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Poštnina plačana pri pošti
8103 Novo mesto 

Glasilo  
Območne  obrtno-podjetniške 

zbornice Novo mesto                

december 2021, številka 2, leto XXXVIII

•	25.	srečanje	obrtnikov	in	
podjetnikov	za	leto	2020		
in	2021

•		Jubilanti	v	letu	2021

•	 Prejemniki	plaket	in	ključev	
se	predstavijo

•	 Podjetniško	povezovanje	in	
izmenjava	praks

•	 Predstavitve	deficitarnih	
poklicev	v	obrti

•	Mladi	podjetniki	in	vabilo		
v	članstvo	KMP

Naš zrak, vaša zgodba

www.inpro.pro



nagovor predsednice

Mojca Andolšek

Spoštovane obrtnice 
in obrtniki, 
novo nastale okoliščine, povezane z razglasitvijo pandemije korona virusa, so nam 
zelo spremenile našo rutino življenja in poslovanja. Na žalost smo se lani spomladi  
čez noč znašli v nezavidljivem položaju svetovne krize, naglega zaostrovanja pogo-
jev za gospodarstvo in to obdobje z valovi epidemije traja že več kot leto in pol.
Malo gospodarstvo je prizadel predvsem 
odlok o prepovedi ponujanja blaga in stori-
tev potrošnikom, kar je prineslo zmanjšanje 
poslovanja v mnogih dejavnostih in pov- 
zročilo celo zapiranja podjetij, ukinjanje ne-
katerih delovnih mest, odrejanje čakanja na 
delo, soočanje z likvidnostnimi in finančni-
mi težavami... 
A zadovoljna sem in ponosna na vas, da se je 
v tem obdobju izrazila tudi neomajna volja, 
vztrajnost, znanje in sposobnost večine  
podjetnikov, ki ste uspeli krmariti skozi ne- 
zavidljive zunanje okoliščine in s prilaga- 
janjem spremembam kljub temu ustvariti  
mnoge cilje, nove podjetniške zgodbe o 
uspehu in rezultate poslovanja, kar je pri‑
pomoglo celo h gospodarski rasti.
OZS je v najbolj kritičnih trenutkih odigrala 
ključno in krovno vlogo pri kreiranju vladnih 
rešitev ter ukrepov za omilitev posledic v go-
spodarstvu in si v vseh obdobjih prizadevala 
za pravno pomoč, pripravo ustreznih vzorcev 
dokumentov in neprekinjeno obveščanje  
članov.
V želji, da v teh časih s problemi ne bi ostali 
sami, je bila tudi območna zbornica in SPOT 
točka na voljo ves čas, tako za storitve, ki ste 
jih izvedli osebno pri obisku ali v pogovoru, 
kot za številne dane nasvete in informacije 

preko spletne strani. 
Kljub vsem oviram za srečevanje je ta čas za-
znamovalo prvo leto delovanja Kluba mla‑
dih podjetnikov. Našo organizacijo smo pri-
čeli pomlajevati z angažiranjem podmladka 
naših članov in vseh, ki si želijo ustvariti mo-
derno poslovno okolje. S tem snujemo in 
ustvarjamo drugačno delovanje naše zborni-
ce; z nadobudnimi idejami mladih, njihovo 
vizijo, sodobnim, predvsem digitalnim delo-
vanjem, cilje pa bodo uresničevali ob podpo-
ri izkušenih članov/mentorjev.
V začetku septembra smo uspeli izpeljati ju-
bilejno 25. srečanje obrtnikov in podjetni‑
kov, na katerem smo podelili priznanja, pla-
kete in ključe za dosežene jubileje v letih  
2020 in 2021. Kulturno družabni svečani  
večer z več kot 400 udeleženci je potrdil, ka- 
ko zelo smo pogrešali osebni stik in kako po-
membna so naša srečanja, druženja, izmenja-
ve mnenj in izkušenj ter dajanje spodbud, še 
posebej v teh nepredvidljivih časih. 
Taki trenutki nam pomenijo največ, dajo nov 
zagon, elan in potrditev, da je naš trud cenjen 
in prepoznan širom Slovenije in izven meja, 
kjer imamo še veliko priložnosti za razširitev 
poslovanja. Jubilejni večer je bil še posebej 
ganljiv ob spominih in dosežkih, na katere 
smo ponosni in jih skupaj odgovorno gradi-

mo naprej. Krona večera je bila podelitev  
diamantnega ključa OOZ NM za 50 let dela 
v obrti ter zlatega pečata OZS trem podje-
tjem za 55, 60 in celo 70 let delovanja ter na-
daljevanja tradicije družinskih podjetij, kar je 
v slovenskem prostoru dokaj edinstveno.
Ob tej priložnosti naj se iskreno zahvalim 
vsem županom osmih dolenjskih občin za 
dosedanje dobro sodelovanje in prepričana 
sem, da bomo tudi v bodoče znali poiskati 
poti in možnosti za vzpostavitev boljših  
pogojev za razvoj obrtništva, podjetništva in 
malega gospodarstva, kar smo z zanosom  
zapisali tudi v Regionalni razvojni program 
2021-2027, z željo uresničevanja tudi na 
področju gospodarstva MSP v obrti.
Nenazadnje vsem članom in družinskim čla-
nom ter vašim zaposlenim izrekam iskrene in 
tople želje za dobro, zdravo in uspešno priha-
jajoče leto. Ostanite neomajni, optimistični 
in zazrti v prihodnost.

Za nami je naporno leto, a z novimi izkušnjami iz njega izstopimo močnejši.
 

Jutrišnji svet pripada tistim, ki zaupajo svojim sanjam, 
z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost in verjamejo v to, kar delajo.

Naj prihodnost prinese nove izzive, odločitve, 
ideje za nove uspehe, za novo srečo. 

 Mojca Andolšek, predsednica
in člani upravnega odbora

OOZ Novo mesto

Emilija Bratož, direktorica
Breda Koncilja

Ksenija Klobučar

Želimo vam, da bo leto 2022 predvsem mirno, 
srečno, zdravo, zadovoljno in uspešno.

Mojca Andolšek
 predsednica OOZ Novo mesto
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25. septembrsko srečanje obrtnikov

25. septembrsko srečanje  
obrtnikov in podjetnikov v Straži 
Območna obrtno–podjetniška zbornica Novo mesto je v četrtek, 2. septembra, pod pokroviteljstvom Občine Straža, v 
Športnem parku Breza pripravila tradicionalno, že 25. srečanje obrtnikov in podjetnikov OOZ Novo mesto. Lani zara-
di epidemioloških razmer srečanja in slavnostne prireditve ni bilo možno izvesti, zato smo na tokratni  prireditvi pode-
lili priznanja in plakete skupno 200 jubilantom za leti 2020 in 2021. 

Srečanje smo začeli z uradnim kulturnim 
delom, v katerem smo obrtnikom in podje-
tnikom podelili tudi priznanja oziroma pla-
kete za različne jubileje delovanja, ki so jih 
dosegli v letih 2020 in 2021, na združeni 
prireditvi, ker je lani zaradi epidemioloških 
okoliščin žal odpadla.
Podelili smo priznanja za 10 let dela v obrti, 
bronaste, srebrne in zlate plakete za 20, 25  
in 30 let dela v obrti oz. delovanja, bronaste 
ključe za 35 let, srebrne ključe za 40 let,  
zlate ključe za 45 let ter diamantni ključ za 
50 let dela v obrti. Krovna organizacija je ob 
tej priložnosti svečano podelila tudi 3 po-
sebna priznanja – zlate pečate Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije za 
uspešna družinska podjetja.
»Današnji večer potrjuje, kako zelo smo 
se pogrešali in kako pomembna so naša 
srečanja, druženja, izmenjave mnenj in 
izkušenj, še posebej v teh nepredvidljivih 
in v nekaterih panogah celo brezupnih 
situacijah,« je v uvodnem nagovoru izpo-
stavila predsednica OOZ Novo mesto 
Mojca Andolšek in med drugim pouda-
rila tudi izjemno vlogo Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije pri kreiranju vladnih re-
šitev za omilitev posledic gospodarstvu.

»OZS je za vse nas v pravni službi pri‑ 
pravljala s tem povezana tolmačenja pra‑
vilnikov, odredb, vzorce pogodb in obraz‑
cev ter je neprekinjeno komunicirala s čla‑
ni.« V letu 2020 pa se je zgodila še ena  
prelomnica za OOZ Novo mesto – na po-
budo članov upravnega odbora in predse-
dnikov sekcij je bil ustanovljen Klub mla- 
dih podjetnikov. »Tako smo pričeli po‑ 
mlajevati našo organizacijo z angaži‑ 
ranjem podmladka naših članov in vseh, 
ki želijo ustvariti moderno poslovno oko‑
lje, kjer bodo skupaj snovali in ustvarjali 
drugačno delovanje naše zbornice; z mla‑
dimi nadobudnimi idejami, vizijo, sodob‑
nim, predvsem digitalnim delovanjem, in 
cilje uresničevali ob podpori izkušenih 
mentorjev.«

Vsem dobitnikom priznanj je čestital tudi 
župan občine Straža Dušan Krštinc, ki je 
v svojem nagovoru predvsem izrazil pohva-
lo obrtnikom in podjetnikom, ki kljub vsa-
kodnevnemu prilagajanju na spremembe, 
negotovost in sprejemanje takojšnjih odlo-
čitev v nestabilnem poslovnem okolju, 
ohranjajo optimizem in ustvarjajo take pro-
jekte, ki pomenijo boljšo prihodnost podje-
tja in okolja, ki mu pripadajo. »Ob vsem 

tem pa ste obrtniki lahko ponosni in veseli, 
da imate učinkovito obrtno zbornico, 
edino stanovsko organizacijo, h kateri se 
lahko zatečete po pomoč in nasvete ter ji 
odkrito zaupate svoje težave, s katerimi se 
nemalokrat srečujete pri delu.« 

Zbrane goste pa je nagovoril tudi predse-
dnik Obrtno-podjetniške zbornice Slo- 
venije Branko Meh, ki je izpostavil po-
membno vlogo zbornice v času epidemije 
in poudaril, da si bo OZS še naprej prizade-
vala opravljati svoje poslanstvo. »Odločeni 
smo, da bomo malemu gospodarstvu po‑
magali tudi v prihodnje. Na zapiranje ali 
omejevanje dejavnosti ne bomo pristali,« 
je med drugim poudaril. Zbranim je čestital 
za vztrajnost in zvestobo tudi v teh negoto-
vih časih.

Veseli nas, da so naši člani s svojim za-
vzetim delom, razvojem, uresničeva-
njem in preseganjem ciljev pripomo-
gli, da ima dolenjska regija ne le moč-
no industrijo, temveč zelo uspešno 
gospodarstvo mikro, malih in srednje 
velikih podjetij, v veliki meri po zaslu-
gi obrtnikov in podjetnikov. 

Predsednik OZS Branko Meh Predsednica OOZ Novo mesto Mojca AndolšekŽupan občine Straža Dušan Krštinc
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25. septembrsko srečanje obrtnikov

POSEBNA PRIZNANJA
OOZ Novo mesto je na prireditvi trem dobitnikom podelila posebna priznanja zbornice za:

- GOSTINSTVO MLINARIČ D.O.O. 
za dvig kakovosti gostinskih in turističnih storitev v regiji in uspe-
šno poslovno sodelovanje z zbornico, s hkratno zahvalo za izvedbo 
cateringa na prireditvi in kulinarično ponudbo od dobrodošlice do 
sladice, ki so je bili deležni udeleženci.

- ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.,  
  Območna enota Novo mesto
za vsestransko podporo delovanju zbornice, sodelovanje pri usta-
novitvi Kluba mladih podjetnikov ter ostale oblike družbeno od-
govornega delovanja preko izvedbe aktivnosti, koristne za podje-
tnike in posameznike. 

ZAhVALE 
Naj na tem mestu namenimo zahvalo pravzaprav vsem osmim občinam, iz katerih so člani 
pod okriljem zbornice, saj nam v letih, ko se morajo podjetniki in naša organizacija marsi-
čemu prilagajati in znati poslovati v spremenjenih okoliščinah, vsaka pomaga po svojih naj-
boljših močeh podpreti izvajanje nalog, programov in projektov, namenjenih izboljšanju 
položaja in znanja obrtnikov in podjetnikov ter omogoča, da so lahko nekateri dogodki in 
storitve zanje brezplačni.
Zahvala velja tudi podjetnikom, ki so s finančnimi prispevki še dodatno podprli izvedbo 
dogodka, ter vsem organizatorjem za njihov angažma.
Program, ki sta ga povezovala Sabina Gosenca in Rado Trifković, so popestrile pevke 
Glasbene šole Lipičnik iz Straže – Larisa Longar, Sara in Zala Lipičnik ter Klara Klemenčič, 
ki so zapele lastne, na tekmovanjih že uspešne skladbe, skupaj s plesalkama Plesnega studia 
Novo mesto, Ano in Lino. Za zabavo po končani slovesnosti pa so poskrbeli Stand Band in 
Rok‘n‘band.
Podrobnejši seznam vseh jubilantov in obrazložitve za prejemnike najbolj prestižnih pri-
znanj je objavljen v nadaljevanju in na spletni strani OOZ Novo mesto v rubriki ČLANI.

- OBČINA STRAŽA
za podporo izvajanju podjetniških programov in uspešno sodelovanje z zbornico ter za vsa 
prizadevanja župana in občine pri uspešni izvedbi prireditve, ki bo vsem ostala v prijetnih 
vtisih, spominih in dala pečat podjetniškemu večeru.

Rok‘n‘band

Program sta povezovala Sabina Gosenca  
in Rado TrifkovićSPONZORJI:

   ZAVAROVALNICA… navedba ostane

    OBČINA STRAŽA (3 besede ven)
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SREBRNA PLAKETA
za 25 let dela v obrti

BRONASTA PLAKETA
za 20 let dela v obrti

ZLATA PLAKETA
za 30 let dela v obrti

PRiZNANjE 
za 10 let dela v obrti

Jubilanti OOZ Novo mesto v letu 2021

ARTLES d.o.o.
MATJAŽ BANIČ s.p.
ANDREJ BOHTE s.p.
BOJAN BRUDAR s.p.
ALEŠ BRULC s.p.
MATJAŽ DUH s.p.
BORIS GOLE s.p.
GREGOR GOLOB s.p. – LUFIS,  
svetovanje in storitve
JOŽE GRADIŠAR  s.p.
JB CENTER, d.o.o.
MATEJ KORBAR s.p.
KATARINA KOŽELJ s.p.
TOMAŽ MAKŠE s.p.
MB–02 d.o.o.
MATEJ MEDIC s.p.
FRANCI NOVAK  s.p.
GREGOR NOVINEC s.p.
P–OPTIKA d.o.o.
BOJAN PREŠEREN s.p.
RUDI REDEK s.p.
ALEŠ ROZMAN s.p.
DRAGO ŠTRASBERGER s.p.
UROŠ URBANČIČ s.p.
MARJAN ZORAN s.p.
DEJAN ZORC s.p.
SILVA ZUPANČIČ s.p.

MILAN BERLOGAR s.p.
ANTON DERGANC s.p.
MATEJA FABJAN HOČEVAR s.p.
GALLUS d.o.o., Marjan Selak
GEDŽO d.o.o., Štefanija Milenković
JURE d.o.o.
SKT d.o.o., Andrej Kmet 
BRIKPLASTIKA d.o.o.,  
Marko Vinko Kupljenik
BOŠTJAN LUŠTEK s.p.
RENATA NOVAK s.p.
ALOJZ PERKO s.p.
MILAN PRAH s.p.
FRANC ZORAN s.p.

MARJAN ANDERLIČ s.p.
FRANC BLAŽIČ s.p.
SILVESTER BRATKOVIČ s.p.
JOŽE DEŽELAN s.p.
MITJA GORIČAR s.p.
MITJA HROVAT s.p.
VASIF HUSIĆ s.p.
FRANCI JAKŠE s.p.
JOŽE KOSEC s.p.
ANAMARIJA JANEŽIČ s.p.
JANEZ KOVAČIČ s.p.
ANTON KRALJ s.p.
GREGOR LJUBI s.p.
LUNCAPLAST d.o.o.
ANTONIJA MRHAR s.p.
MARJAN NOVAK s.p.
ANTON PAPEŽ s.p.
JOŽE PODLOGAR s.p.
MARTA REZELJ s.p.
IVAN ŠENICA s.p.
ROBERT ŠIŠKO  s.p.
ZORAN ŠPOLJAR s.p.
JANEZ ŠPORAR s.p.

ZLATI KLJUČ 
za 45 let dela v obrti

AGROMA TS d.o.o., Uroš Šusteršič
ALOJZ GLOBEVNIK s.p.
GMP LUZAR d.o.o., Jože Luzar
HIŠA MRAK d.o.o.
JEKLOTEHNA ŠPOLJAR d.o.o.
ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.

SREBRNI KLJUČ 
za 40 let dela v obrti

JOŽE LUZAR s.p. - LOK 
ORODJARSTVO
NG NIZKE GRADNJE d.o.o., 
Darko Vidmar

JOŽE AVŽIN s.p.
FOTO ASJA d.o.o.,  
Zoran Ercegovčević
FLOPIN d.o.o., Bojan Florjančič
ROK GAZVODA s.p.
GOSTGRAD d.o.o.,  
Jože Zupančič
INPRO d.o.o. Novo mesto
JANKO TEAM d.o.o.,  
Ivan Janko
TRANSPORTNE STORITVE 
JUDEŽ d.o.o.
KERAGRAD Novo mesto d.o.o.
KRAMARŠIČ d.o.o.
SLAVKO KOS s.p.
FRANC LUŠINA s.p.
MILAN MODIC s.p.
MILAN PAJK s.p.
MOHORČIČ TRANSPORT d.o.o., 
Jože Mohorčič 
ZLATICA POGLAJEN s.p.
NEVENKA POVŠE s.p.,  
Dušan Povše
LADISLAV PREŠEREN s.p.
REVIS d.o.o., Jože Jarc
JOŽICA SIKOŠEK s.p.
BOŽIDAR SIMONČIČ s.p.
SLAVKO STRUNA s.p.
LEOPOLD VRHOVSKI s.p.

BRONASTI KLJUČ 
za 35 let dela v obrti

KATARINA BABNIK s.p.,  
Igor Babnik, GALATISK BK
EGIDIJ JARC s.p.
MARJAN  JERELE s.p.
JOŽICA MILANOVIĆ 
KLOBUČAR s.p.
MARJAN LUKŠIČ s.p.
TISKARNA VESEL d.o.o.,  
Anton Vesel 
VIDIC CENTER d.o.o.,  
Zlatko Vidic 
BRANKO VIDMAR s.p.

ZLATA PLAKETA
za 30 let delovanja

ANTON FABJAN s.p. – VARING 
SLUŽBA ZA VARSTVO PRI DELU 
MIRA LALIĆ s.p., – ORIKS  
RAČUNOVODSKI SERVIS

jubilanti 2021 – čestitamo ob vašem jubileju!

ZLATI PEČAT OZS
za 55 let  
družinskega podjetja

FERROČRTALIČ d.o.o.

za 60 let 
družinskega podjetja
BOBIČ YACHT INTERIOR d.o.o.

za 70 let 
družinskega podjetja

KLJUČAVNIČARSTVO 
PERIC, Robert Peric s.p.
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Za zabavo je poskrbela skupina  Rok‘n‘band

Priznanje za 10 let dela v obrti in 10 let delovanja 2020

Bronasta plaketa za 20 let dela v obrti 2020

Bronasta plaketa za 20 let dela v obrti 2021

25. septembrsko srečanje obrtnikov

Priznanje za 10 let dela v obrti in 10 let delovanja 2021

Larisa Longar in Klara ter Zala Lipičnik
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Srebrna plaketa za 25 let dela v obrti 2020

25. septembrsko srečanje obrtnikov

Dolenjska regija nima le 
močne industrije, temveč 
zelo uspešno gospodarstvo 
mikro, malih in srednje 
velikih podjetij, v veliki meri 
po zaslugi obrtnikov in 
podjetnikov.

Srebrna plaketa za 25 let dela v obrti 2021

Srebrna plaketa za 25 let delovanja 2020
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Zlata plaketa za 30 let dela v obrti 2020 Zlata plaketa za 30 let dela v obrti 2021

Zlata plaketa za 30 let delovanja 2020

Bronasti ključ za 35 let dela v obrti 2021

Bronasti ključ za 35 let dela v obrti 2020

Pevka Klara Klemenčič

25. septembrsko srečanje obrtnikov
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Srebrni ključ za 40 let dela v obrti 2021

Odločeni 
smo, da bomo 

malemu 
gospodarstvu 

pomagali tudi v 
prihodnje. 
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JASrebrni ključ 
za 40 let dela v 
obrti 2020

Zlati ključ za 45 let dela v obrti 2020

Diamantni ključ za 45 let dela v obrti 2020

Prejemniki Zlatega pečata OZS za družinska podjetja z najdaljšim nasledstvom

Zlati ključ za 45 let dela v obrti 2021

25. septembrsko srečanje obrtnikov
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zlata plaketa - za 30 let dela v obrti

INpRO d.o.o. Novo mesto
Vesna Šteblaj

Zrak! Kljub temu, da človek nikoli ni mogel preživeti brez njega dlje kot tri minute, se zdi, da smo šele v zadnjem času 
spoznali pravo vrednost polnega vdiha svežega zraka. A zgodba podjetja INPRO d.o.o. Novo mesto, ki med drugim skr-
bi predvsem za to, da v prostorih dihamo primeren zrak in delamo pri primerni temperaturi, sega že tri desetletja nazaj. 

Začelo se je s preprosto potrebo podjetij po hlajenju in prezra-
čevanju prostorov v toplih dnevih. Ustanovitelj, gospod Lado 
Lavrič, se je povezal s svojim ameriškim prijateljem in njihov 
sistem hlajenja z zrakom pripeljal  v Evropo, kjer je prevladoval 
nemški sistem hlajenja, ki temelji na vodi. Njegovo delo sedaj 
nadaljuje njegov sin Boris Lavrič in tako podjetje ostaja v dru-
žinskih rokah, ob pomoči številnih sodelavcev, ki sooblikujejo 
to uspešno zgodbo. 
V starih in nekaterih novejših stavbah brez izolacije je bilo naj-
večkrat poskrbljeno za ogrevanje, v nekaterih tudi za prezrače-
vanje, hlajenje pa je bilo urejeno le pri redkih. In tukaj je našlo 
rešitev podjetje Inpro. S svojo zaščiteno blagovno znamko 
KlimaRent®  ponuja hladilno-ogrevalne sisteme v t. i. outsourcin-
gu storitve. Z zunanjim najemom storitve hlajenja, ogrevanja in 
prezračevanja poskrbi, da ima naročnik kvalitetno obdelan zrak 
v svojih prostorih. Inpro naročniku sistem hlajenja, ogrevanja in 
prezračevanja postavi, vzdržuje in servisira, naročnik pa samo 
poskrbi za plačilo storitve. Pogodba je lahko kratkoročna ali dol-
goročna, prilagojena željam in potrebam vsakogar. 
V prijetno urejenih prostorih sedeža podjetja na Lokah v občini 
Straža pri Novem mestu nam je delovanje podjetja predstavil 
izvršni direktor mag. Tomaž Gruden. Takole pravi:
»Podjetje ima v tem trenutku tri vrste glavnih dejavnosti. Najpo- 
membnejša dejavnost je že omenjeni outsourcing storitev 
KlimaRent, ki predstavlja približno 80% dejavnosti, nato je pro-
daja širokega nabora naprav s področja klimatizacijske tehnike 
tujih blagovnih znamk, katerih uradni zastopnik je podjetje 
Inpro; omembe vredna pa je tudi dejavnost izposoje prireditve-
nih šotorov s hlajenjem oz. ogrevanjem le-teh. Je pa naša velika 
prednost tudi ta, da smo zelo prilagodljivi. Kakršnekoli so želje 
in potrebe trga, če se obrnete na nas in so za to zakonske možno-
sti, vam bomo skušali to storitev ponuditi.« 
Seveda je v teh časih pogovor nanesel  na delovanje v času epide-
mije Covid-19. O samem poslovanju Tomaž Gruden pravi, da je 

program izposoje prireditvenih šotorov v lanskem letu praktično 
popolnoma zamrl. »Covid nam je v skupnem pogledu vzel med 
20 in 25% kolača. Na srečo pa se sedaj tudi na tem področju stanje 
izboljšuje«, optimistično povzame. Tudi  kot podjetje so občutili 
posledice in ena od njih je, da praznovanja svoje 30-obletnice de-
lovanja/obstoja niso mogli izvesti tako, kot so si prvotno zamislili. 
So pa ob tem dogodku prenovili svojo zunanjo podobo.
Kaj pa novi izzivi? “Covid je odprl tudi nove zahteve in potrebe 
po prezračevanju prostorov in pričakuje se, da bodo morale ime-
ti vse javne ustanove zagotovljen sistem rekuperacije oz.  prezra-
čevanja, še posebej uradni prostori, šolstvo, zdravstvo …« 
Izvedli so že pilotni projekt v OŠ Šmarjeta, kjer so prezračili kle-
tne prostore, sedaj pa se pogovarjajo o nadaljevanju projekta pre-
zračevanja v učilnicah.»Je pa potrebno poudariti«,  pove 
Gruden, »da imajo vsi naši sistemi možnost dovoda 100% 
svežega zunanjega zraka v prostor.«
Njihovi načrti za prihodnost vključujejo nove programe, med 
njimi nadgradnjo sistemov s fotovoltaiko, saj zelo skrbijo za 
brezogljičnost. Tudi na splošno jim je skrb za okolje zelo po-
membna, kar dokazujejo s pridobljenim okoljskim certifikatom 
EN ISO 14001, ki dopolnjuje certifikat za kakovost EN ISO 
9001. Vse to ostaja njihova zaveza tudi v prihodnosti, ko bodo 
uspešnost podjetja ne samo ohranjali, ampak tudi nadgrajevali. 

COL stavba, Loke 4, Straža pri Novem mestu

Zunanja postavitev hladilno-grelnih enot KlimaRent®
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Transportne storitve JUdEž d.o.o.
Vesna Šteblaj

Gospod Darko Judež je v svoji dejavnosti uspešen že vrsto let, zanimivo pa je, da so bili njegovi začetki precej drugačni 
od sedanje dejavnosti. Tistih časov se sicer rad spominja, vendar je zelo zadovoljen z delom, ki ga opravlja sedaj.

“Svojo podjetniško pot, prvih 10 let, sem pričel opravljati v pov-
sem drugi dejavnosti, z gostinsko ponudbo v počitniški prikoli-
ci. Danes pa poglavitni del aktivnosti predstavlja prevoz avtodo-
mov in počitniških prikolic.«
Leta 2000 se je odločil za prevozništvo, ki ga opravlja še sedaj, 
dejavnost pa dopolnjuje tudi z gradbeništvom. Njegov smisel za  
podjetništvo je več kot očiten in uspešen je prav pri vsaki dejav-
nosti, za katero se odloči, da jo bo iz ideje spravil v življenje. 
Seveda pa to ni stvar naključja ali sreče, ampak je treba v vsak za-
četek vložiti veliko truda in tudi sredstev. Enako pa je tudi, če že-
liš uspešno nadaljevati; samo trdo, vztrajno in pošteno delo pri-
naša dobre rezultate. 
“Pri samostojni dejavnosti prostega časa skoraj ni, ves čas si vpet 
predvsem v svoje delo in temu se podreja tako prosti čas kot vča-
sih tudi družinsko življenje. Brez predanosti delu ni uspeha. Prav 
tako je zelo pomembno, da družinski člani pri delu sodelujejo. 
Vsak pomaga s tem, kar zna in zmore.”
»Večina prevozov, ki jih opravimo, je mednarodnih, kar seveda 
s sabo prinese dodatne zahteve. Potrebno je poznati tudi pred-
pise, zahteve in zakone drugih držav ter z vsem tem seznanjati 
tudi zaposlene, če želiš, da delo poteka gladko in uspešno.« Tudi 
srečanja s tujimi partnerji mu vzamejo veliko več časa, kot če bi 
deloval bolj lokalno, vendar drugače ne gre. Z nekaterimi tujimi 
partnerji je stkal že prijateljske vezi, pozna tudi njihove družine, 
oni pa njegovo. Poslovnim srečanjem v Sloveniji pogosto doda 
tudi druženje, pri katerem jim razkaže celo Slovenijo, in marsik-
do se kasneje, navdušen nad tem, kar je videl in spoznal, vrne tudi 
privatno. 

“Najtežje je to, da je vsa odgovor-
nost, praktično za čisto vse, na tvo-
jih plečih. Po drugi strani pa si ob 
uspehih ravno zato še bolj vesel in 
ponosen na opravljeno delo.”
»Vsi vemo, da je pomembno goni-
lo uspeha stalno spreminjanje in 
prilaganje, v samostojni dejavnosti 
še toliko bolj, saj si sam odgovoren 
ne samo zase, ampak tudi za svoje 
zaposlene. Zato je pomembno«, 
pravi, “da pravi čas predvidiš po‑
trebe trga in strank, torej da si 
korak pred njihovimi željami.”
Gospod Judež ima veliko poslovnih modrih misli. »Vsaka 
dejavnost ima vzpone in padce, treba je znati previhariti 
marsikatere viharje in v mirnejšem času misliti tudi na razbu-
rkane čase, saj se razmere v družbi in na trgu ves čas spremin-
jajo. Na izzive, ki jih je s seboj prinesel čas krize zaradi virusa, 
pa vseeno nismo mogli biti pripravljeni, in v teh čudnih časih 
je sposobnost hitrega  prilagajanja še bolj pomembna.« O 
aktualnem času še na kratko pove: »Takšne zdravstvene kri-
ze do sedaj resda še ni bilo, bile pa so druge oz. drugačne in 
vsaka je zahtevala ukrepanje«. 
“Korona kriza je pustila svoje posledice praktično povsod. Vsak 
jo na nek način občuti. K sreči pa smo uspeli pozitivno delovati 
tudi v tem času.”
Vsaka uspešna dejavnost je z mislimi ves čas tudi v prihodnosti, 
brez uspešnega načrtovanja je težko pričakovati uspešne rezul-
tate. “V prihodnosti se bo naša dejavnost gotovo spreminjala v 
skladu s sodobnimi trendi.  Tako, kot do sedaj, bo potrebna od-
prtost za hitro prilagajanje.”
Za konec našega pogovora nas je zanimalo še, kakšen nasvet bi 
dal mladim, ki se podajajo na samostojno pot. Takole je naš so-
govornik, gospod Darko Judež, strnil svoje misli:
“Mladim bi dejal: V kolikor imaš rad delo, za katerega si se od-
ločil in si pripravljen živeti z njim, ti svetujem samostojno pot. 
Ne bo vedno lahko, vendar, če imaš cilj, ga lahko dosežeš.”

Ta del poslovanja je pri podjetnikih pogosto spregledan, saj so 
ne samo predstavniki svoje države, ampak tudi promotorji raz-
nih dejavnosti, seveda tudi turizma. Velikokrat se poudarja, ko-
liko za podobo države naredijo športniki, in tega nihče ne zanika, 
vendar imajo tudi podjetniki velik in pomemben delež pri 
predstavljanju lepot in uspešnosti Slovenije. Kljub temu, da 
je večina njegove dejavnosti vezana na mednarodne trge, pa rad 
prisluhne tudi potrebam lokalne skupnosti. 
Zanimalo nas je, kaj je pri njegovem delu najtežje in kaj najlepše.
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Jožica SIKOŠEK s.p. –  
Cvetličarna Amaryllis
Vesna Šteblaj

Dejavnost, s katero se ukvarja letošnja jubilantka, gospa Jožica Sikošek, je najbrž vsem nam zelo blizu in najbrž 
se mnogim zdi zelo lepa in privlačna. Že dolga leta živi in dela med rožami v svoji cvetličarni Amaryllis v Prečni. 
Pa je delo cvetličarke res tako idilično? 

Samo delo z rožami je seveda lepo, vendar samo-
stojna dejavnost zahteva še veliko drugega dela, 
veliko priprav, administrativnih zahtev, skrbi za 
primerne zaloge in še marsikaj, česar v šopku rož 
ni opaziti. “Ampak pomembno je, da so stranke z 
naročenim zadovoljne, in to zadovoljstvo izkazu-
jejo s tem, da se vedno znova vračajo k meni,  pa 
tudi naša najboljša reklama je ravno dober glas,” 
pove z nasmehom. 
Zgodba o začetku njene dejavnosti je še posebej zanimiva. Že 
po osnovni šoli si je želela nadaljevati izobraževanje na cvetličar-
ski šoli, vendar jo je življenje odpeljalo v gostinske vode in iz ro-
dnega Krškega v Prečno, kjer sta z možem zgradila hišo. »In ker 
nova hiša potrebuje tudi cvetje, sva šla z možem v cvetličarno v 
Stražo po fikus in lastnica naju je vprašala, ali poznava koga, ki bi 
oddal prostor za cvetličarno. Prostor sva imela midva v novi hiši 
in dobila sem idejo, da bi kar sama odprla to dejavnost. Potrebno 
je bilo narediti prekvalifikacijo, urediti vse potrebne dokumente 
in tako se je začelo.” V okviru prekvalifikacije je morala tudi opra-
viti prakso pri cvetličarju v Metliki. Veliko pa se je naučila tudi s 
kasnejšim stalnim spremljanjem trendov in novosti na področju 
floristike, pri žalni floristiki, ki je velik del njene dejavnosti, pa je 
tudi sama vpeljala nekaj novosti, ki so jih povzeli ostali cvetličar-
ji, na kar je še posebej ponosna. 
Ves čas je delala sama, ob podpori cele družine. Biti za vse sam 
je včasih zelo naporno, pa tudi prostega časa ne ostane prav ve-
liko, zato si prav veliko več kot teden dopusta na leto ter kak vi-
kend ni mogla privoščiti. Še med pavzo za kosilo ne zapre vrat, 
odprto ima od osmih zjutraj do šestih popoldne. Pa tudi ob urah, 
ko ima zaprto, ljudje večkrat pozvonijo na njenih vratih s prošnjo 
po šopku ali zavijanju darila v zadnjem trenutku. In praviloma 
jim tudi ustreže, saj je tudi njej v veselje, ko razveseli nekoga dru-
gega. Tudi najin pogovor sem večkrat nadaljevala kar z njenim 
možem, saj so stalno prihajale stranke in tudi dobavitelj s polnim 

kombijem cvetja. 
Na začetku  so bili tudi meseci, ko dejavnost še ni 
bila najbolj uspešna, in takrat ji je družina vedno sta-
la ob strani ter ji pomagala vztrajati vsa ta leta. “Pri 
rožah je tako kot pri kruhu«, pravi, »če ga naročiš 
preveč, ga kasneje ne moreš prodati in stroški gredo 
tebi v breme. Zato je treba biti pri naročilu zelo pa-
zljiv in predvideti morebitne večje ali manjše potre-

be veliko vnaprej. In potem upati, da si dobro preračunal. Je pa 
dobro sodelovanje z dobavitelji v našem poslu zelo pomembno 
in vesela sem, da imamo z vsemi zelo dobre odnose, si zaupamo 
in dobro sodelujemo.”
V njeni cvetličarni prevladuje rezano cvetje, nekaj je tudi lončnic 
pa seveda razni dodatki in dekoracija. Ko sem jo opazovala pri 
prevzemanju nove zaloge cvetja, sem lahko videla, s kakšnim ve-
seljem in tudi nežnostjo je v roke vzela vsak šopek in mu našla 
pravo mesto. “Veselja do dela ti ne more dati nobena šola, to 
je nekaj, kar je v tebi, in tega se ne da priučiti.” 
Ob začetku epidemije je morala cvetličarno za nekaj časa tudi 
zapreti, potem so uredili prevzemno mesto, sedaj pa delujejo 
normalno, ob upoštevanju vseh varnostnih zahtev. So pa imeli 
zaradi tragičnih posledic epidemije v zadnjem letu tudi cvetli-
čarji nekaj več dela, zato bolezen jemlje resno in pazi na svoje 
zdravje in zdravje strank, ki jo obiščejo. 
Čeprav tudi življenje med cvetjem ni vedno samo rožnato, pa ji 
nikoli ni bilo žal, da se je podala na samostojno pot in kljub teža-
vam vztrajala in uspela. Gospa Jožica bo v svoji cvetličarni tudi 
zaključila svojo delovno pot, vendar pa ne namerava dejavnosti 
popolnoma opustiti, saj verjame, da bo tudi po upokojitvi nada-
ljevala z delom po zakonsko določenih možnostih. Njene dejav-
nosti otroci ne bodo prevzeli, ampak dokler zmore sama, ne raz-
mišlja o zaprtju. Ljubezen do rož ni nekaj, kar bi človek preprosto 
izključil, to ni le način dela, je tudi način življenja. Za vedno. 
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Slavko STRUNA s.p.
Vesna Šteblaj

Gospod Slavko Struna se s svojo neke vrste posebno dejavnostjo ukvarja že trideset let. Z idejami, pogumom, 
delovno vztrajnostjo in nenehnim prilagajanjem je nanizal veliko uspehov na podjetniški poti.

Nas je najprej zanimalo, kako se je  sploh odločil za 
samostojno pot. “Delal sem v tovarni Novoles in 
opazil potrebo po določenih stvareh, ki jih je bilo 
težko dobiti. Tako sem se odločil, da poizkusim sam 
narediti te artikle ter jih ponudim podjetjem. Začet- 
ki so bili težki, ker je bilo vse ročno delo, in ker sem 
moral sam kupiti vse stroje in ostalo opremo. Začel 
sem dejansko iz nič.
Postopoma sem nabavljal dodatne stroje in si tako 
olajševal delo ter povečal kapacitete. Dodajal sem 
nove artikle in s povečevanjem povpraševanja se je 
večala tudi moja dejavnost. Posledično sem tudi za-
čel z zaposlovanjem in sčasoma smo v podjetju de-
lali trije. Prilagajali smo se povpraševanju na trgu in željam 
strank.”
Vsi vemo, da je v samostojni dejavnosti težko postaviti mejo med 
delovnim in prostim časom. Zanimalo nas je, kako je bilo s tem 
pri njegovi dejavnosti, kakšna je bila vloga družine in kako pre-
življa prosti čas. 
“Prosti čas je vedno v podrejeni vlogi, saj tudi takrat nenehno 
iščeš rešitve, nove materiale ipd. Tudi v delo se po potrebi vklju-
čujejo na različne načine vsi družinski člani.  Sicer pa si vsako leto 
privoščim krajši oddih na morju.”
Svoje dejavnosti ni omejil samo na lokalni, ampak se je razširil 
na celoten slovenski trg. V skupnost pa je vpet tudi tako, da več-
krat pomaga s sponzorskimi sredstvi društvom iz okolice, ko se 
ti obrnejo nanj za pomoč. 
Svojo dejavnost gospod Struna rad opravlja, čeprav ni bilo ved- 
no lahko, rad pa s strankami tudi vzpostavi oseben odnos, ki te-
melji na zaupanju in sodelovanju. “Najlepše je”, pravi, “ko do re-
šitve pridemo skupaj s strankami v obojestransko zadovoljstvo. 
Lepo je, ko je lahko človek inovativen in ustvarjalen, da se tako 
ves čas strokovno in osebnostno razvijaš, če pa tvoj trud in delo 
opazijo, pa je prijetno dobiti tudi te vrste potrditev. Najtežje pa 
je to, da si v bistvu ves čas odvisen od samega sebe. Pri upošteva-
nju vseh sprememb, ki se dogajajo na trgu dela, prodaje in pred-

pisov, lahko računaš boljkotne samo nase.”
Kot rečeno,  se je ves čas prilagajal potrebam 
strank in trga, z razvojem novih artiklov, naku-
pom nove strojne opreme in s prilagajanjem de-
lovnega časa. Zanimalo pa nas je še, kakšne spre-
membe je v njegovo dejavnost prinesel čas epi-
demije Covid-19.
“Pri nas v času epidemije na srečo ni bilo hujših 
pretresov, ker je naša dejavnost zelo raznolika: 
poleg ščetkarstva imamo tudi pleskarsko dejav-
nost in obe se lepo dopolnjujeta, saj imamo veli-
ko različnih strank. Se pa kažejo posledice zdaj, 
predvsem pri dobavi različnih materialov, ki so ne 

samo dražji, ampak tudi ne vedno na voljo”.
Gospod Struna razmišlja tudi o časih, ko bodo obrt prevzeli  
mlajši. Kot mnogi obrtniki, ki so v svojo dejavnost vložili mnogo 
več kot samo delo in tudi velik del svojega privatnega  življenja 
prilagajali na mnogih področjih, tudi on ve, da bo ostal v 
dejavnosti tudi po upokojitvi, vsaj z besedami podpore in z 
nasveti, ki so neprecenljivi, kadar ima človek toliko izkušenj. Pa 
tudi njegove roke bodo še  pripravljene poprijeti za delo, če bo 
potreba. 
Ko se ozre nazaj, je gospod Struna ponosen na prehojeno uspe-
šno pot: 
“Vesel sem”, pravi, “da smo kljub raznim izzivom in krizam skozi 
leta vztrajali z delom, se razvijali in rastli tako osebnostno kot po-
slovno. In zdaj, ko pogledam nazaj na svoje delo, lahko z gotovo-
stjo povem, da je bila odločitev za samostojno pot prava. Tudi 
mladim, ki razmišljajo o svojih poslovnih poteh, bi to priporočil. 
Dobro je, ker si lahko sam krojiš delovni čas in potek dela. 
Svetoval bi jim, da so potrpežljivi, delovni, predvsem pa vztrajni 
in korektni do svojih strank. 
S to mislijo zaključujemo še  eno zgodbo o uspehu, ki ga je 
rodilo trdo in vztrajno delo, oseben in pošten odnos do 
strank, vedno nova znanja in prilagajanje spremembam trga 
in stroke. 
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Računovodski servis ORIKS, 
Mira Lalić s.p.
Vesna Šteblaj

Vsi obrtniki in podjetniki zelo dobro poznamo vrednost in pomen dobrega računovodskega servisa, brez katerega, 
pravzaprav, sploh ne gre. 

Ena letošnjih jubilantov je tudi gospa Mira Lalić, ki se je najprej 
ozrla na začetke svoje pot.
“Začetek moje dejavnosti se je zgodil pred 30 leti, ko se je začelo 
samostojno odpiranje d.o.o.-jev in ko so se tudi posamezniki, 
predvsem obrtniki, odločali za samostojno pot. Z izobrazbo  
ekonomske smeri in veliko praktičnega znanja, ki sem ga osvo-
jila v kadrovski službi in računovodstvu različnih panog (gos- 
tinstvo, trgovina, prevozništvo, proizvodnja, storitve ipd.), se mi 
ni bilo težko odločiti, da odprem računovodski servis.”
Začetki so ponavadi najtežji. Tudi gospa Lalić pravi, da je bilo ta- 
ko, vendar je delo že od začetka dobro zastavila in kmalu je prišla 
nova priložnost:
“Dejavnost se je lepo razvijala. Leta 1995 sem odprla še podru-
žnico v Žužemberku. Zelo veliko vlagam v znanje in izobraževa-
nje, kar mi koristi, da lahko računovodske storitve opravljam  
med drugim tudi za društva, sindikate, odvetnike, zdravnike, cer-
kve in druge. Včlanjena sem v Obrtno-podjetniško zbornico 
Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije.”
Tudi v njenem primeru delovni in prosti čas nista jasno ločena, 
kar omenijo, pravzaprav, vsi samozaposleni. Ljudje kdaj  potre-
bujejo pomoč in podporo računovodje tudi izven delovnega 
časa in težko je odkloniti stalne in dolgoletne stranke, pa čeprav 
na račun prostih trenutkov.  Pa vendar je treba kdaj napolniti ba-
terije.
“V prostem času grem rada na sprehod, med dopustom pa se 
rada odpravim na kakšno potovanje. Sicer prostega časa v naši 
dejavnosti ni prav veliko, saj imamo množico  različnih opravil, 
ki morajo biti narejena v roku. V našem servisu je zaposlen tudi 
sin Željko, ki je univ. dipl. ekonomist in ima vse lastnosti, ki so 
pomembne za delo v naši dejavnosti. Že v gimnazijskih letih je 
spremljal delo, ki ga računovodski servis opravlja, in ves čas 
pomagal, sedaj pa je že tretje leto zaposlen.” Dejavnost bo torej 
lahko uspevala in se nadaljevala tudi v prihodnosti, saj  bo vajeti 

lahko predala mlajšim silam. Prav gotovo je za starše veliko za-
dovoljstvo in ponos, če uspejo s svojim zgledom za nadaljevan-
je navdušiti tudi potomce. 
Vsako delo ima svoje težje in svoje lepše plati in pri računovod-
stvu ni prav nič drugače: “Računovodstvo je ena izmed dejav-
nosti, kjer je poleg veliko znanja pomembno tudi stalno spreml-
janje sprememb v zakonodaji. Potrebno pa je biti tudi pripravljen 
delati pod pritiskom, saj je pri našem delu veliko rokov. Najtežje 
je začeti, ko moraš skrbeti, da imaš dovolj sredstev za opravljan-
je dejavnosti in preživetje svoje družine. Najlepše pa je, da se sam 
odločaš in organiziraš svoje delo.”
Nikakor pa ne gre brez stalnega izobraževanja, tako na raznih  
seminarjih, kot tudi s samostojnim spremljanjem strokovne  
literature, kar tudi zahteva veliko časa. Lahko potrdimo, da si ga 
je naša jubilantka v vseh letih vedno vzela za udeležbo na semi-
narjih pri različnih organizatorjih, na podjetniških srečanjih  
in na vseh že 22 rednih letnih Kongresih izvajalcev računovod-
skih storitev, ki jih organizira Zbornica računovodskih servisov 
pri GZS. Gospa Lalić spada med 8 takih udeležencev, ki so se 
udeležili vseh dosedanjih, zaradi ukrepov za zajezitev epidemije 
je izpustila le letošnjega. Udeležba ji omogoča tudi veliko po- 
znavanje predavateljev in poslovnih stikov za preverjanje različ-
nih informacij. Tekoče informacije in računovodsko svetovalno 
delo je njen servis tudi pripeljalo do finalistke na izboru za  
»NAJ RAČUNOVODSKI SERVIS SLOVENIJE 2010 «  
ter med dobitnike certifikata »PODJETJE VREDNO ZA- 
UPANJA 2012«, kar le nadgrajuje.
Eno od vprašanj, ki se mu v zadnjem času res ne moremo izogniti, 
je, seveda, delovanje v času, ko se je zaradi virusa najprej vse usta-
vilo, potem vse spremenilo, vmes pa je bilo  veliko zmede in ne-
znank, kar je za natančno finančno področje gotovo zelo slabo.  
“V času epidemije smo imeli močno povečan obseg dela. Poleg 
rednega smo imeli v tem času zelo veliko dodatnega dela v obli-
ki spremljanja ukrepov in branja interventnih zakonov, da smo 
lahko strankam svetovali glede pomoči, ki jim je bila na voljo, in 
potem tudi vlagali razne izjave, 
zahtevke ipd.”

In za konec še pogled v  
prihodnost:
“V prihodnosti se bomo še  
naprej trudili nuditi kakovo-
stne storitve svojim naročni-
kom, da se bodo lahko sami 
popolnoma posvetili svoji 
dejavnosti. “
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bronasti ključ - za 35 let dela v obrti

Vidic center d.o.o.
Marija Martinčič Bauman

Še ena zgodba o uspehu nikakor ne preseneča. To je zgodba gospoda Zlatka Vidica, začetnika družinskega pod-
jetja Vidic Center d.o.o. iz Novega mesta. Podjetje je danes prepoznavno po servisnih storitvah za vozila izven 
garancije, vseh znamk. Poleg servisiranja vozil, popravila podvozij, avtooptike, kleparsko - ličarskih del, pra-
nja vozil, servisa klimatskih naprav in vulkanizerskih del se ukvarjajo tudi s prodajo avtomobilskih pnevmatik. 
A njegovi začetki so bili precej drugačni. 

Zlatko, takrat 15-letni fant, se je v želji čimprejšnje samo-
stojnosti in preskrbljenosti sprva zaposlil pri zasebnikih. 
Čeprav mu starši šolanja niso mogli plačevati, se je zave-
dal, da je izobrazba pomembna. Uril se je skozi delo, si na-
biral izkušenj, se učil in oblikoval po uspešnih podjetnikih 
ter se sčasoma odločil za samostojno pot. Gradbena me-
hanizacija in delo na rovokopaču je bila njegova prva sa-
mostojna izkušnja. Toda, celodnevno delo na stroju ni 
bilo dovolj. Priučiti se je moral računovodstva, oglaševa-
nja, čiščenja,...Zadovoljstvo ob prvem izdanem računu je 
bilo veliko. Večje od do takrat pridobljenih plač. Biti sam 
svoj gospodar. Dosegel je cilj, ki ga je zasledoval. Ne le 
zase, želel je poskrbeti tudi za druge. Delo ga je enostavno posr-
kalo vase. Storitve je opravljal doma in v tujini. Vse zato, da bi čim 
prej vrnil izposojeni denar za prvi stroj. To so bili časi, ko je med-
sebojno zaupanje še nekaj veljalo.
Delal je od jutra do večera in se le ob koncih tedna vračal domov. 
Varčeval je in iskal priložnost za bolj stabilno življenje, bližje dru-
žini. Med drugim je opravljal delo za Savo Kranj. Tam se je spo-
znal s pnevmatikami in njihovimi zakonitostmi. Bilo je v času, 
ko se je že odločil za storitve v avtomobilski industriji, ki jih je 
tedaj razširil še na ponudbo pnevmatik. V Novem mestu take 
ponudbe takrat ni bilo. Zaposlil je dodatne sodelavce. Tudi to je 
bila njegova velika želja - omogočiti delo drugim. Povpraševanje 
je še naprej rastlo in nekega dne prerastlo ponudbo. Primoran  
je bil razmišljati o širitvi. Birokratske ovire je uspešno premostil 
in na mestu, kjer stoji še danes, zgradil moderen avtoservisni cen-
ter, ki zagotavlja vse potrebno za avto - na enem mestu.
Da ni vedno enostavno, ve povedati tudi Zlatko Vidic. Kakor 
ostala podjetja, je tudi njegovo leta 2008 občutilo krizo. Lekcijo  

tistega obdobja so sprejeli, se nekaj novega 
naučili in jo spretno uporabljajo ob novej-
ših izzivih. 
Delovne navade, vztrajnost in iznajdljivost 
je prenesel na mlajšo generacijo. Podjetje 
danes vodita sinova, soimenjak Zlatko ml. 
in Igor. „Podjetja ni čisto enostavno pustiti 
iz rok“ pravi Zlatko, „toda to je korak, ki ga 
prej ali slej moraš narediti - v upanju, da se 
bo še naprej lepo razvijalo.“ 
Naučili so se, da je v življenju potrebno naj-
ti ravnovesje med podjetjem in prostim ča-

som ter družino. „V kolikor je tehtnica preveč nagnjena na stran 
podjetja, preobremenjenost prinaša iztrošenost, posledično tr-
pita zdravje in družina.“ Izkušeni podjetnik z modrostjo nadalju-
je: „Kosa, ki je ne nabrusiš zato, ker nimaš časa, sčasoma vedno 
slabše kosi. Tako je tudi s podjetnikom. Imeti mora čas za izobra-
ževanje, za družino in tudi za počitek.“ Vesel je, ko vidi, da pod-
jetje deluje in se lepo razvija ob novem vodstvu, da omogoča 
prakso in zaposlitev mlademu kadru. Vsi skupaj si želijo, da bi 
domače šole usposobile čim več strokovnega  kadra, da bi bile v 
službi potreb podjetij in prihodnosti. Danes ga morajo namreč 
uvažati iz tujine.
In če ste se morda vprašali, zakaj me ta zgodba o uspehu ne 
preseneča, je tu eden od odgovorov. Z gospodom Vidicem sva 
se slišala zgodaj zjutraj, pozno popoldne je bil še vedno pripra-
vljen na sodelovanje, kljub pestrosti celotnega dne v podjetju, ki 
s svojo ponudbo stremi k visoki kvaliteti opravljenih storitev in 
prodanih proizvodov. Prav, kakor si ga je nekoč zamišljal.  
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srebrni ključ - za 40 let dela v obrti

Jože Luzar s.p. – LOK orodjarstvo
Kakovost, zadovoljni kupci in izkušnje štejejo več kot laskava priznanja

Sabina Gosenca

Vztrajnost je ključna za uspeh v podjetništvu. Tega se še kako dobro zaveda Jože Luzar iz Šentjerneja, prejemnik 
letošnjega srebrnega ključa za 40 let delovanja v obrti in podjetništvu. Ko sem ga obiskala na sedežu podjetja Lok 
orodjarstvo d.o.o., priznam, da nisem vedela, kaj naj pričakujem, saj mi je področje orodjarstva in obdelave kovin 
popolnoma tuje. A kot izkušena novinarka sem prav v tem videla izziv in priložnost za dobro zgodbo ter ugotovila, 
da daje navdih za nove podvige. 

Začetki podjetja Lok orodjarstvo segajo v leto 1981. Jože Luzar, 
po poklicu orodjar, je svoje prve delovne izkušnje pridobival v 
šentjernejski Iskri, počival pa ni niti potem, ko je prišel iz službe. 
Z različnimi obreznimi orodji je ustvarjal tudi doma, za hobi. 
Odločitev o tem, da torej začne s podjetniško potjo, sprva kot 
popoldansko dejavnost, kljub temu, da ni imel posebnega men-
torja in podjetniških znanj, je bila povsem logična. 
“Začel sem sam, kot običajno tudi je v družinskih podjetjih. Učil sem 
se, delal, pridobival izkušnje. In kot velja rek, da vsak dobiček ne gre 
v mošnjiček, je tudi pri meni bilo tako,” priznava in dodaja: “Denar 
ne sme biti na prvem mestu. Kakor tudi ne hitrost opravljenega dela. 
Pomembna je natančnost, kakovost izdelka, to privede do zadovolj‑
stva tako pri nas kot pri kupcih.” 
Leta 1991, ko je takratna Iskra propadla, je Jože 
dobil odpravnino in postal samostojni podjetnik 
v pravem pomenu besede. Takrat se je vse skupaj 
začelo bolj resno odvijati. Leta 1996, ko je kupil 
prvi CNC stroj, pa je bilo treba začeti tudi zapo-
slovati. Danes je v podjetju zaposlenih 28 ljudi, 
svoje poslovne prostore imajo na Obrtniški ulici v Šentjerneju, 
nedaleč stran nastaja nova proizvodna hala, kamor naj bi se, če 
bo vse po sreči, selili prihodnje leto. 

Zdrava rast na dolgi rok
“Nikoli nisem imel posebnih ciljev, kaj moram doseči ali koliko mo‑
ram zaslužiti. Pomembno je, da ves čas rastemo, se razvijamo. Da 
torej ne stagniramo ali nazadujemo,” pravi Jože. Direktorsko  
mesto v podjetju je sicer že pred časom prepustil sinu Mateju, a 
še vedno je vsak dan tudi sam prisoten na delovnem mestu. 

Poslanstvo podjetja Lok orodjarstvo je reševanje tehnično- 
tehnoloških izzivov od ideje do končnega produkta na področ- 
ju orodjarstva in obdelave kovin. V vseh teh letih so postali stro-
kovnjaki na področju razvoja, konstruiranja in izdelave vseh vrst 
orodij za izsekovanje in preoblikovanje kovinskih izdelkov in 
polizdelkov, izdelave pripravnih in kontrolnih naprav ter njihovo 
vzdrževanje. Z orodji lastnega razvoja izdelujejo kovinske izdel-
ke v malo in velikoserijski proizvodnji za elektro in avtomobilsko 

industrijo ter industrijo močnostne elektronike. 
Nenehno sledijo novim tehnologijam, ki so ne‑
pogrešljiva podpora njihovemu izkustvenemu 
znanju. Med drugim so letos prejeli tudi priznanje 
na področju trajnostne strategije, pa kot smo že ome-
nili, so tudi prejemniki srebrnega ključa za 40 let de-
lovanja v obrti in pod-

jetništvu. Toda kot je tudi v naji-
nem pogovoru izpostavil Jože, se s 
priznanji in certifikati kakovosti ne 
želijo bahati. 
Pomembno jim je, da ostajajo pri 
svojem delu pošteni, natančni, da 
se držijo dogovorov z naročniki, ki 
jih imajo tudi v tujini (predvsem v 
Avstriji). 

Ambasador poklica 
Jože je tudi ambasador poklica 
orodjar v projektu Obrtna pot, ki 
ga preko OZS financira Ministrstvo za šolstvo, lokalno pa ga iz-
vaja OOZ Novo mesto. Poklic orodjarja predstavlja osnovno-
šolcem, ki se še odločajo za nadaljnji vpis v poklicne srednje šole. 
Kot pravi, je pri mladih danes težava v tem, da želijo uspeti “na 
hitro”, premalo so zagnani za delo na dolgi rok. “Vešči so računal‑
ništva, niso pa vešči materialov in ročnih spretnosti.” 

“Vztrajnost, poštenost in to, da ne odnehaš pri prvi oviri, mi je najbolj 
pomembno v življenju,” pravi Jože, ki v prostem času uživa tudi v 
svojem vinogradu. “Če si pošten, se bo kupec vračal,” še dodaja, 
medtem ko spijeva še en požirek kavice in si seževa v roko, oba 
prepričana, da prvo snidenje ni bilo zadnje, saj v podjetništvu iz 
dneva v dan sledijo nove priložnosti. 

Jože Luzar (levo) in sin Matej uspešno krmarita med izzivi v družinskem 
podjetju.

»Vsak dobiček ne 
gre v mošnjiček.»
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srebrni ključ - za 40 let dela v obrti

NG NIZKE GRAdNJE d.o.o.
Marija Martinčič Bauman

Prejemnik srebrnega ključa za 40-let dela v obrti je letos podjetje NG NIZKE GRADNJE d.o.o. iz Šmihela v Novem 
mestu. Njegov začetnik je bil gospod Alojzij Vidmar, izučeni parketar, ki leta ´65 doma ni dobil dela, zato se je 
odpravil ponj čez mejo, v Avstrijo. 

Živel je pri teti Nini (prednici samostana), si nabiral 
delovnih izkušenj ter učil organizacije dela. Po po-
vratku dela doma še vedno ni bilo. Odslužil je  
vojsko in se nato odločil za samostojno pot. Sprva 
se je ukvarjal s prevozništvom. Ker drugih zaposle-
nih ni smel imeti, je zaposlil šoferja. Čez čas je dejav-
nost razširil na gradbeno mehanizacijo. Družina mu 
je bila ob tem v največjo oporo in motivacijo. Žal pa 
je tragična preizkušnja pred 22-timi leti končala oče-
tovo življenje, mi zaupa Darko Vidmar, najstarejši 
od treh otrok.
Vse od tedaj Darko vodi podjetje. Odločitev je bila 
nekako organska, samoumevna, pravi. Takrat je bilo 
težko, toda povezani kot so, so nekako zmogli. Veliko omenja 
mamino vlogo. Ona da je najbolj zaslužna…pa mlajša sestra in 
brat, ki so prav tako vpeti v podjetje, in njihove razširjene druži-
ne – vsak ima v podjetju svojo vlogo. Zaupajo si, zato je vse lažje. 
Eden ključnih virov uspešnosti podjetja je urejena družina. Če 
ni, se del misli ukvarja z nepotrebnimi skrbmi. Tako pa je osre-
dotočenost pri poslu, pri podjetju. Čeprav se kdaj pa kdaj odpra-
vi na dopust, misli na podjetje čisto zares ne odklopi nikoli. 
Vseskozi je »na preži« za novimi priložnostmi. »Kot podjetnik 
moraš biti nekako zbujen, osredotočen, kjerkoli si,« ve poveda-
ti Darko in še »direktor ne more razmišljati le do 15h ali 16h, to 
je enostavno način življenja.« Pred časom so od podjetja v ste-
čaju kupili kamnolom. Sedaj znotraj svoje dejavnosti zagotavlja-
jo tudi material. Strojni park so močno razširili, danes so verjetno 
lastniki največjega v naši regiji. Največ storitev opravijo v koope-
raciji, ukvarjajo se z zahtevnimi in pomembnimi projekti. Tudi 
zato spoštujejo smernice in priporočila vodstva države ter NIJZ. 
Vsem zaposlenim so takoj, ko se je dalo, omogočili cepljenje pro-
ti Covidu-19. 

Podjetje nudi zaposlitev nad 50 delavcem. Še do-
datnih med 12 in 15 je redno zaposlenih v gostin-
stvu. Od leta 2004 je namreč v njihovi lasti tudi 
Gostišče Loka v Novem mestu. Čeprav nekoliko 
nespreten začetek zaradi neposrečenega partner-
stva, se je v zadnjem obdobju, zaradi pravih ljudi 
na pravem mestu, gostišče razvilo v pravo smer. 
Gostišče nudi prakso 20 študentom.
Tudi primarno podjetje s področja gradbeništva 
nudi prakso in štipendijo študentom. Darko po-
udari, da je izobraževanje pomembno, saj z njim 
delavec dobi širino. Tudi sam je bil študent stroj-
ništva. A samo izobrazba ni dovolj. Potrebna je 

splošna praktična orientiranost, sposobnost videti, prijeti, nare-
diti. Ponosen je na svoj kolektiv. Pravi, da je potrebno zaposlova-
ti postopoma, po potrebi, pri odločitvah se ne sme prenagliti. 
Rad omogoča nove zaposlitve, ponudi priložnost, a ostanejo le 
zavzeti za dobro in pošteno delo. S skrbjo opazuje šolstvo, ki de-
lavcev za to branžo skoraj ne zagotavlja, zato delo omogoča tuj-
cem. Sprašuje se, kam bo tako razmišljanje pripeljalo, in svetuje, 
da bi se akterji na tem področju razgledali po uspešnih praksah 
iz tujine – eno takih prepoznava v Avstriji. »Zakaj bi odkrivali 
toplo vodo, če pa je vse jasno«, pravi. »Potrebno je le prekopira-
ti prakso, ki deluje.«

Zadovoljen pove, da delajo s svojimi sredstvi. Vse kar šteje, da je 
urejena družina, da imaš urejen odnos do strank, do države in do 
zaposlenih. Da veš kaj in kje boš delal. Potem se z mislimi zopet 
vrne k družini. Nedvomno zelo uspešen podjetnik energijo črpa 
iz nje. Pa iz svoje simpatične pozitivnosti in usmerjenosti. Da bi 
mu še dolgo služila, mu iskreno privoščim.
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zlati ključ - za 45 let dela v obrti

GMp Luzar d.o.o.
Marija Martinčič Bauman

V dolenjskem Škocjanu so doma številni podjetni ljudje. Kakor da bi jim potok Radulja, 
ki po tej dolini stoletja vztraja pri risanju vijug, se občasno prelije, oplazi zdaj eno, zdaj 
drugo brežino in trmasto vztraja na poti naprej, proti zeleni Krki, prigovarjal, naj za do-
bro ljudi in razvoja te občine vztrajajo v svoji odločitvi.

Jože Luzar je eden takih podjetnikov. Odkar pomni, so ga zani-
mali gradbena mehanizacija, stroji in delo z njimi. Kakor hitro je 
bilo mogoče, je poprijel za delo in prve storitve v glavnem opra-
vljal za druga, večja podjetja. Prav zato se je moral organizirati kot 
samostojni podjetnik. Bilo je obdobje velikih vlaganj v infra-
strukturo, gradenj, veliko so delali in pomagali tudi v lokalnem 
okolju, tako da dela ni zmanjkalo. 
Kakor začetki ostalih v tej dejavnosti, so bili tudi Jožetovi na 
manjšem bagru. Z njim je poskusil narediti čim več. Zasluženo 
je vložil v nove stroje. Čedalje naprednejše in čedalje večje. Bolj, 
ko so bile stranke zadovoljne, več dela se je odpiralo, tudi za zah-
tevnejše projekte z mnogimi občinami. Potrebno je bilo zapo-
slovati nove sodelavce. Iz prvotne želje po delu in pomoči dru-
gim se je razvilo podjetništvo. V napredek in razvoj je vlagal lastni 
denar, ki ga je zaslužil z delom, na kar je ponosen. Svoje storitve 
je opravljal tudi v tujini, vse z namenom, da bi se čim hitreje in 
uspešneje v tej dejavnosti razvil. 
Pravi, da je znanje pomembno vse bolj, saj gresta razvoj in teh-
nologija hitro naprej. In on ni želel zaostajati. Tudi sami so veliko 
vlagali v raziskovanje in v delovne procese vpeljevali nove pristo-
pe, naprednejše tehnologije, ki so jih občasno srečevali na za to 
organiziranih sejmih po tujini. Strojni park je postajal čedalje ve-
čji in sodobnejši. Potem je bilo potrebno vlagati v delovno silo. 
Z rastjo podjetja se je povečala tudi količina birokracije. To je 
nekaj, s čimer se podjetnik, predan svoji viziji in delu, težko 
ukvarja. A se mora. Če je bilo na začetku dovolj, da si dobro po-
znal svoje delo in bil zanj zagnan, danes temu ni več tako. 

Potrebno je poznavanje zakonoda-
je, ukvarjati se moraš z marketin-
gom. Nekaj pa je ostalo nespremenjeno, pravi: „Spoštljiva komu-
nikacija do strank in do zaposlenih ter pošteno plačilo za pošte-
no delo, to se vedno obrestuje.“ 
Jože se je v vseh letih z veseljem udeleževal srečanj podjetnikov 
v organizaciji OOZ NM. Tam je imel priložnost izmenjave iz-
kušenj z ostalimi podjetniki, strokovnjaki v svoji in tudi v drugih 
dejavnostih. Pridobljeno sugestijo je vedno rad uporabil.
Čeprav se je na svoji 45-letni podjetniški poti gotovo srečal s 
kakšnim izzivom, o tem ne govori. Tudi zadnji, Covid časi, ga  
niso preveč prizadeli. Seveda so prišle spremembe tudi zanje,  
a njihovo delo poteka zunaj, dostop do materiala je bil omo- 
gočen,  zato so naročila lahko izvajali. V vseh teh letih so svojo 
dejavnost močno razširili in podjetje preoblikovali v GMP 
LUZAR d.o.o. Danes se poleg gradbeništva ukvarjajo tudi z  
avtoprevozništvom.
Prvotnim nizkim gradnjam, kjer so urejali dvorišča in izkope, so 
dodali pripravo in asfaltiranje cestišč, svojo ponudbo so razširili 
še na pridobivanje peska in odprli lastni peskokop, kjer izvajajo 
storitev prodaje in prevoza peska.
Jože zadovoljen pove, da je svoje cilje dosegel. Še vedno se z ve-
seljem usede v tovornjak ali nakladač. To ga osrečuje. Pa seveda 
tudi rezultati, ki temu sledijo. Podjetju GMP Luzar d.o.o. želimo 
vse dobro tudi v prihodnje.
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zlati ključ - za 45 let dela v obrti

AGROMA TS d.o.o.
Marija Martinčič Bauman

Kmetje bi ju gotovo prepoznali, čeprav to poznavanje sodi že nekako v splošno 
razgledanost. Steyr in Pasquali. Dve traktorski znamki, katerih pooblaščeni prodajalec 
je od leta 2006 podjetje Agroma TS d.o.o. Toda z dejavnostjo so pričeli že dolgo pred tem. 

V leto 1976 seže njihov začetek vzdrževanja in popravil motor-
nih vozil in seveda tudi traktorjev. Svojo dejavnost so v tem času 
razširili še na prodajo traktorjev in traktorskih priključkov, kme-
tijskih strojev in njihovih rezervnih delov pa tudi rabljenih kme-
tijskih strojev in traktorjev. Uroš, ki se je za prevzem podjetja pri-
pravljal že kot otrok, ni nikoli razmišljal, da bi se ukvarjal s čim 
drugim. Kar nekako samoumevno se mu je zdelo, da bo hodil 
po očetovih stopinjah. Letos, ko je za 45-letno delovanje prejel 
Zlati ključ, v svojem podjetju zaposluje 9 sodelavcev. Svojo do-
stopnost in usluge za manj zahtevna popravila podjetje zagota-
vlja na terenu, zahtevnejša pa opravijo v svoji delavnici, ki jim 
nudi vse potrebno, da čim hitreje in kakovostno postorijo, kar je 
potrebno. Stranki želijo nuditi popolno podporo – ne le pri sve-
tovanju in prodaji, pač pa tudi kasneje, pri poprodajnih aktivno-
stih. Dojemajo jo kot svojega partnerja, za pošteno plačilo ji za-
gotavljajo pošteno storitev in/ali izdelek.
Ko ga povprašam o znanju, se razgovori. Da je pomembno, pra-
vi. Sam ga je veliko pridobil od očeta in tudi sodelavcev, ki so v 
podjetju delovali pred njim. Ker je pomembno, da so v stiku z 
novostmi in trendi na trgu, se vseskozi izobražujejo, doma in v 
tujini - pri svojih dobaviteljih. V svojem podjetju dijakom  
zagotavlja prakso. Pravi, da se dijaki tako spoznajo z delom in na-
činom dela pri njih, pri čemer lahko preverijo, ali jim takšno delo 
ustreza, po drugi strani pa se tudi podjetje spozna z delovnimi 
navadami dijakov, ki bodo morda nekoč delo pri njih iskali. Uroš 
do izobraževalnih ustanov ni preveč zahteven. Zaveda se, da tam 
dijaki pridobijo neko splošno znanje, ki pa je za samostojno delo 
še premalo. Toda s prakso, pravi, se pridobijo potrebne izkušnje 
in te lahko, v kolikor je dijak za delo zainteresiran, v delovnem 
okolju hitro pridobi. 
Spodbuja mlade, saj je tudi sam od svojega očeta dobil prilož- 
nost takoj po zaključku formalnega izobraževanja. Stal mu je ob 
strani z nasveti, ga strokovno usmerjal, a mu način poslovanja 
povsem prepustil. Uril se je ob njem ob prvi večji krizi, ob razpa-

du Jugoslavije. Takrat so svoje ser-
visne storitve razširili na trgovino, 
ki danes predstavlja glavno dejavnost. Tudi nanjo vpliva epide-
mija COVID-19, najizraziteje s spremenjenimi cenami in po-
daljšanimi dobavnimi roki. 
A ne glede na krizno obdobje, ki je lahko tudi priložnost, že snu-
je nove ideje za prihodnost. Leto, ki se počasi izteka, bo v marsi-
čem posebno. Na Grabnu v Novem mestu je namreč zrastel 
nov poslovni objekt Agroma TS d.o.o., ki ga bodo v uporabo 
predali konec novembra. 
Vse to je dokaz, da Uroš, skupaj s svojimi sodelavci in družino, ki 
mu stoji ob strani, spretno krmari skozi izzive. Včasih pomisli, da 
bi bilo lažje, če bi nekje drugje oddelal 8 ur in nato odšel domov. 
»Podjetje te zahteva celega. Vseh 24 ur.« A če bi se ponovno od-
ločal, bi izbral enako pot, pravi in doda, da se kdaj pa kdaj  z dru-
žino odpravi na izlet ali v toplice ter obišče dobro gostilno. Čas, 
preživet z družino, je najlepši.

Čim več izpolnjujočih trenutkov v prihodnje mu želimo in iskre-
no čestitamo za 45-letnico uspešnega podjetniškega delovanja.
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Hiša MRAK d.o.o.
Marija Martinčič Bauman

„Pri Šeckotu“ se je reklo gostilni, kjer so se nekoč zbirali furmani leve in desne strani 
regionalne poti iz Novega mesta proti Šentjerneju in obratno. Pa tudi domačini in sem 
pa tja kakšni pomembni veljaki. Med njimi je zagotovo potrebno omeniti  Janeza 
Trdino, zgodovinarja in pisatelja, ki je tam, za eno od nanizanih miz, v svoj dobro ogu-
ljeni zvezek beležil spoznanja o ljudskem življenju, delu, verovanju in navadah v teh 
krajih ter jih kasneje izdal v Bajkah in povestih o Gorjancih. 

Danes je na dnu doline med obema klan-
cema ob isti poti kot nekoč, na Selih pri 
Ratežu, vsem dobro poznana, popolno-
ma prenovljena Gostilna Mrak. Kot pred-
stavnik že 5. generacije jo vodi Jože Mrak 
ml., ki je gostilno prevzel od svojih staršev, 
Jožeta in Ivanke Mrak. 
Skoraj 200 let zanimive in pestre zgodo-
vinske podlage te dejavnosti v družini je 
uspešno vključil in jo še razširil v ponud-
bo tega časa. Kamorkoli v in ob gostilni se 
oko sprehodi, vedno sreča spomin na  
njen začetek. Kakor da bi Taborsky, Čeh, 
ki je tu mimo vozil postilijon (poštno ko-
čijo), se v te kraje zaljubil in zgradil prvo 
gostilno, še bdel nad vsem. Mrakovi so 
ponosni na svojo bogato zgodovino. 
Čeprav jih je le-ta občasno, zaradi režima, kot je bil, s kakšnimi 
ukrepi spotikala in so morali z dejavnostjo za kratek čas tudi 
prenehati, jim je novejša zgodovina vendarle bolj naklonjena. 
Od leta 1962 gostilna deluje neprenehoma. Leta 1976 jo je Jože 
st. prevzel po svojem očetu. Takrat 21-letni izučeni gostinec je 
poprijel za delo v gostilni in hkrati na kmetiji. Bili so posebni 
časi in poleg izobrazbe je bila pomembna tudi iznajdljivost, tako 
glede sestavin, kot tudi materiala. Poleg ostalega, je v vsakdanjo 
ponudbo vpeljal dnevno sveže pečenega odojka in jagenjčka z 
ražnja. Oboje je najpomembnejši in najprepoznavnejši del 
ponudbe že več kot 50 let.
Poudari, da je izobraževanje izrednega pomena, saj ti daje znanje, 
moč in voljo, da se razvijaš kot oseba in podjetje kot celota. 
Ponosen je, ko govori o svojih treh otrocih, ki so dosegli univerzi-
tetno izobrazbo. Vsi, da so prispevali k spremembam in okrepili 
vizijo podjetja, ki je nadaljevati gostinsko-turistično dejavnost, s 
pridihom domačnosti in poudarkom na preteklosti (retro stil).  

In to jim več kot uspeva. 
Leta 2014 je Jože zaradi zdravstvenih težav 
breme svojega poklica prepustil sinu Jožetu 
ml. Zdi se, da sta dobro povezala izkušnje in 
mladostno zagnanost, ki se kaže v novejših 
projektih. Gostilno so povsem prenovili in 
razširili, postavili čudovit poletni vrt, zgradili 
objekt s 4 sobami s 13 ležišči, izvedli ener- 
getsko sanacijo (centralno kurjavo na lastno 
biomaso), postavili sončno elektrarno, sonč-
ne kolektorje, vključili rabo deževnice itn. 
Povsem so prešli na obnovljive vire energije, 
znižali stroške in prispevali k ohranitvi oko-
lja. Podjetje so preoblikovali in mu nadeli  
ime Hiša Mrak.

Mladi gospodar se je posla privajal že kot otrok. Ob najboljšem 
učitelju si je nabiral izkušenj, se uril skozi njegove napake in uspe-
he ter se pripravljal za samostojno pot. Tudi z izzivi se kdaj pa  
kdaj sreča. Največjega, podobno, kot ostalim v tej dejavnosti, 
predstavlja pomanjkanje kvalitetne delovne sile. Covid kriza je 
to težavo še poglobila. Toda Jože, ki ga odražajo poštenost, pra-
vičnost in delavnost ter doslednost v odnosu do zaposlenih, do-
baviteljev in strank, uspešno sledi viziji svojih prednikov, jo utr-
juje in osvežuje s svojimi zamislimi. Z očetom imata na stranko 
podoben pogled - to je zadovoljen gost, do katerega moraš biti 
spoštljiv, profesionalen, moraš se z njim smejati in  tudi jokati. 
Postrežen mora biti po najboljših močeh. Če se zadovoljen vra-
ča, je ves trud poplačan in tudi delo nagrajeno. 

Da je družina njun ponos, sta soglasna. Moč za dobro delo 
in vizijo za prihodnost črpata iz nje. Da bi bila čim bolj sve‑
tla in uspešna jim želimo vsem skupaj. 
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Roletarstvo MEdLE d.o.o.
Marija Martinčič Bauman

Podjetje Roletarstvo Medle srečujemo pogosto. Bodisi na obcestnih panojih, na stalni 
razstavi regijskega gospodarstva v Razvojnem centru Novo mesto, v reklamah časopi-
sov, revij, radiju in TV, skozi besede zaposlenih, preko čisto naključnih potencialnih in 
pravih kupcev ali preko usmerjevalnih tabel zdaj na eni, zdaj na drugi strani regionalne 
ceste Šentjernej-Novo mesto. 

Čeprav vsem dobro poznano podjetje po vrhunskih izdelkih za  
senčenje, mi je tokrat odprlo vrata v obdobje njihovega nastajanja in 
vse do danes, ko obeležujejo 45-letnico uspešne podjetniške poti. 
Moja sogovornika sta bila ga. Marta in njen sin, prevzemnik podjetja, 
g. Robert Medle. 
Začetki podjetja segajo v leto 1976, ko sta se Marta in njen mož  
g. Alojz, po nekaj letnem delu v Nemčiji, preselila nazaj domov, v 
Slovenijo. V Nemčiji nikoli zares nista želela ostati. Prostore za obrt in 
izdelavo rolet sta našla v garaži domače hiše. Bila je njuna in imela sta 
začetni kapital, zato je bilo lažje. Kasneje so jima sorodniki pomagali s 
kratkoročnimi posojili, kar sta vselej pošteno in hitro vrnila.
Sprva se je obrti posvečal le Alojz, kolar po poklicu, ki je šolanje pred 
časom opravil z odliko. Marta, izučena medicinska sestra, je bila takrat 
zaposlena v enem od novomeških vrtcev. 15 dni po registraciji s.p.-ja 
je Alojz zaposlil prvega sodelavca, kmalu zatem še dodatnih 5. Z izra-
zitim vizionarskim pogledom, trgovsko-podjetniško prodornostjo in 
usmerjenostjo je kmalu potreboval tudi njeno pomoč. Zmanjkovalo 
je časa za vsa potrebna administrativna dela. Hitro sta ocenila, kje se 
bo morala vključiti in tako je prevzela odgovoren računovodsko – ad-
ministrativni del podjetja. Z veseljem se je priučila vsega potrebnega. 
Vztrajala sta, čeprav ju je nekdanji delodajalec iz Nemčije osebno pro-
sil in ju nagovarjal, naj se vrneta nazaj, da ju potrebuje. Ostala sta ter se 
s programom izdelkov odzivala na potrebe in zahteve trga. Potrebovali 
so nove zaposlene. V tistem času socializma ni bilo ravno enostavno 
zaposlovati nove sodelavce. Za vsakega naslednjega so morali lokal- 
nim organom oblasti oddati vlogo in čakati na dovoljenje.
Iz začetnih rolet so program razširili na ostale izdelke. Npr. lopate za 
sneg, ki jih takrat na trgu ni bilo, potreba pa velika – za celoten jugo-
slovanski trg. Dela je bilo veliko. Idej še več. Materiali so bili kdaj bolj-
še, kdaj slabše kvalitete, kar se je pač dalo dobiti. A kakršnega koli že so 
prijeli v roke, so ga spretno obdelali in stranki ponudili vrhunski izde-
lek. Po kvaliteti so bili cenjeni, po poštenem odnosu tudi. Sprva so 
stranke na svoj izdelek čakale tudi nekaj mesecev. Ko so ga končno 
dobile, je bil to zanje praznik in nemalokrat so, zlasti na podeželju, za 
monterje pripravile pravo pojedino.
Podjetje je rastlo, a v okolju niso želeli izstopati. Počasi so se vseskozi 

spreminjali, širili. Kasneje sta bila 
motivirana tudi zaradi otrok, sinov, ki 
sta se vključila v družinski posel. Zdi 
se, da sta vso podjetnost in delavnost prenesla nanju. Pa tudi poštenost 
in zahtevnost po kvaliteti materialov in izdelkov. Vedno so zasledova-
li pravilo, da je stranka prejela več, kot je plačala. Prvotno poslovno 
cono so že zdavnaj prerastli. Pa tudi drugo. Sedaj delujejo v tretji, na 
Podbevškovi ulici v Novem mestu. Šli so čez vse faze podjetništva. 
Tudi skozi ovire. Prva večja je bila leta 1991. Po odcepitvi od nekdanje 
države je ostalo kar nekaj odprtih terjatev. Leta 2008 je sledila dolžni-
ška kriza, ki je imela za posledico padec prometa in popolno reorgani-
zacijo podjetja. Pa tudi »covid« in surovinska kriza, ki sta produkt tega 
časa, vplivata na poslovanje. Ne glede na vse, zasledujejo vrednote: 
poštenje, delavnost, natančnost, držijo se obljub. To je, pravijo, kot tek 
na dolge proge – da pošteno tečeš vse do cilja. Ko sogovornika popro-
sim, naj nadaljujeta stavek: Stranka je…, v en glas izrečeta: »Kralj«. 
Marta doda: »…in jo moraš zadovoljiti, čeprav je včasih težko.«
Za Robertom, ki je podjetje od svojih staršev prevzel pri dobrih 34-le-
tih, so leta težkega dokazovanja, preizkušenj in vztrajnosti. Sedaj uspe-
šno nadgrajuje vizijo svojih staršev. Tudi sam se zaveda, da moraš, v 
kolikor želiš izstopiti iz povprečja, storiti kakšen korak več kot drugi. 
Z ženo Vanjo, ki je tudi nepogrešljiva desna roka v podjetju, podoben 
zgled že ponujata sinovoma, ki skozi interes in počitniško delo v pod-
jetju deloma že stopata po očetovih stopinjah.
Vrata podjetja odpira vedno novim zaposlitvam pa tudi šolarjem, na 
različnih stopnjah izobraževanja omogoča rast in razvoj skozi prakso. 
Zaveda se, da je izobraževanje pomembno, po drugi strani pa opaža, 
da šolanje, organizirano, kot je, bodoče sodelavce ne opremi dovolj za 
takojšnje delo in bi si želel, da bi se večji poudarek dajal praksi pred 
študijem. Študij, pravi, bi moral biti nadgradnja kariere. Podjetje sicer 
štipendira kar nekaj dijakov in tudi študentov.  
Ko ju povprašam o dosežkih, nagradah, priznanjih, vprašanje skorajda 
preslišita. Seveda se jih je na 45-letni podjetniški poti nabralo veliko. A 
ne omenita niti tiste najbolj bleščeče, bronaste Gazele. Zadovoljna in 
ponosna sta na to, da so bili vedno pošteni do države, zaposlenih, doba-
viteljev, kupcev. Ponos veje iz njunih besed, ko omenita družino. To je 
prva celica, kjer se pogovarjajo, iščejo rešitve in sprejemajo odločitve. 
G. Alojz, začetnik nekdanje obrti je čez čas zbolel, a razvoj podjetja 
spremlja, četudi fizično več ne more biti toliko prisoten. Spremlja in 
vzpodbuja svoje potomce skozi Marto, ki jo je izbral za svojo življenj-
sko sopotnico zasebno in tudi poslovno. Zadovoljna sta, da imata  
otroke, s katerimi se lahko srečujeta, praznujeta, pogovarjata. O vsem 
– odkrito in neobremenjeno. Ga. Marta pridene zadnji stavek, ki ga je 
nekoč prejela od svoje matere: »Če si nečesa močno želiš, se ti bo iz-
polnilo.« Kot kaže, je to kar »moto« celotne družine. In Medletovi 
znajo moto izpolniti skozi predanost in delo.
Pri OOZ Novo mesto, ki jo sprejemajo kot inštitucijo, ki povezuje obr-
tnike in podjetnike jugovzhodne regije ter jo prepoznavajo kot vse bolj 
kvalitetno podporo pri podjetniških vsebinah, jim iskreno čestitamo 
za 45. obletnico podjetništva in prejeti Zlati ključ ter želimo čim bolj 
uspešnih zasebnih ter poslovnih poti tudi v prihodnje.
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Srečanje prevozniških podjetij je 
letos potekalo v Novem mestu
Eva Mihelič, OZS

Na letošnjem srečanju prevozniških podjetij in družin, ki je v sklopu tridnevnega dogajanja potekalo v Šmarjeških 
Toplicah, na Območni obrtno-podjetniški zbornici in v poslovnih prostorih Avtotransportov Zupančič d.o.o. na Livadi  
v Novem mestu, ki se ga je udeležilo okrog 1000 prevoznikov in razstavljavcev, so izpostavili pomembno vlogo prevoz-
niškega sektorja, ki je v času epidemije zagotavljal nemoteno oskrbo družbe in gospodarstva. 

Vodilo srečanja je medsebojno druženje  
slovenskih prevoznikov in medgeneracijsko 
povezovanje, prav slednje pa je danes še 
kako pomembno, saj generacija, ki je usta-
novila in proslavila večino današnjih uspe-
šnih prevozniških podjetij, počasi odhaja v 
pokoj. Za njimi že stoji mlada generacija, ki 
bo mnoga podjetja v tej dejavnosti razvijala 
naprej, nujno pa je, da se med seboj spozna 
in z roko v roki nadaljuje prizadevanja, ki so 
jih zastavili že njihovi očetje. V družinska 
podjetja, še posebej prevozniška, je pravilo-
ma vpeta celotna družina, zato je prav, da se 
spoznajo tudi med seboj. Srečanje, kakršno 
je bilo in bo tudi v prihodnje, je pravo okolje 
za prijetno druženje in izmenjavo izkušenj 
ter sklepanje tako poslovnih dogovorov kot 
novih prijateljstev družinskih članov vseh 
generacij.
V uradnem delu dogodka so sodelovali 
mnogi ključni odločevalci in soorganizator-
ji, ki so vpeti v urejanje prevozniškega sek-
torja, le ta pa kot povezovalni člen v oskrbo-
vali verigi predstavlja eno najpomembnej- 
ših gospodarskih panog in zagotavlja nemo-
teno oskrbo gospodarstva in prebivalcev. 
”Epidemija je prizadela številne gospodar-
ske dejavnosti, tudi prevozniški sektor. Vla- 
da je s protikoronskimi paketi pomagala go-
spodarstvu in veseli me, da nismo množič-
no zapirali naših podjetij,” je na srečanju 
med drugim poudaril predsednik OZS 
Branko Meh in dejal, da bi se morali začeti 
ukvarjati tudi z drugimi problemi obrtnikov 
in podjetnikov. 

Predsednik Sekcije za promet na OZS 
Peter Pišek je poudaril pomembno vlogo, 
ki jo je odigrala sekcija za promet pri OZS v 
času epidemije: ”Pomagali smo sektorju ce-
stnega transporta, družba je bila oskrbljena 
in nismo  občutili pomanjkanja. Tudi go-
spodarstvo smo zalagali s surovinami in iz-
važali produkte. Ponosni smo, da beležimo 
gospodarsko rast, k čemur je pripomogel 
ravno naš sektor. V naši sekciji si prizadeva-

mo tudi za večjo pretočnost na mejnih pre-
hodih in za izgradnjo logističnih centrov.”  
Pišek je omenil tudi ugodna posojila SID 
banke v vrednosti 35 mio in subvencije 
Sklada za podnebne spremembe v višini 10 
mio evrov za nakup okolju prijaznih vozil, 
gum, odbijačev itd. Ob zaključku govora pa 
je izpostavil tudi problem pomanjkanja ka-
dra v sektorju transporta in na nelojalno 
konkurenco. 
Zbrane je nagovoril tudi minister za infra‑
strukturo Jernej Vrtovec, ki je poudaril, da 
so cestni prevozi izjemno pomembna pano-
ga in hrbtenica slovenskega gospodarstva. 

Na konferenci o trajnostnem  
razvoju cestnega prometa
Dan pred srečanjem je potekala strateška 
nacionalna konferenca »Trajnostni razvoj 
cestnega prometa«, katere namen je bil  
predvsem spodbuditi dialog in obravnavati 
strategijo za oblikovanje slovenskega trajno-

stnega cestnega prometa.  Če želimo zago-
toviti konkurenčni položaj slovenskim pre-
voznikom na celotnem EU prevozniškem 
trgu, bi morali po mnenju prevoznikov nuj-
no pristopiti k nudenju finančnih spodbud 
za panogo, kot so poznane v ostalih člani- 
cah EU. Ureditev prometa je ena glavnih na-
log za zagotovitev uspeha politike brezo-
gljične družbe, trajnostni promet pa prinaša 
priložnost, ki bi prispevala k okrevanju in 
rasti evropskega gospodarstva, so še skleni-
li prevozniki. 
Dogodek sta organizirali Sekcija za promet 
pri OZS in Sekcija za prevoz blaga v ce-
stnem prometu pri GZS pod pokrovitelj-
stvom Ministrstva za infrastrukturo. Na tem 
dogodku ni bilo tovrstne priložnosti, vseka-
kor pa si bomo prizadevali, da na višjem ni-
voju bolj odgovorno in zavzeto obravnavajo 
tudi problematiko avtobusnih in turističnih 
prevozov, ki je utrpel mnogo večje posledi- 
ce dolgega trajanja epidemije, kot tovorni 
promet za oskrbo.

strokovno srečanje



23Območna  obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto                

strokovno srečanje

Gostitelji srečanja prevozniških 
podjetij in njihovih družin o dogodku
Z gospodom darkom Zupančičem se je pogovarjala Marija Martinčič Bauman.

Po ustaljeni navadi se »prevozniška podjetja« pod okriljem OZS in GZS srečujejo enkrat letno v različnih slovenskih 
regijah. Jugovzhodni je organizacija pripadla lansko leto, vendar se je zaradi vsem dobro poznanih razmer s Covidom 
premaknila v letošnje.
K besedi smo povabili gospoda Darka Zu- 
pančiča, direktorja podjetja Avtotrans‑ 
porti Zupančič d.o.o., ki je za namen leto-
šnjega srečanja prevozniških podjetij ponu-
dil notranje in zunanje površine svojega 
podjetja, ki jih ima na Livadi v Novem me-
stu. Z ozirom na to, da je bil eden glavnih 
akterjev - tudi soorganizator dogodka, nas 
je zanimalo, kako je organizacija tovrstnega 
dogodka potekala in kako je z njegovim 
uspehom zadovoljen. Pojasnil je, da se je or-
ganizacijski odbor na krajših sestankih sre-
čeval približno pol leta pred dogodkom. 
Dogovoriti in zagotoviti je bilo potrebno 
ustrezne notranje prostore z urejeno komu-
nalno infrastrukturo, elektriko, osvetljavo, 
potrebno pa je bilo urediti in pripraviti tudi 
zunanje okolje, poskrbeti za varnost, urediti 
parkirna mesta, osmisliti program, pripravi-

ti kulinarični in zabavni vložek ter izpeljati še 
mnogo drugih aktivnosti. 
Čeravno je terjalo velik angažma, kar nekaj 
časa in stroškov, je nad predstavljenim zado-
voljen. Zadovoljni pa so po njegovi oceni 
tudi razstavljavci, ki so na v temu prilagoje-
nem razstavišču dobili priložnost izpostavi-
ti novosti in trende na področju transporta, 
ekoloških vozil (električnih, plinskih) idr. 
Dogodek so popestrili s promocijo novih 
vozil, pozabili pa niso niti na varnost – ob  
tej priložnosti so organizirali šolo varne  
vožnje ter s pomočjo gasilcev prikazali na- 
čin reševanja življenj ob prometni nezgodi, 
vključno z razrezom vozila z namenom re-
ševanja ukleščenih oseb. Na dogodku je po-
grešal predstavnike nekaterih lokalnih pod-
pornih institucij, zadovoljen pa je bil nad 
interesom župana Mestne občine Novo  

mesto g. Gregorja Macedonija in mini-
stra za infrastrukturo g. Jerneja Vrtovca, ki 
sta sodelujočim in udeležencem rada pri-
sluhnila, izmenjala stališča, izkušnje in jih 
podprla v razmišljanju. »Zdelo se je, da se 
iskreno zanima za nas«, je dejal o ministru 
Vrtovcu, ki se je z zanimanjem razgledoval 
po razstavljenem, prisluhnil vsem in se za 
trenutek usedel za volan enega od razstavlje-
nih tovornjakov. Pričakuje, da na izmenjane 
besede in skrbi prevoznikov ne bo pozabil, 
da jim bo naklonjen, kot sta jim naklonjena 
in angažirana predsednik OZS, g.  Branko 
Meh, ter predsednik Sekcije za promet pri 
OZS, g. Peter Pišek, prav tako sodelujoča na 
dogodku.
Hvaležen za priložnost, da je smel biti gosti-
telj tako pomembnega dogodka, ki je več 
kot uspel, je sklenil najin klepet. 
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strokovna ekskurzija

Uspešna izmenjava dobrih praks 
med kovinarji
Strokovna ekskurzija v kovinarska podjetja v občini Šmarje pri Jelšah

Mihael Filipič, predsednik Sekcije kovinarjev

Navkljub trenutnim zdravstvenim razmeram se slovenski obrtniki in podjetniki zavedamo, da gospodarstvo nikoli zares ne mi-
ruje in da je izmenjava dobrih praks ključnega pomena za gospodarski napredek podjetja in družbe. SPOT Svetovanje JV Slovenija 
je zato, v koordinaciji Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto in sekcije kovinarjev, organiziral strokovno ekskurzi-
jo v kovinarska podjetja v občini Šmarje pri Jelšah, ki smo se je udeležili člani OOZ Novo mesto, Metlika in Črnomelj. 

Ob upoštevanju vseh trenutnih zdravstvenih 
priporočil smo se v četrtek, 9. septembra 2021, 
ob 7. uri zjutraj, zbrali pred Območno obrtno-
-podjetniško zbornico Novo mesto in se z avto-
busom odpeljali v tisti košček Slovenije, za kate-
rega naj bi sam cesar Franc Jožef, ko je potoval 
po svojem cesarstvu, dejal: »Poglejte to lepoto 
rajsko! Malo je takih v mojem cesarstvu.« - v 
Šmarje pri Jelšah. 
Na OOZ Šmarje pri Jelšah sta nas sprejela 
predsednik zbornice Aleš Seidl in sekretarka 
Alenka Ratej, ki nas je spremljala in koordinirala 
celotno ekskurzijo. Po prijetnem sprejemu in 
zajtrku smo odšli na ogled Muzeja baroka. V 
njem so razstavljene slikovite lesene skulpture iz 
kalvarijskih kapel, stare preko 260 let.
Pot nas je nato vodila do podjetja PIŠEK – 
VITLI KRPAN, d.o.o. Deležni smo bili prisrč-
nega sprejema. Sprejela sta nas lastnika g. Franc 
in ga. Marta Pišek, nam razkazala proizvodnjo in 
pripravila kratko predstavitev zgodovine podje-
tja, ki ima najdaljšo 45 letno tradicijo izdelave 
gozdarskih vitlov v Sloveniji in je največji proi-
zvajalec vitlov na svetu. Zaposluje 250 delavcev. 
V letošnjem letu je podjetje postalo Savinjsko-
zasavska gazela 2021. Navdušeni smo bili tako 
nad tehnologijo, ki jo podjetje uporablja za izde-
lavo izdelkov, kot tudi nad predanostjo, s katero 
sta lastnika vpeta v razvoj podjetja.
Naslednja postojanka naše ekskurzije je bil zna-
meniti srednjeveški trg Lemberg pri Šmarju. 
Trg se prvič omenja leta 1138. Na njem sta v sre-
dnjem veku cveteli trgovina in obrt, še danes pa 
tam stojita rotovž in pranger, ki opominjata, da 
je ta trg nekoč imel veljavo. Ob pogostitvi smo 
izvedeli veliko zanimivega o zgodovini trga; tudi 
to, da so bili lastniki gradu Lemberg svoj čas 
Žovneški gospodje, kasnejši Celjski grofje.
S pomembnega srednjeveškega trga smo se na 
to odpeljali na ogled podjetja Strojegradnja  
SAS Stanko Arzenšek s.p., kjer sta nas sprejela 
lastnik g. Stanko Arzenšek in njegov sin. Raz- 
kazala sta nama proizvodnjo, kjer nastajajo kva-
litetni hidravlični upogibni stroji, ki so plod nji-
hovega razvoja, izkušenj, znanja in sodelovanja s 
strankami. Podjetje je eno izmed tistih, ki zvesto 

sledijo trendom svetovnega razvoja na podro-
čju proizvodnje strojev in se približujejo smer-
nicam industrije prihodnosti - industrije 4.0.
Sledil je ogled še enega izmed uspešnih sloven-
skih podjetij - Kovinarstva Kozjan d.o.o., ki 
sodi  med kvalitetne ponudnike storitev obde-
lave kovin. Deležni smo bili kvalitetne predsta-
vitve podjetja in vodenega ogleda proizvodnje. 
Podjetje je usmerjeno predvsem v izvoz, njiho-
va proizvodnja pa je individualna in fleksibilna. 
Podjetje je povezano tudi z izobraževalnimi in-
stitucijami na področju ekonomije, strojništva 
in mehatronike ter je tako z nudenjem praktič-
nega usposabljanja dijakov in študentov mo- 
čno vpeto v lokalno skupnost, kar je zagotovo 
vredno omembe in iskrene pohvale.
Ura se je že krepko nagibala k sredini popol- 
dneva, ko smo se odpravili na kosilo z mreže-
njem v gostilni Krpan v Šmarju pri Jelšah. Na 
kosilu so bili, poleg koordinatorke ge. Rataj, pri-
sotni tudi lastniki vseh podjetjih, ki smo si jih 
ogledali. V pogovorih smo si izmenjali poslov-
ne izkušnje z domačega in tujega trga, primere 
dobrih praks v času pred, med in po epidemiji, 
se pogovarjali o možnih poslovnih sodelova-
njih in pogovore sklenili s prepričanjem, da je 
vsaka družbena sprememba priložnost za na-
predke in nizanje novih gospodarskih uspehov.
Strokovno ekskurzijo smo sklenili z ogledom 
podjetja AS SYSTEM d.o.o., ki ga je predstavil 
lastnik g. Aleš Seidel, sicer tudi predsednik 
OOZ Šmarje pri Jelšah. Podjetje, v katerega so 
vpeti tudi preostali družinski člani, ima dolgo-
letne izkušnje na področju vijačnega blaga in 
pritrdilne tehnike, prisotno pa je tako v velepro-

daji kot tudi v maloprodaji. Ogledali smo si pro-
izvodni obrat, v katerem uporabljajo moderno 
skladiščno tehnologijo in oskrbujejo kupce po 
celotnem svetu.
Pri povratku na Dolenjsko smo v avtobusu str-
nili vtise naše ekskurzije. Strinjali smo se, da je 
močno in družbeno odgovorno gospodarstvo 
gonilo naše družbe. Vsa podjetja, ki smo jih obi-
skali, so nepogrešljiv člen Občine Šmarje pri 
Jelšah, saj občanom nudijo možnost zaslužka v 
domači občini in na različne načine posredno 
in neposredno prispevajo k razvoju občine. 
Vsekakor nas je navdušilo tudi dejstvo, da ome-
njena podjetja sodijo med zgodbe uspešnih 
družinskih podjetjih. Prav družinska podjetja 
so, gledano z zgodovinskega vidika, temeljni 
vzvod gospodarske in podjetniške pobude.
Ob koncu se v imenu vseh udeležencev eks- 
kurzije iskreno zahvaljujem prav vsem, ki so nas 
ta dan sprejeli in nam dovolili vpogled v njiho-
va podjetja; g. Alešu Seidlu, g. Stanku Arzenšku, 
ge. Marti in g. Francu Pišku ter g. Stanislavu 
Kozjanu. Dan pa zagotovo ne bi potekal tako 
tekoče in imel tako bogatega programa, če ga 
ne bi organizirali ga. Breda Koncilja in ga. 
Alenka Ratej. Tudi njima se zahvaljujemo za 
kvalitetno organizacijo obiska.
Naj članek sklenem z mislijo podjetnika in pi-
sca kolumn, Harveya Mackaya, ki je nekoč za-
pisal: »Povprečen človek pove. Dober človek 
razloži. Nadpovprečnež prikaže. Velik človek 
navdihne ostale, da vidijo s svojimi očmi.« 
Prepričan sem, da je bila ta ekskurzija navdih za 
udeležence in za koga izmed  nas morebiti tudi 
ključ do novih poslovnih uspehov.
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povezovanje podjetništva

Osrednji namen konference je bil mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva s slovenskimi poslovnimi subjekti zunaj meja 
naše države oziroma podpora malim in srednje velikim podjetjem pri vstopanju na tuje trge. 

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu tovrstne dogodke pripravlja vsako leto v enem izmed izbranih krajev v 
Sloveniji pa tudi zunaj njenih meja. Letos so izbrali Novo mesto. Soorganizatorji posveta smo želeli tudi v JV regiji Slovenije 
spodbuditi medsebojno komuniciranje, sodelovanje in povezovanje med različnimi  gospodarskimi subjekti. 

6. in 7. oktobra 2021 je v Novem mestu potekala 13. poslovna konferenca

Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva – 

Slovenska podjetnost kroži prek meja

Prvi poslovni dan se je odvijal v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu in povezovala ga je Anja Hlača Ferjančič. Uradno 
je konferenco otvorila Dr. Helena Jaklitsch, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je poudarila pomen krepitve gospodar-
skega sodelovanja vseh. Sledil je tudi gospodarsko usmerjen nagovor g. Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta Republike 
Slovenije, pozdravni nagovor s strani Mestne občine Novo mesto pa je imel podžupan Boštjan Grobler.

Sledilo je tematsko omizje pod naslovom »Epidemija Korona – breme ali priložnost?« v pogovoru s predsednikom GZDBK Markom 
Gorjupom, direktorjem TPV Group d.o.o., ter sodelujočimi predstavniki institucij podpornega okolja za gospodarstvo v naših sose-
dnjih državah: Andrejem Šikom, direktorjem Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta, in Andreasom Hrenom, ge-
neralnim sekretarjem Slovenske gospodarske zveze v Celovcu. Na povezavi se je iz Sao Paola (Brazilija) javljala tudi izvršna direkto-
rica Slovenske poslovne globalne povezave, gospa Mateja Perovčič Chiuchini.

V drugem omizju »Novo mesto priložnosti«, ki ga je moderiral podžupan in podjetnik Boštjan Grobler, so se predstavili predstavni-
ki novomeških podjetij: Aleš Bratož, direktor podjetja Bobič Yacht Interior d.o o.,  Andres Hočevar, Slovenec iz Venezuele, ki se je po 
repatriaciji kot programer zaposlil v podjetju 3 TAV, d.o.o. v Novem mestu, in Boštjan Gaberc, direktor podjetja Mikrografija, d.o.o..

Tretje omizje je povezovala Mojca Badovinac. Kako izkušnje iz tujine lahko bogatijo slovensko podjetniško okolje, smo izvedeli iz 
zgodb o uspešnem prenosu znanj in referenc, ki so nam jih predstavili  Janez Colnar ml. - vinar - povratnik iz Luksemburga, večkratni 
prejemnik nagrad na mednarodnem ocenjevanju vin Decanter v Londonu, Maja Kumelj - Pie shop - ameriške pite v Novem mestu 
in Luka Pitamic - vsestranski podjetnik, ki je deloval v različnih državah na področju high-tech oz. fin-tech, ki se jim je na daljavo pri-
družila Tanja Pirnat, podjetnica iz Španije in članica društva VTIS (društvo v tujini izobraženih Slovencev). 

Drugi dan konference je bil namenjen še ogledu podjetij.  Proizvodnjo so nam pokazali v Bobič Yacht Interior d.o.o., v Roletarstvu 
Medle d.o.o. in v Destilarni in čokoladnici Berryshka v Obrhu pri Dolenjskih Toplicah. Z dvodnevnim povezovanjem na dogodku, 
ki je potekal v živo, smo navezali tudi stike, ki bodo dobili mednarodno noto in delovanje tudi v bodoče.  

Ogledi podjetij in predstavitveGovorci na konferenci Omizja s podjetniki in predstavniki institucij
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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 inkon-
tinence. Tu so specializirani tudi za zdravljenje sklepnega revmatizma, 
prekrvavitvenih motenj, borelioze, osteoporoze in prekomerne telesne 
teže. 

Terme DOBRNA

LESENA 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

KORIŠČENJE TURISTIČNIH VAVČERJEV 2020  
v naših počitniških kapacitetah do 30. junija 2022
Zbornica je vpisana v register nastanitvenih obratov in izpolnjuje vse pogoje, da lahko pri nas unovčite turistični bon 2020 
za katerokoli od treh nastanitev, katerih veljavnost je podaljšana do 30. junija 2022.

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 ni vštet 9,5 % DDV.

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

DODATNE  UGODNOSTI
    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.

DODATNE  UGODNOSTI
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)

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

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



27Območna  obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto                

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 ve-
liko 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 umi-
slite pohodništvo. Dobra izletniška točka je bli-
žnji Jelenov greben in čarovniška hiška, ki je za-
nimiva otrokom in staršem. V hišici lahko biva 
istočasno največ sedem oseb. Je prijetnega vi-
deza 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

Rezervirajte si termin na spletni strani https://ooz-novomesto.si/ooznmstoritve/pocitniske-kapacitete/
Za informacije pokličite na zbornico tel. 07 33 71 580, 041 350 001 ali pišite na: ksenija.klobucar@ozs.si.

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 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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Strokovna ekskurzija in  
križarjenje po dalmaciji
Emilija Bratož

Čeprav smo se bali, da bo jesen prinesla strožje ukrepe, pa smo na pobudo vedno pozitivne in po duši in srcu predane 
turizmu gospe Marjance Trščinar Antić člane povabili na strokovno ekskurzijo oziroma križarjenje po Dalmaciji. Samo 
enkrat se namreč živi, zato je ob veliko dela potrebno znati tudi koristno predahniti.

Luksuzna ladja YOLO (kratice pomenijo 
»You only live once« ali »Samo enkrat se 
živi«) je bila odlična izbira in možnost, da 
so podjetniki združili posebne vrste potova-
nja z nepozabnim druženjem in doživetji ter 
pridobivanjem novih podjetniških znanj, ki 
so jih navdihnila in jim dala dodatno ener-
gijo za reševanje poslovnih in življenjskih 
izzivov po vrnitvi. 
Nepozabno križarjenje po dalmatinskih 
otokih Braču, Hvaru in Korčuli, ki imajo že 
sami po sebi poseben čar z odkrivanjem 
skritih plaž jadranskih otokov, skrivnosti sta-
rih kamnitih mest in njihovo zgodovino, 
smo izvedli konec septembra. Štiridnevni 
izlet so »morjeplovci« dopolnili z vsako-
dnevno jutranjo vadbo in izobraževalnimi 
delavnicami ter se tako preko novih znanj 
družili in povezovali.  V četrtek in petek do-

poldne so namreč dopoldansko plovbo 
med otoki izkoristili za izvedbo delavnic:  
Učinkovita komunikacija in reševanje 
konfliktov ter Prelisičimo možgane. Na 
slednji je podjetnikom povzela, kaj pomeni 
biti kreator svojega življenja in kako ozave-
stiti in obvladovati proces od misli, odloči-
tve, preko akcije do ciljev in rezultatov, skla-
dno s počutjem in čustvi do nove misli ter 
to vnesti v svoje poslovno okolje.
Delavnici je  vodila Marjanca Trščinar 
Antić, ki jo sicer poznamo kot dolgoletno 
turistično delavko in vodnico, malokdo pa 
ve, da je po poklicu vzgojiteljica, da se ob 
delu stalno izobražuje in da je  pridobila cer-
tifikate in licence: NLP mojster, Business in 
life coach, praktik hipnoze, mojster manife-
stacije itd.  Že leta vodi svojo radijsko odda-
jo »Ujemi dan«, napisala je otroško knjigo 

in do sedaj na temo komunikacije, poslovne 
in osebne rasti predavala že mnogim zado-
voljnim skupinam in posameznikom. 
Podobnih strokovnih ekskurzij in skupin-
skih delavnic (team-buildingov) si v bodo- 
če še želimo, prav tako jih lahko z njeno  
pomočjo izvedete tudi s sodelavci v vaših  
podjetjih. 

izleti in ekskurzije
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izleti in ekskurzije

Jesenske aktivnosti združenja  
upokojenih obrtnikov
Upokojeni obrtniki so bili kljub epidemiji dejavni

Brigita Ulčnik, predsednica Združenja upokojenih obrtnikov 

Naš jesenski del druženja se je začel z ogledom Novega mesta in končal s kostanjevim piknikom. Glede na trenutne epi-
demiološke razmere v državi ne bo mogoče organizirati  novoletnega srečanja. Tudi po sklepu Upravnega odbora OOZ 
Novo mesto se lahko odobrena sredstva zbornice koristijo le za utemeljene projekte in dejavnosti ZUOP.

Ogled mesta Novega mesta smo orga-
nizirali in izpeljali 21. septembra 2021. 
Ogleda se je udeležilo sorazmerno malo  
število članov, le 19. Vodila ga je gospa 
Marjanca Trščinar Antić. Čeprav mislimo, 
da Novo mesto dobro poznamo, pa ga v re-
snici niti ne. Izvedeli smo veliko zanimivega, 
od začetka nastanka naselja, to je 1000 let 
pr.n.št.. Takrat so griče na obeh bregovih 
Krke poselili ilirski staroselci, kar lahko so-
dimo po enih od najbogatejših arheoloških 
najdb.  Pozneje,  33. leta n.št., so to območje 
poselili Rimljani.  Kljub številnim izkopani-
nam pa ni bilo zaznati imena naselja. Šele 
nekaj stoletij  pozneje, 1365. leta  je  avstrijski 
vojvoda Rudolf  IV.  ustanovil mesto in ga 
imenoval Rudolfswerth. Takrat je dobilo 
tudi svoje mestne pravice. Z ogledom smo 
pričeli pri spomeniku olimpionika Leona 
Štuklja,  se s postanki na določenih točkah 
in znamenitostih sprehodili po Glavnem 
trgu, se povzpeli na Kapitelj in se preko 
Brega vrnili  nazaj na Glavni trg. Ogled smo 
zaključili ob malici v Gostišču na Glavnem 
trgu.

V skladu s programom našega združenja  
nam je  uspelo organizirati še kostanjev pi-
knik. Tradicionalno je potekal v Gabrju,  
pri Lovskem domu, na vetroven četrtek, 21. 
oktobra 2021. Tudi tokrat so svoje naredili 
epidemiološki ukrepi, saj se nas je zbralo le 
36 upokojencev. Kljub temu je bilo naše 
druženje prijetno in lepo.
Na koncu naj vas spomnim, da bodo priho-
dnje leto volitve za nove člane vodstva 
Združenja upokojenih obrtnikov in podje-
tnikov, za mandatno obdobje 2022-2026. 
Razmislite o tem.
Dragi obrtniki in obrtnice. Z vami se poznam 
že kar par desetletij, zato se vam dovolim reči 
»dragi«, ker ste mi dejansko bili oz. ste pri 
srcu in sem rada delala z vami.  Glede na to, da 
je tole naše zadnje letošnje sporočilo in verje-
tno tudi moje zadnje pisanje, se vam zahva-
ljujem za prijetno sodelovanje in za zaupanje.  

Želim vam lepe BOŽIČNE praznike, 
SREČNO, ZDRAVO in USPEŠNO 

NOVO LETO 2022. 
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predstavitev podjetij in poklicev

promocija poklicev za povečanje 
vpisa v poklicno in strokovno  
izobraževanje
Emilija Bratož, direktorica OOZ Novo mesto

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto v sodelovanju z  Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije tudi v šol-
skem letu 2021/22, že četrto leto izvaja t. i. »Obrtno pot«,  na katero vabi učence osnovnih šol. »Obrtna pot« je ino-
vativen pristop k redni predstavitvi in promociji obrtnih poklicev. Z »Obrtno potjo« v posameznih slovenskih regijah 
želimo učencem osnovnih šol čim bolj približati posamezne poklice. Prepričani smo, da je prikaz realnega delovnega 
okolja tisto, kar bo otroke spodbudilo k večjemu zanimanju za srednje poklicno in strokovno izobraževanje. 

Kako na Obrtno pot?
Ogledi Obrtne poti (3  do 5 obratovalnic v različnih dejavnostih) bodo potekali v obdobju od 15.9.2021  do 31.3.2022. Predvideni čas 
ogleda je 2  do 3 ure, ki ga izvedemo po vnaprej usklajenem urniku – s prevozom. Učenci lahko izbirajo oglede sledečih poklicev:

PoKliC AMbASADor PoDJeTJe
orodjar Jože Luzar Lok orodjarstvo d.o.o., Šentjernej
kuhar in natakar (slaščičar) Stane Pirkovič Gostišče »Pri dediju«, Šmarješke Toplice
mizar, tesar Roman Florjančič Mizarstvo Florjančič d.o.o., Straža
avtoelektričar, avtokaroserist Zdravko Klevišar Avtoelektrika Klevišar, Novo mesto
frizerka Matejka Mavsar Kužnik Frizerski salon Kodrček, Novo mesto
kozmetičarka Anamarija Janežič Beauty Spa center, Novo mesto
slaščičarka Urša Berginc Slaščičarna Cukrček, Novo mesto
mehatronik, operater Mojca Andolšek FerroČrtalič d.o.o., Sela pri Dolenjskih Toplicah
oblikovalka tekstilij Renata Novak Modno šiviljstvo Novak, Novo mesto 

Letos smo že izvedli ogled z Osnovno šolo Žužemberk. Odziv je vedno pozitiven, saj učence zanimajo dejavnosti tako zaradi izbire poklica, 
kot zaradi spoznavanja podjetij in industrijske oziroma storitvene dejavnosti od znotraj, podrobneje ali le za pridobitev uporabnega splo-
šnega znanja. Ogledali smo si poklice kozmetičar/ka, slaščičar/ka, mehatronik/mehatroničarka, oblikovalec/ka tekstilij. Že načrtovan je 
tudi ogled poklicev za OŠ Bršljin in OŠ Šmarjeta, ki ga bomo izvedli v sklopu njihovega tehniškega dne.  
Veseli nas, ker so mnogi od udeležencev zelo zainteresirani za poklicno šolo in že odločeni za vpis.

Renata Novak , oblikovalka tekstilij in modna šivilja Anamarija Janežič, kozmetičarka in vizažistka
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predstavitev podjetij in poklicev

Kako povečati interes mladih?
Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije izobraževanju na vseh 
ravneh posvečamo veliko pozornosti. Sodelujemo pri oblikovanju 
programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, promocijo 
obrtnih poklicev pa izvajamo že v vrtcih in na osnovnih šolah, a mla-
dih, ki bi se odločili za te poklice je zelo malo. Morda bi bilo vajeni-
štvo za mlade bolj privlačno, če bi bilo izobraževanje štiriletno, uspe-
šno dokončanje pa bi pomenilo peto stopnjo izobrazbe.

Obrtniki tovrstne kadre zelo potrebujejo. Velik odziv obrtnikov – 
ambasadorjev poklicev, ki želijo sodelovati na Obrtni poti, je dokaz 
in potrditev, da so v obrti in malem gospodarstvu velike možnosti 
za delovanje in zaposlitev. Ogled se izvaja s tem namenom, primeren 
pa je tudi kot del interesnih dejavnosti šole. Če ste kot obrtnik 
zainteresirani, da bi postali ambasador in  izvajali predsta-
vitve, nam sporočite.

Mojca Andolšek , poklic mehatronik/operater Urša Berginc, slaščičarka

  Spoštovani obrtniki in podjetniki,

Klub mladih podjetnikov pri OOZ Novo mesto je septembra praznoval že prvo leto uspešnega delovanja. KMP je 
namenjen naši mlajši generaciji; našim otrokom, vnukom, naslednikom ter drugim mladim s podje-
tniškimi idejami. Člani KMP-ja si želijo delovanje še okrepiti s privabljanjem novih članov, ki v klubu prepoznajo 
prednosti in okrilje, v katerem lahko uresničujejo svoje interese se poslovno razvijajo ter oblikujejo poslovne navade, 
ki jih bodo lahko uporabili pri delovanju v podjetjih staršev, na svoji podjetniški poti ali kot zaposleni v delovnih  
sredinah.

Na vas se obračamo z željo, da jih pri tem podprete, spodbudite in jih opogumite, da se včlanijo v KMP in vstopijo v sku-
pino mladih podjetno usmerjenih članov, da jim tako skupaj omogočimo priložnost za razvoj lastne podjetniške žilice. 

Mojca Andolšek
 predsednica OOZ Novo mesto

S tem snujemo in ustvarjamo drugačno delovanje naše 
zbornice; z nadobudnimi idejami mladih, njihovo vizi- 
jo, sodobnim, predvsem digitalnim delovanjem, cilje  
pa bodo uresničevali ob podpori izkušenih članov/ 
mentorjev.
Vsekakor smo mnenja, da je tudi naša dolžnost, da 
usmerimo naše naslednike na njihove uspešne poti, pri 
čemer jim bo zbornica v podporo, hkrati pa bomo po-
skrbeli tudi za nasledstvo in nadaljevanje uspešnega de-
lovanja podjetij in organizacije.
S spoštovanjem do vseh dolgoletnih kolegov obrtnikov 
in želji po odpiranju vrat mlajšim vas lepo pozdravljam,
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prvi rojstni dan Kluba mladih  
podjetnikov 
Rado Trifković, član upravnega odbora KMp

Ne glede na to, kako gledamo na leto 2020 in se vsakodnevna debata vrti okrog situacije, povezane s pandemijo oz. 
Covidom (recite temu kakor hočete), je bilo leto 2020 tudi lepo in kljub vsemu  dejavno. V septembru smo na pobudo 
predsednice in upravnega odbora OOZ NM ustanovili Klub mladih podjetnikov (KMP), najmlajšo sekcijo v okviru 
zbornice. In že takrat se je rodila ideja, da bomo kot mlada sekcija, katere člani se vsi med seboj ne poznajo,  organizira-
li pohod. Ideja je bila preprosta: »Gremo na Trško Goro do Colnarja, tam kakšno rečemo, se podružimo, …« Toda 
omejitve, povezane s preprečevanjem širjenja virusa, so našo idejo ustavila. Člani KMP smo bili odločni, da to realizi-
ramo, ko bodo razmere dovoljevale.

mladi na podjetniški poti

In tako se je obrnilo eno leto od ustanovitve 
KMP.  Našo idejo o pohodu smo ves ta čas 
ohranili in jo ob prvem letu delovanja KMP 
tudi realizirali.
Lepo sobotno jutro, 16. oktobra 2021, je  
napovedovalo prijetne razmere za pohod. 
Bilo je ravno prav sveže, da ni bilo prevroče 
za hojo, in zadosti jesenskega sonca. A po-
membneje od vsega je, da se nas je na štartu 
zbralo 10 KMP-jevcev. Kasneje so se pri- 
družili še trije člani ter predsednica in direk-
torica OOZ NM.
Nismo ubrali čisto klasičnega pohoda na 
Trško Goro. Mahnili smo jo po Sončni  
cesti, mimo Kozinove zidanice in se zagnali 

proti Črešnjicam. Pot nas je vodila za Trško 
Goro. Po nekaj kratkih pavzah smo le prišli 
do križišča Hmeljnik-Ždinja vas-Trš- 
ka Gora. Od tam pa se napotili v dolino, 
mimo Vrčkove zidanice proti Krkinemu 
hramu ter do cilja – zidanice Colnar. Tam 
nas je pričakal naš član Janez Colnar ml., ki 
nam je predstavil svojo podjetniško pot in 
razkril svoje načrte, kaj razvojnega se bo do-
gajalo v prihodnje na njegovem posestvu.
Sledila je degustacija vin Vinske kleti Col- 
nar. Ob prigrizkih domačih jedi in okušanju  
sortnih vin  se je razplamtela debata in pri- 
jetno druženje. Kot pika na i smo člani sku-
paj s predsednico in direktorico OOZ NM  

zarezali v torto in tako obeležili prvi rojstni 
dan Kluba mladih podjetnikov. 
Če hočeš nekaj narediti, boš našel pot. Če 
ne želiš, pa vedno najdeš izgovor. Člani 
KMP smo našli ideje, možnosti in rešitve in 
tako bo tudi v prihodnje. Pridružite se nam.
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Edis Osmanović s.p., BrivBARnica
Ko se zgodba britev in škarij združi s kavo, pivom, prijetno atmosfero in 
dobro družbo.

Sabina Gosenca

“Že v srednji šoli sem strigel prijatelje. S srednje ekonomske sem se prepisal na srednjo frizersko šolo in ugotovil, da me veseli 
moško striženje. Odločil sem se, da postanem brivec. Odšel sem v London na šolanje. Po vrnitvi sem ugotovil, da mi noben sa-
lon ne more nuditi delovnega mesta, kakršnega sem si želel. Zato sem se odločil odpreti svojo lastno in prvo brivnico pri nas,” 
obuja spomine na svoje podjetniške začetke 28-letni Edis Osmanović, ki je samostojni podjetnik od leta 2015.  A nje-
gova brivnica je veliko več kot to…, kar nakazuje že ime – BrivBARnica. Prijeten bar, v katerem vas z nasmehom na 
obrazu razveseli Edisova partnerka  Janja Nosan, je ločen od brivnice, a združen v istem podjetju. 

»Nobena skrb ni 
rešila problemov»

“Vsak začetek je težak, res je,” se strinja Janja, 
ko jo povprašam o začetkih podjetniške 
poti. “Kljub napakam, katere nedvomno dela 
vsak človek, ne bi spremenila ničesar, saj je vsa‑
ka napaka lekcija, kako naprej. Veliko poslu‑
šaj, malo govori, hkrati pa modro sprašuj in se 
uči,” pravi Janja, ki si je že od nekdaj želela 
svojo kavarnico. “Potreben je bil samo pogum, 
ker sem vedela, da izgubiti ne morem ničesar. 
Ključen pa je bil sigurno pogovor z Edisom, na 
princip, kje se vidiva skozi leta in kaj si želiva 
početi v življenju.” Edis 
pa ob vprašanju o tem, 
kaj bi spremenil, če bi 
lahko zavrtel čas nazaj, 
odločno pove: “Če bi 
lahko zavrteli čas nazaj, 
nihče ne bi bil tukaj, kjer 
je danes.” 

Med vrednotami, ki so jima pomembne pri 
delu, v ospredje postavljata prijaznost do sa-
mega sebe, razum za čas, odprtost do idej, 
katere realizirajo. “Naša ambicija ni denar, 
ampak predanost temu, kar nas veseli, torej 
delo, ki ga opravljamo, in odgovornost za bolj‑
šo prihodnost,” zatrjujeta v en glas. Glede na 
aktualne razmere in vsesplošno družbeno 
stanje, ki ga je prinesel novi korona virus, ni-
sta prav nič zaskrbljena. “Kakšna globalna 
kriza, kakšna epidemija? Mi tega ne poznamo. 

Nobena skrb ni rešila proble‑
mov, zato tudi ne skrbimo po 
nepotrebnem oziroma zara‑
di stvari, na katere ne more‑
mo vplivati.” 
Ob vprašanju, kako razmi-
šljata o prihodnosti ter ka-
kšni so njuni podjetniški cilji, pa sta vendar-
le skrivnostna. “Najino podjetje vidiva malo 
bolj obširno. Sicer ne bi opisovala do potanko‑
sti, ampak recimo, da je leto 2022 čas za nove 

izzive. Naši cilji so, da izpolnimo vse ne‑
izpolnjene želje, preden zmanjka časa.”

Brivnica in bar, ljubezen in posel 
– da se!       
Njuna zgodba je nekaj posebnega 
tudi zato, ker nista le poslovna par-

vsakodnevno spopadata, pa je  
čas. A zaenkrat jima gre dobro od 
rok, kot pravita sama – “Kjer je vo‑
lja, je tudi način. Nikoli si nisva 
predstavljala, da sva lahko samo na 
eni točki, zato imava razgiban de‑
lovnik, kjer se z izzivi srečujemo vsa‑

kodnevno. Čas je največje zadovoljstvo, ker 
edini pokaže, kaj si delal prav.”  

In kaj ob koncu še sporočata mlada 
Novomeščana vsem, ki tole berete?  
Janja je prepričana, da prevečkrat damo sa-
mim sebi omejitve. “Bodi drzen in avtentičen. 
Vse je mogoče! Samo verjeti moraš v to.” Edis 
pa prav tako odločno dodaja: “Ne išči, kaj te 
veseli, začni delat. Ne razmišljaj, kako biti bolj‑
ši od drugih, vsak ima svojo zgodbo!” 

»Kjer je volja,  
je tudi način»

tnerja, ampak sta tudi zasebno par. Kako pa 
ločujeta poslovno od zasebnega, oziroma 
– ali se to sploh da, glede na dejavnost, ki jo 
opravljata? “Je prav zanimivo, kar zna to biti 
včasih izziv, vendar s tem, ko poslovno rasteš,  
tudi ugotoviš, kdaj je nečesa dovolj in kdaj za‑
vestno narediti “črto”. Znava tudi en drugega 
opozoriti na to. Ključen pri tem je sigurno po‑
govor,” priznava Janja in dodaja: ”Midva uži‑
vata pri izmenjavi “norih” idej (brainstormin‑
gu), saj se pri tem zelo dopolnjujeva in to naju 
hkrati sprošča.” Največji izziv, s katerim se 
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»Jutri je nov dan in vse bo še dobro!«
Samopostrežna.com, Miha Srebrnjak s.p. – Uresničitev srednješolskih 
podjetniških sanj

Sabina Gosenca

Življenje piše posebne zgodbe. Ta je ena izmed njih in v njej marsikateri izkušeni podjetnik lahko najde navdih ali 
motivacijo za soočenje z izzivi, ki jih prinaša podjetništvo v teh novodobnih »korona« časih.  24-letni Miha Srebrnjak 
iz Dolenjega Suhadola, vasice pod Gorjanci, je od svojega dvanajstega leta slep. A slepota ni nikoli bila izgovor, da česa 
ne more doseči, temveč izziv, ki ga je sprejel kot sestavni del življenja.

Miha je samostojni podjetnik od 4. julija 
2019. Da se bo podal na samostojno pot, je 
bil prepričan že v času, ko je bil še dijak na 
Šolskem centru v Novem mestu, izobraže-
val se je za tehnika računalništva. »Edino, 
kar nisem vedel, je to, ali bom šel na fakulteto 
ali ne. Na koncu je po srednji šoli padla odloči‑
tev, da grem v rehabilitacijski center URI Soča,  
kjer sem opravil zaposlitveno rehabilitacijo,«  
se spominja Miha, ki je zatem nekaj časa de-
lal za podjetje iz Trzina, v katerem razvijajo 
programsko opremo za slepe in slabovidne. 
Dokler ni ugotovil, da so vsakodnevne vo-
žnje prevelik napor in izguba časa. Poleti 
2019 je odprl svoje podjetje Samopostre- 
žna.com, ki se je, kot pravi sam, sprva uvr- 
ščalo bolj med prodajne vrste, v zadnjem 
času pa se bolj posveča pisanju člankov na 
svoji spletni strani. 
»Občasno sodelujem z občinskim društvom 
slepih in slabovidnih Nova Gorica, pišem tudi 
novice še za eno drugo revijo in vse, kar pride 

sproti, predvsem s področja računalništva.  
Sicer imam še vedno spletno trgovino, vendar 
jo bom v kratkem zaprl, predvsem zaradi bi‑
rokratskih zadev, ker večino stvari urejam sam 
in je tega dela preveč.  Tako se bom v prihodno‑
sti posvečal bolj področju medijev ali novinar‑
stvu in računalništvu, saj so mi ta področja zelo 
dobro poznana, izkušnje pa sem prav tako pri‑
dobil že v času šolanja, na praksi v velikih in 
znanih slovenskih podjetjih,« pravi. 

Odločitve ne obžaluje
»Točno vem, kaj želim delati, poleg tega pa 
me zanima veliko stvari, kot s.p. pa lahko  
tudi marsikaj preizkusim. Če bi čakal in po‑
šiljal prošnje v podjetja, da me kje zaposlijo, 
bi bil najverjetneje še zdaj na Zavodu za za‑
poslovanje,” pojasnjuje svoje razloge za od-
ločitev, da se poda na samostojno podje-
tniško pot. »Drugi razlog pa je nekako pov‑
zet že v prejšnjem stavku. Mogoče se sliši grdo, 
ampak jaz povem vedno direktno – deloda‑
jalci se invalidov izogibajo na dolgo in široko. 
Da bi delal v invalidskem podjetju, pa sploh 
ne pride v poštev, prav tako zaradi izkorišča‑
nja.” Kot dodaja, mu ni žal za odločitev, da 
gre na svoje. »Stvari se premikajo v pravo 
smer in jaz verjamem, da mi lahko uspe.«

Dela od doma in uživa v 
razpolaganju s časom
V veliki večini njegovo delo 
poteka od doma. »Delam pa 
precej različno, dinamično – po 
domače povedano, ko se mi za‑
hoče. Delam tudi za eno podje‑
tje v tujini (pomoč uporabni‑
kom) in so glede delavnika pre‑
cej fleksibilni. Tako da nimam 

Všeč mu je, da je sam svoj šef in lahko sam  
odloča o stvareh, ki jih bo počel. »Če narediš 
kaj narobe, veš, da si sam naredil napako in jo 
skušaš popraviti. Če narediš kaj dobrega, si pa 
zadovoljen in se še bolj potrudiš,« dodaja.

Slepota nikoli ni bila in ne bo izgovor
Njegova življenjska zgodba, povezana s 
slepoto, a neizmerno voljo do življenja, 
znanja, izobraževanja in dela, je že večkrat 
vzbudila zanimanje različnih medijev.  
Kar navdušuje, pa je Mihova odločenost in  
preprostost, ne smili se sam sebi, ne išče iz-
govorov. »Moj namen je med drugim spo‑ 
ročiti vsem zdravim in videčim, da se kdaj vsaj 
malo zamislijo in postavijo v kožo nekoga, ko 
nečesa nima (kot na primer vida). Ko se 
pogovarjam z ljudmi in me vprašajo, kaj 
počnem, in ko jim razložim, s čim se ukvarjam, 
so vsi presenečeni in ne morejo verjeti, da je to 
mogoče. Bi pa jaz takega človeka vprašal, če bi 
bil pripravljen za en dan (ali več) zaposliti 
invalidno osebo? Ali drugače, eden izmed 
glavnih izzivov je to, da se “filtriraš” med vse 
ostale, da že takoj na začetku ne ugotovijo,  
da si invalid. Če to ugotovijo prej, si skoraj 
zagotovo odpadel, če šele po opravljeni storitvi,  
pa so vsi presenečeni.« 

In kaj je potem tisto, kar ga v 
vsakdanjem življenju in naj-
težjih trenutkih žene naprej? 
»Zavedanje, da je jutri nov dan in 
da bo še vse dobro,« odločno po- 
ve Miha, zavedajoč se tudi tega, 
da vsaka šola nekaj stane in da se 
iz napak največ naučimo. Ravno 
zato na svoji poti ne bi ničesar 

spremenil. S prihodnostjo se ne obreme- 
njuje in ničesar ne napoveduje. 
»Če rečem, da bom čez 5 let vozil taksi ali bil 
morda celo pilot na letalu, se bom verjetno zla‑ 
gal. Zato grem naprej in se prepuščam toku do‑
gajanja, tako glede svojega podjetja kot tudi 
osebno. Če mi uspe, bo super, če mi kdaj ne bo, 
pa nič hudega, vsaka izkušnja šteje.«

»Stvari se 
premikajo v pravo 
smer in jaz 
verjamem, da mi 
lahko uspe. »

nekih »obvezujočih« ur, če lahko tako rečem. 
Meni to povsem ustreza.« Večino stvari naredi 
sam, pomoč ima edino glede računovodskih 
storitev. »Danes nam tehnologija namreč 
omogoča, da lahko kot slep večino stvari počneš 
samostojno (kot npr. delo z računalnikom ali 
pametnim mobilnim telefonom).« 

podjetniške sanje in navdih
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Mlada podjetnica poskrbi,  
da je življenje lepše in slajše 
Slastela, Špela Keber s.p. – mlada podjetnica navdušuje vse generacije

Sabina Gosenca

Špela Keber je svojo ljubezen do peke združila s strastjo do ustvarjanja in tako je nastala Slastela. Kot pravi 33-letna 
Novomeščanka, ki je na samostojni podjetniški poti šele nekaj mesecev, Slastela otroke popelje v svet pravljic, odraslim 
ob pogledu na torte zastane dih, mladoporočencema pa njuni poročni zgodbi doda piko na i.

Dejstvo je, da se nam že ob izgovorjavi ime-
na podjetja Slastela v kotičkih ustnic poce-
dijo sline, ob okušanju polnih in sočnih tort 
pa brbončice odplavajo v svet omamnih 
okusov. In če ste že kdaj poskusili dobrote, 
ki jih ustvarja Špela Keber, lahko samo pri-
kimate. Ker so res odlične. Ali pa si ob ogle-
du čudovitih fotografij na njenem Insta- 
gram profilu  zaželite, da bi Špela tudi vam 
in vašim najdražjim spekla kakšno takšno 
torto, ob posebni priložnosti ali pa kar tako, 
za lepši dan. »Za ustvarjanje in preizkušanje 
slaščic imata veliko vlogo moja mami in po-
kojna babica, obe sta radi pekli in tudi mene 
je to od nekdaj veselilo. Ustvarjalnost sem 
vedno izražala na različne načine in pri tem 
uživala, pri inspiraciji in želji po izdelavi figu-
ric pa je pripomogel tudi nekdanji partner, 
ki je umetnik,« pojasnjuje Špela. 

Ni lahko, je pa vredno
Svoje podjetje je odprla 1. junija 2021, potem 
ko je uspešno opravila nacionalno poklicno 
kvalifikacijo. Delovne izkušnje je pred tem 
med drugim pridobivala v vrtcu in še danes ji 
je v veliko veselje, ko vidi navdušenje najmlaj-
ših, njihovih staršev in prijateljev ob pogledu 
na dekoracije na tortah. »Vsak začetek je te-
žak, a z veliko mero potrpežljivosti, konstan-
tnega učenja in zaupanja vase ter v svoje izdel-
ke se da. To vsekakor pripomore k dobrim 

rezultatom in boljši samozavesti na področju 
podjetništva,« priznava in dodaja, da trenu-
tno še vse stvari v lastnem podjetju počne 
sama. Dela ji ne manjka. »Največji izziv je z 
vsakim izdelkom zadovoljiti stranko, da ji bo 
torta oz slaščica všeč, tako po izgledu, kot  
okusu. Za kreativno delo je potrebno precej 
inspiracije, ki pa ni vedno na vrhuncu, zato je 
potrebno poiskati različne načine, da jo ve-
dno znova pridobivam. Včasih pa se moram 
samo usesti in začeti izdelovati figurice za tor-
to, takrat odplavam v svoj svet in se vse spet 
stabilizira. Seveda pa mi največji zagon dajejo 
stranke in njihovo zadovoljstvo.«

Individualen pristop, 
unikatne kreacije
V ponudbi Slastele je cela pa-
leta izbranih in prefinjenih 
kombinacij okusov tort, ki so 
narejene po lastnih receptu-
rah, s kakovostnimi sestavi-
nami, brez umetnih dodat-
kov in ojačevalcev okusov. Iz 
vsake ideje nastanejo unika-
tne figurice, z usklajenimi barvami in narav-
nimi dodatki. »Pri ustvarjanju sledim svetov-
nim trendom, vendar hkrati ostajam zvesta 
sebi in vsaki kreaciji z izostrenim okusom za 
estetiko dodam svoj podpis,« pravi Špela. 
Med vrednotami, ki jo vodijo pri delu, izpo-

stavlja ljubezen in strast do dela, spoštovanje 
strank in njihovo zaupanje, natančnost, svobo-
dno izražanje kreativnosti in profesionalnost 
ter predanost. »Individualen pristop je ključ-
nega pomena, zato vedno upoštevam želje 
strank in poskušam uskladiti svojo vizijo z nji-
hovo idejo. Okusi tort, ki so narejeni po lastnih 
recepturah, so unikatne kreacije.«

Izzivi jo motivirajo
Sedanja globalna kriza, kateri smo priča zaradi 
novega korona virusa, je očitno ni preveč pri-
zadela, saj kot pravi sama, trenutno nima težav. 
»Seveda se je vedno potrebno prilagajati 

različnim izzivom, ampak s tem 
samo še bolj rastem in napredu- 
jem,« dodaja ambiciozna mlada 
podjetnica, ki si v prvi vrsti želi ve-
dno zadovoljne in srečne stranke, 
sodelovanje z zunanjimi sodelavci  
ter širitev svojega podjetja na raz-
ličnih nivojih. »Nikoli ni prepoz- 
no začeti delati tisto, kar te veseli in 
to spremeniti v posel. Ni enostav-
no, vendar je na koncu vredno, je 

pa potrebno veliko potrpežljivosti, napora in 
poguma. Moja pot je šele začetek, potrebno 
bo še veliko učenja, srečala se bom z različnimi 
izzivi, vendar vse to me bo samo še bolj gnalo 
naprej do uresničitve naslednjih ciljev.«
Želimo ji vse dobro!

»Seveda se je vedno 
potrebno prilagajati 
različnim izzivom, 
ampak s tem samo 
še bolj rastem in 
napredujem.»
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