, da bi to imeli? Kaj je bil za vas
največji izziv pri tem? V kolikor bi
vas nekdo povprašal o nasvetu kako
pristopiti k preoblikovanju s.p. v
d.o.o., kaj bi mu dejali?
Za samo prestukturiranje smo dobili zunanjega izvajalca, ki nam je bil v veliko pomoč
med samim postopkom. Največji delež skrbi je seveda padel na nas same. Pregledati in
pripraviti je bilo potrebno celotno dokumentacijo, določiti smernice, zastaviti prihodnost, doreči podrobnosti, ki se zdijo
malenkostne, a so ključne za uspešnost prenosa. Zavedati se morate, da zunanji izvajalci nimajo takega vpogleda v vaše podjetje,
kot ga imate sami, zato morate ob pripravi
dokumentov z njimi ves čas sodelovati in
narekovati smernice. Vaša vizija se nenujno
ujema z njihovimi oz. so potrebne razlage
enega in drugega, prilagoditve, tvorno sodelovanje. Kljub številnim izkušnjam z drugimi podjetji se vam bo zdelo, da je postopek
prenosa v vašem povsem drugačen. Po‑
trebno je torej sprotno sodelovanje, razjasnjevanje, pojasnjevanje in po majhnih, a
jasnih korakih je postopek vendarle smiselno izvesti.
Kdaj je dozorela odločitev za
optimizacijo procesov v podjetju, na
kakšen način jih izvajate in kako ste
pri tem uspešni? Vam pomaga
zunanja pomoč ali so vse odločitve
predmet vašega razmišljanja? Kako
se podjetnik vzgoji za te korake?
Zunanja pomoč je vedno dobrodošla, vendar se moraš kot odgovorna oseba zavedati,
kdaj in kje ter v kolikšni meri ti nekdo lahko
pomaga in kdaj ne. To je ključno za to, da
uspešno krmariš izzive. Vzgojijo in oblikujejo te vzorci, okolje, v katerem rasteš in se
pripravljaš na življenje, ter kasneje osebna
prizadevanja za lasten razvoj.
Naše glasilo - julij 2021

intervju
Ste prevzemnik obrti po svojem
očetu oz. ste sredi tega procesa.
Bi morda kaj svetovali tistim, ki
se na to pripravljajo – na kaj naj se
generaciji osredotočata? Ali se
obrtnik, ki je toliko let predan
poslu in strankam, sooča z dvomi
o tem koraku?
Nadaljevanje posla se ne zgodi čez noč,
pač pa zori skozi sodelovanje. Ko to sodelovanje doseže mejo, pri kateri je smiselno
prestopiti oz. nadaljevati drugače, je čas za
to. V medsebojnem sodelovanju, sprejemanju, vključevanju in upoštevanju izkušenj je ta pot enostavna. Brez skrbi za predhodnika in tudi naslednika.
Ali je nadaljevanje družinske
tradicije ob vpeljevanju novosti in
razvoja kaj lažje glede na popolne
začetnike v poslu? Ali pa je morda
breme odgovornosti do generacije
pred vami večje?
Zdi se, da je vseeno lažje nadaljevati posel –
pripravljeno je izhodišče, osnove za delo,
izkušnje nekoga, na katere se lahko zaneseš,
vendar pa se je zaradi današnjih razmer na
trgu ravno tako potrebno vsakodnevno dokazovati, razvijati in odzivati nanje, kar ni
vedno lahka naloga.

in rezultate lahko dosežemo le skupaj.
Kako vidite vlogo OOZ NM?
Obrtna zbornica zagotavlja pomoč pri
premagovanju birokratskih težav, ki pestijo podjetnike. Hkrati pa je dobra priložnost za izmenjavo in povezovanje strokovnih informacij in nenazadnje druženje podobno mislečih.

lotna družina. S podporo družine in partnerke je uspešnejši tudi podjetnik. Vse‑
kakor pa je potrebna prisotnost tudi v družini, tam je izvor in energija podjetnikove
zagnanosti.
Kaj pravi vaš pogled iz prihodnosti
– kako se bo trg odzival na družinska
podjetja?
Družinska podjetja so gonilo razvoja in nadaljevanja, kajti običajno so zelo pozitivno
in racionalno usmerjena ter se lažje prilagajajo spremenjenim razmeram. Vidimo, da se
je praktično večina velikih podjetij razvilo iz
družinskih obrti ali podjetij. Naše vodilo je,
da postanemo spoštovanja vreden dobavitelj, ki vedno stremi k najboljšemu v danem
trenutku in upam, da bo trg to prepoznal.

Kako ohranjati kvaliteten odnos z
starši, hkrati pa v podjetje vpeljevati
Kako velika je teža odgovornosti
nove, svoje zamisli? Kako se vama z
vodstva do zaposlenih? Kakšne
očetom uspe razumeti okoli
sodelavce si želite? Česa želite za
sprememb? Bi imeli morda kakšno
generacije, ki prihajajo? Kako lahko
sugestijo za tiste, ki stopajo po
izobraževalni programi pomagajo
podobni poti?
podjetjem? Kako naj vzgajajo za
Kvaliteten odnos temelji na zaupanju in če pošten odnos in dobro delo?
je prisotno, uresničevanje novih zamisli in Znanje v naši dejavnosti je poleg sodobne
idej ni težko. Z očetom zasledujeva sodelo- opreme ključnega pomena. Brez znanja, ki
valnost, spoštovanje in zaupanje tako, da ga pridobiš med izobraževanjem, ter prakse
skozi odločitve lahko uresničujem svoje za- in izkušenj ne moreš izdelati dobrih izdelmisli, ko skupaj z zaposlenimi v proizvod‑ kov. Vse se torej začne pri izobraževanju.
njo vpeljujemo nove tehnologije in optimi- Toda to je šele začetek. V našem podjetju
zacijo procesov.
dijakom in študentom nudimo znanje sko‑
zi prakso in pridobivanjem izkušenj. Am‑
Kaj vam je podjetništvo
bicioznost, znanje in izkuprineslo - osebno najbolj
šnja šele pripeljejo k odličdragocenega? Ali uspete
nosti. To zasledujemo. Za‑
posel usklajevati z
vedamo se, da mora biti
družino? Kako
»Brez
znanja,
ki
ga
odnos do zaposlenih pozipomembno pri
pridobiš
med
tiven in razumevajoč. Za‑
uspešnosti je
izobraževanjem,
ter
poslenemu moraš zaupati,
razumevanje vaše
prakse in izkušenj ne
da bo svojo nalogo dobro
partnerke, družine?
moreš izdelati dobrih
opravil, ter mu pomagati,
Podjetništvo je način življenja
izdelkov. »
ko potrebuje pomoč. Cilje
in temu se mora podrediti ceObmočna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

Kaj menite, katere vrednote mora
zastopati uspešen podjetnik?
Pomembno je medsebojno spoštovanje,
spoštovanje do naročnika, delavcev. Včasih
ne gre vse po načrtu in takrat nam vztrajnost
in vzdržljivost prideta prav. Fleksibilnost in
hitra odzivnost na spremembe sta ravno
tako pomembni vrlini, ki zlasti v tem času
hitrih sprememb narekujejo uspešnost.

»Včasih ne gre vse po
načrtu in takrat nam
vztrajnost in vzdržljivost
prideta prav.»
To je še ena uspešna podjetniška zgodba
kraja, ki od nekdaj rojeva pomembne ljudi.
Zdi se, da je podjetništvo v Šentjerneju
doma. Gospod Franc Janževič je svojo
zgodbo pričel pred mnogimi leti. Danes jo
uspešno nadaljuje njegov sin Marko v preoblikovanem podjetju ORODJARSTVO
JANŽEVIČ d.o.o. Še vedno ju napaja ista
energija ter odločenost - delati kvalitetno
in dobro. Ponosna sta, ko v prestižnih svetovnih znamkah opazujeta svoje delo. Delo,
katerega izvor je bil v nujnosti preživetja.
Danes je gonilo nekaj drugega, danes v podjetju prevladuje tudi skrb za preživetje vseh
zaposlenih. Velika skrb in odgovornost je v
tem. A tudi zadovoljstvo.
Srečno na nadaljnji poti!

www.druzinskopodjetnistvo.si
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svež veter

Poštnina plačana pri pošti
8103 Novo mesto

Glasilo
Območne obrtno-podjetniške
zbornice Novo mesto
julij 2021, številka 1, leto XXXVIII

Izgubo službe je obrnil
sebi v prid
Keramičarstvo Blaž Hutevec s.p.
Mladostna svežina in profesionalen pristop
Sabina Gosenca

• Skupščina potrdila poslovanje v
letu 2020 in načrte za 2021
• Ustanovljen Klub mladih
podjetnikov dobil prvo vodstvo
• Strokovni članki
• Dejavnost sekcij in upokojencev
• Uspešne zgodbe podjetnikov v
času epidemije
1

»NAŠE GLASILO«
je brezplačno glasilo Območne
obrtno - podjetniške zbornice
Novo mesto.

Odgovorni urednici:
Mojca Č. Andolšek
Emilija Bratož

Izdajatelj:
OOZ Novo mesto
Foersterjeva 10
8000 Novo mesto

Izdajateljski svet:
Upravni odbor OOZ Novo mesto

Naslov uredništva:
OOZ Novo mesto
Foersterjeva 10
8000 Novo mesto
telefon: 07/33 71 580
mobi: 041 350 001

Kontakt:
www.ooz-novomesto.si
info@ooz-novomesto.si

Tisk:
Tiskarna Vesel, Novo mesto

Naklada:
850 izvodov
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22-letni inženir strojništva Blaž Hutevec je z letošnjim letom stopil na samostojno
podjetniško pot. Ukvarja se s polaganjem talnih in stenskih keramičnih oblog ter
prodajo gradbenega materiala. Ker pa je v podjetništvu šele začetnik, se vsakodnevno srečuje z mnogimi izzivi, h katerim pristopa z obilo optimizma in odločnosti.
Odločitvi, da postane samostojni podjetnik, je sicer veliko pripomoglo dejstvo, da je konec minulega leta zaradi korona epidemije ostal brez službe, a obrtniških veščin in spretnosti se je Blaž
učil že vrsto let prej, ko je pri delu opazoval svojega očeta. Tudi danes ga še večkrat prosi za pomoč. “Ovire se vsakodnevno pojavljajo, sploh v gradbeni dejavnosti, saj se delo razlikuje od objekta do objekta. Vedno pa iščem nove rešitve in nabiram izkušnje, ki jih lahko uporabljam pri naslednjih poslih. Če pa se pojavi kakšna prezahtevna ovira, mi na pomoč priskoči oče, za kar sem
mu res hvaležen”, priznava in dodaja, da je na začetku samostojne poti že dobil nasvete tudi od
drugih podjetnikov, ki jih pozna že od prej. “Je pa najboljše dobiti nasvet od podjetnika z večletnimi izkušnjami, saj lahko potem rešiš kakšno zagato, še preden ta nastane.”
Pri svojem delu Blaž na prvo mesto postavlja kakovost in zadovoljstvo stranke. “Če sva po zaključenem
poslu zadovoljna jaz in stranka, je to eden boljših občutkov, zato vedno stremim k temu.”
Ker je šele na začetku samostojne podjetniške poti, seveda ni enostavno vsakodnevno krmariti
med poslovnimi izzivi in obveznostmi. “Zdi se mi, da je najtežje premagati negotovost, ker ne
veš, kako se bodo stvari odvijale, kaj lahko pričakuješ. Pogosto se sprašuješ, kaj pa, če ne bo dovolj dela in podobno. Verjetno je to tudi razlog, ki marsikoga odvrne od samostojnega podjetništva,” razmišlja Blaž.
O sebi sicer ne želi veliko govoriti. “Nerad opisujem sebe. Doslej sem imel s strankami dobre izkušnje, tako da verjetno že to dovolj pove,” pove hudomušno, a iskreno. In dodaja: “Najbolj sem
ponosen na to, da ne potrebujem nobene reklame za podjetje, saj večino poslov pridobim preko
priporočil obstoječih strank. To mi resnično
veliko pomeni.” Njegova ciljna publika so
zaenkrat fizične osebe vseh starosti. Tako mladi, ki gradijo na novo kot starejši, ki obnavljajo
staro,” dodaja mladi podjetnik, ki v življenju na
prvo mesto postavlja družino in dobre odnose,
ter občutek sreče in hvaležnosti.
Blaž je tudi član OOZ Novo mesto. Pravi, da je
za mlade podjetnike v naši regiji dobro poskrbljeno, bi se pa vedno dalo storiti in omogočiti
še kaj. “Pogrešam mogoče edino kakšno sub‑
vencijo nepovratnih sredstev, ki je bila na voljo
še nekaj let nazaj. S tem bi pomagali veliko mladim podjetnikom pri začetnih investicijah, kar
močno pospeši rast podjetja.”
Četudi je za zdaj z delom zadovoljen, pa seveda
ima višje cilje, ki ga motivirajo. “V prihodnosti si
želim razširiti podjetje do te faze, da bi lahko prevzemal tudi večje posle preko razpisov, kar pa
seveda pomeni tudi večjo začetno investicijo,
zaposlovanje novih kadrov in tako naprej,” dodaja Šentjernejčan, ki se bo še naprej za še večje
zadovoljstvo v življenju ukvarjal tudi z glasbo, ki
je del njegovega življenja že od malih nog.

