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Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto za člane organizira 
ekskluzivno strokovno ekskurzijo 

VIPAVSKA DOLINA IN OGLED 

 
 PODJETJA PIPISTREL ITALIA  

sreda, 25. maj 2022 
 

Kako prehoditi uspešno podjetniško pot in jo v pravem trenutku lastniško prestrukturirati? 
Podjetje v Ajdovščini je leta 1989 ustanovil G. Ivo Boscarol - prvi in edini zasebni proizvajalec zrakoplovov v Jugoslaviji. 
V letu 1992 se je podjetje prestrukturiralo v družbo z omejeno odgovornostjo, ime Pipistrel pa se je ohranilo vse do 
danes. Do zgodnjih 90-ih let je bilo proizvedenih več kot 500 motornih zmajev. Leta 1995 se je začel razvoj in proizvodnja 
lastnega motorno-jadralnega letala Sinus. V letu 2004 se je podjetje preselilo v nove prostore poleg letališča v Ajdovščini. 
Kolektiv podjetja Pipistrel d.o.o. Ajdovščina šteje 80 ljudi.  
 
Konec leta 2017 so ustanovili novo mešano podjetje na Kitajskem, ki je v njihovi 51-odstotni lasti in bo proizvajalo ultra 
lahka letala za dalnjevzhodna tržišča. Projekt je vreden 350 milijonov evrov, kolikor naj bi v družbo vložili v sedmih letih 
skupaj s kitajskim partnerjem Sino Group, ki ima 49 odstotkov podjetja. Poleg tega so sklenili posel z mestom Jurong za 
gradnjo letalskega centra. V začetku leta 2022 je g. Boscarol podjetje Pipistrel prodal ameriškemu konglomeratu…  

  

Tu pa se poslovna zgodba ne konča in zanimivo jo bo slišati iz ust g. Boscarola, ki nas bo sprejel v Ajdovščini, preden se 
bomo odpravili na ogled podjetja Pipistrel Italia v italijansko Gorico. 

Program ekskurzije in ogledov z izmenjavo poslovnih praks:  

Organizacija in vodenje: OOZ NM, OOZ Ajdovščina, Ivo in Peter Boscarol   

Odhod: 25. maj 2022, ob 6:30 uri, izpred Obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto  

Pot nas bo vodila po avtocesti do Ajdovščine, kjer nas bodo sprejeli predstavniki OOZ Ajdovščina in nas 
pospremili do ajdovskega podjetja Pipistrel Vertical Solutions. Tam nas bo pričakal nihče drug kot g. Ivo 
Boscarol, član OOZ Ajdovščina in mednarodno uveljavljen podjetnik, ki mu ne manjka inovativnosti, 
poslovnosti in uspešnega pozicioniranja na vseh trgih. 

      

Po pogovoru z njim in ogledu podjetja v Ajdovščini se bomo mimo športno-turističnega letališča 
odpravili še preko meje na italijansko stran in si ogledali drugi del podjetja Pipistrel Italia. Oglede bomo 
opravili do 13. ure, nato pa se odpravili raziskovat še nekaj drugih znamenitosti Vipavske doline. 

 

mailto:info@ooz-novomesto.si
http://www.ooz-novomesto.si/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Textron_Aviation_logo_2018.svg


         

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA NOVO MESTO, Foersterjeva 10, 8000 Novo mesto 
Tel.: 07 3371 580, 041 350 001,e-mail: info@ooz-novomesto.si, spletna stran: www.ooz-novomesto.si 

 
 

 

    

Naš postanek za kosilo bo na domačiji Majerija, ki je sestavljena iz štirih poslopij. Prva hiša, ki je bila 
zgrajena že okoli leta 1700, je postala premajhna in v njeni neposredni bližini so sezidali gospodarsko poslopje 
s kamnito velbano kletjo. Domačija je obkrožena s približno 10 ha prvovrstnih vinogradov, 
sadovnjakov in zeliščnim vrtom z mnogimi zelišči, ki jih uporabijo za doseganje izvrstnih okusov 
domačih jedi. Sveža zelišča ter izdelki iz njih so tudi naprodaj za gostinstvo in domačo uporabo. 

 

Po kosilu se bomo odpravili še v vipavsko vinsko klet vinarja Zmagoslava Petriča, v katerem je 2005 
dozorela odločitev in nastala je Guerila, biodinamična vinogradniška kmetija na Planini pri Ajdovščini. 
Njihova posebnost je, da opravila v vinogradih potekajo skladno z naravnimi cikli biodinamičnega koledarja.  
V novi moderni vinski kleti, od koder se ponuja prekrasen pogled na Vipavsko dolino ter pobočja Nanosa, 
Čavna in Trnovske planote, nam bodo pripravili degustacijo KLASIK, s šestimi vzorci vin Guerila s 
prigrizki, ki vključuje tudi voden ogled kleti z razlago biodinamične pridelave. 
 

Povratek v Novo mesto bo okoli 20. ure. 
 

Cena: 120 EUR ( z vključenim 22% DDV) na osebo. Turistično zavarovanje ni vključeno. 
Število mest je omejeno na 26 oseb, zato pohitite s prijavo in plačilom po izdanem predračunu. 
 

Cena vključuje:   
- avtobusni prevoz s turističnim avtobusom, vse cestnine in parkirnine, organizacija in vodenje 
- sprejem v podjetju Pipistrel v Sloveniji, ogled razvojnega dela podjetja in pogovor z Ivom Boscarolom 
- sprejem v podjetju Pipistrel Italia, voden ogled (sin Peter Boscarol) 
- kratek ogled športnega letališča v Ajdovščini 
- kosilo na posestvu Majerija (ekskluzivno za delegacijo OOZ Novo mesto) 
- ogled vinske kleti in degustacija KLASIK (6 vin Guerila) 

 

Plačilo:  
Za skupni znesek glede na število prijavljenih oseb boste prejeli predračun in ga plačali pred izletom na 
OOZ Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, Novo mesto,  TRR št. SI56 0297 0001 0183 225, sklic na: SI00 25052022.  
 

Prijave:  
Prijave sprejemamo na OOZ Novo mesto, tel. 07 33 71 580, GSM 041 350 001, e-pošta: 

ksenija.klobucar@ozs.si, najkasneje do 20. maja 2022 oziroma do zasedbe prostih mest. 
 
Vabljeni na ekskluzivno in neponovljivo strokovno ekskurzijo v krogu članov zbornice.    

                                                                                            
Mojca Andolšek,  

        predsednica OOZ Novo mesto   
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