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• Volitve v organe zbornice 
in sekcij za mandat 
2022-2026

• Gospodarska delegacija v 
Dubaj na EXPO

• Ekskluzivne strokovne 
ekskurzije 

• Vodje gradnje po gradbenem 
zakonu

• Dogodek mladih podjetnikov 
in predstavitev podjetniških 
zgodb
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uvodna beseda

Mojca Andolšek

Spoštovani članice in člani, 
obrtniki in podjetniki,
iskreno se vam zahvaljujem za vaše dosedanje in ponovno zaupanje ob moji 
ponovni potrditvi predsedovanja v novem mandatnem obdobju 2022-2026.

Mojca Andolšek
 predsednica OOZ Novo mesto

Skupaj s svojo nepogrešljivo, pozitivno in 
kompetentno ekipo članov upravnega od-
bora, nadzornega odbora, predsednikov 
sekcij, članov, podpornikov ter zaposlenih 
smo zbornico uspeli pripeljati čez zelo tež-
ke čase, povezane s pandemijo korona vi-
rusa, ko smo se čez noč znašli v nezavidlji-
vem položaju svetovne krize in naglega za-
ostrovanja pogojev za gospodarstvo. Ko 
smo že mislili, da smo zdravstveno krizo 
premagali, se je pojavila nova ukrajinsko-
ruska kriza, ki še poslabšuje položaj in nas 
dnevno postavlja pred nove izzive - od so-
očanja z velikimi izgubami v oskrbovalnih 
verigah, podaljšanja dobavnih rokov, enor-
mnih podražitev energentov in surovin ter 
marsikje velikega kadrovskega defi cita.  

A zadovoljna sem in ponosna na vas, da se 
je v tem obdobju izrazila tudi neomajna 
volja, vztrajnost, znanje in sposobnost 
podjetnikov, ki ste uspeli krmariti skozi ne-
zavidljive zunanje okoliščine in s prilagaja-
njem spremembam kljub temu ustvariti 
mnoge cilje, nove podjetniške zgodbe o 
uspehu in rezultate poslovanja, kar je 
pripomoglo celo h gospodarski rasti.

Kljub vsem razburkanim morjem smo na 
zbornici uspeli pozitivno poslovanje ohra-
niti, ga stabilizirati in vzpostaviti pogoje za 
uresničevanje novih ciljev za nadaljevanje 
našega skupnega dela v novem mandatu.

Ob tej priložnosti želim čestitati vsem 
novo izvoljenim poslancem skupščine 

Območne obrtno‑podjetniške zbor‑
nice Novo mesto! 

V letošnjem supervolilnem letu pa se želim še 
posebej zahvaliti tudi našemu dolgoletne-
mu predsedniku OZS gospodu Branku 
Mehu, ki nas je znal vedno povezovati, zdru-
ževati in imel neomajno vztrajnost in energijo 
v dialogu do najtežjih tem na državnem ni-
voju. In hkrati čestitati našemu novemu 
predsedniku OZS gospodu Blažu Cvaru 
ter se mu zahvaliti, da je v svoj upravni 
odbor povabil kar dva člana OOZ NM 
(Andreja Papeža in Mojco Andolšek), ki 
bosta zastopala širše interese obrti in pod-
jetništva v regiji.

OOZ Novo mesto mora na vsakem kora-
ku izkazovati veliko ambicijo biti najbolj 
prepoznavna organizacija razvoja ma-
lega gospodarstva, ustvarjanja tehnolo-
ških presežkov in hkrati združevalna in 
osrednja strokovna ter moralna avtoriteta 
s področja podpornega podjetniškega 
okolja na Dolenjskem.

Z odločitvijo, da nadaljujemo začeto delo, 
prevzemamo veliko odgovornost do naših 
predhodnikov ter naše stanovske organi-
zacije in prav je, da jo skupaj dvignemo na 
še višjo raven delovanja in povečanja pre-
poznavnosti ter uspešnega zastopanja obr-
tnikov in podjetnikov. To bo še naprej 
moje vodilo za nadaljnje mandatno obdo-
bje in prepričana sem, da je s tem narejen 
ustrezen korak v novo razvojno obdobje 

zbornice, ki bo zadržal tako tradicijo kot 
dodal več k modernizaciji zbornice in dvi-
gu konkurenčnosti malih podjetij.

Spoštovani, kot doslej si tudi v prihajajo-
čem obdobju želim pozitivnega, konstru-
ktivnega in strokovnega sodelovanja sku-
paj z vami kot podlago in nadgradnjo k še 
uspešnejšemu izvajanju posameznih de-
javnosti, delovanju sekcij in zbornice v 
celoti. 

Poletje se nezadržno približuje, zato vam 
želim prijeten oddih, uspešne poslovne 
dogodke, osebnega zadovoljstva in zado-
voljstva vaših zaposlenih ter prijetnih 
druženj.
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seja skupščine

Novo vodstvo zbornice in upravni 
odbori sekcij za nov mandat 
(2022-2026)
 Emilija Bratož, direktorica

Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto je bila 8. junija 2022 izvedena 1. volilna in ustanovna seja skup-
ščine, na kateri smo potrdili 32 novih poslancev sestava za mandat 2022-2026 ter izvedli volitve v organe zbornice. 

Skupščino OOZ Novo mesto za mandatno obdobje 2022-2026 ses-
tavlja 32 poslancev po naslednjem ključu: predsednik, dva podpred-
sednika, od vsake strokovne sekcije in združenja od 1 do 4 poslanci 
glede na skupno število članov v sekciji, in 8 poslancev, imenovanih s 
strani občin, ki so povezovalni člen med zbornico in občinami.
V nadaljevanju so potekale volitve novega vodstva zbornice, pred-
sednice in članov upravnega odbora in predsednice in članov nad-
zornega odbora.
Po daljši razpravi in tajnem glasovanju o predlogu spremembe  
statuta, ki jo je predlagala pravna služba OZS in je bila v javni obrav-
navi od 24.5.2022 do 6.6.2022, zaradi situacije, da nihče od predla-
ganih novih kandidatov do roka 9.5.2022 ni oddal svoje pisne kan-
didature s programom dela in razvoja zbornice v naslednjem man-
datu, je priložnost, da 10-letno uspešno vodenje v naslednjem man-
datu nadgrajuje k novim ciljem in razvoju zbornice, soglasno dobi-
la ponovno izvoljena predsednica Mojca Andolšek, z Avgustom 
Bučarjem in Radom Trifkovićem kot podpredsednikoma ter 
člani upravnega odbora Robertom Pericom, Renato Novak, 
Anjo Črtalič Špringer in Zdravkom Klevišarjem. 

V nadzorni odbor so bili izvoljeni Andreja Žnidaršič kot predse‑
dnica ter dva člana: Robert Medle in Andrej Papež. Poslanci so 
nov mandat potrdili tudi dosedanji direktorici Emiliji Bratož. 
Direktorica je po potrditvi njene funkcije, ki je sicer vezana na man-
dat predsednika, poudarila, da bo še naprej skrbela za realizacijo vseh 
nalog in sklepov novoizvoljenih organov, hkrati pa se trudila razširi-
ti paleto projektnega delovanja za dolenjske obrtnike in podjetnike 
v Sloveniji in mednarodno, nadaljevati razvoj novih tržnih storitev, 
pospešiti aktivno strokovno delovanje v sekcijah in v Klubu mladih 
podjetnikov, povezovalno z drugimi območnimi zbornicami, 
Razvojnim centrom Novo mesto ter sorodnimi podpornimi orga-
nizacijami na področju obrti in podjetništva. 

»Skupaj s svojo nepogrešljivo, pozitivno in kompetentno 
ekipo članov UO in NO, poslancev, članov, podpornikov ter 
zaposlenih nam ni bil doslej noben cilj nedosegljiv! 

Še več, ko so drugi obupali, smo se soočili z izzivi in bili s 
svojim trdim delom zgled in motivacija drugim sorodnim  
organizacijam v državi. Za vašo podporo, sodelovanje in 
zaupanje se vam iskreno zahvaljujem in v zaupanem novem 
mandatu bom z veseljem skupaj z vami nadaljevala razvoj 
prihodnosti in prepoznavnosti dolenjskega podjetništva in 
obrti.»

V okviru zbornice mora biti 
vsak član deležen enakoprav‑
ne, strokovne in kakovostne 
obravnave, zastopanja in po‑
nujenih storitev.

Naš cilj je, da bi se naši člani z 
našo strokovno pomočjo poču-

Predsednica je v predstavitvi pro-
grama delovanja v novem štirile-
tnem mandatu izpostavila ključne 
pristope:

tili varno, da bi imeli dostop do vseh za njih potrebnih informa-
cij s področja pogojev poslovanja, kakovostnega svetovanja in 
optimizacije poslovanja. To bomo skušali doseči z ozavešča-
njem in izobraževanjem članov.

OOZ Novo mesto mora na vsakem koraku izkazovati  
veliko ambicijo biti najbolj prepoznavna organizacija malega 
gospodarskega razvoja in tehnoloških presežkov, prav tako pa 
združevalna in osrednja strokovna ter moralna avtoriteta na  
področju podpornega podjetniškega okolja na Dolenjskem.

Ob izvolitvi je predsednica dodala, da člane obrtnike in pod-
jetnike izkušnje, znanje, pogum in sloga pod njenim vodstvom 
povezujejo že skoraj 10 let in da tudi v naslednjem mandatu 
želi zbornico voditi k novim ciljem, uspehom, rezultatom in 
storitvam, ki jih namerava še posodobiti in digitalizirati.

Člani UO v mandatu 2022-2026
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seja skupščine

IME IN PRIIMEK  PREDSTAVNIKI SEKCIJ

1. Mojca Andolšek predsednica
2.* Avgust Bučar podpredsednik
3.* Rado Trifković podpredsednik
4. Zdravko Klevišar Sekcija avtoserviserjev
5. Robert  Kavšek Sekcija avtoserviserjev 
6. Andrej Kmet Sekcija elektro dejavnosti
7. Jure Mlakar Sekcija elektro dejavnosti 

8. Rudi  Redek Sekcija frizerjev in  
kozmetikov 

9. Renata  Peterle Sekcija frizerjev in  
kozmetikov

10. Martina Tršinar Sekcija za gostinstvo in  
turizem

11. Franc  Bukovec Sekcija gradbincev
12. Anton  Hrastar Sekcija gradbincev
13. Janez  Kovačič Sekcija gradbincev
14. Stanko Rabzelj Sekcija gradbincev

15. Matej  Dulc Sekcija inštalaterjev -  
energetikov

2.* Avgust  Bučar Sekcija kovinarjev
16. Anja Črtalič Špringer Sekcija kovinarjev
17. Tomislav Bogović Sekcija lesnih strok
18.* Dušan Mojstrovič Sekcija lesnih strok
19. Primož  Gazvoda Sekcija za promet
20. Miran  Štukelj Sekcija za promet

Poslanci skupščine  
ooz novo mesto

voljeni predstavniki sekcij in poslanci, imenovani s strani občin
za mandatno obdobje 2022-2026 

IME IN PRIIMEK  PREDSTAVNIKI SEKCIJ

21. Renata Novak Sekcija tekstilcev
22. Matjaž  Bevc Sekcija nerazvrščenih 
23. Janez Ravbar Sekcija nerazvrščenih

24. Jože Bevc Združenje upokojenih  
obrtnikov 

25. Zvonka  Kobe Združenje upokojenih   
obrtnikov

3.* Rado Trifković Klub mladih podjetnikov 

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKI OBČIN

26. Boštjan Gaberc Občina MO Novo mesto

27. Matej  Novak Občina Dolenjske Toplice

28. Gregor  Parkelj Občina Mirna Peč 

29. Marjan Irt Občina Straža 
30. Anton  Cvelbar Občina Šentjernej 
18.* Dušan Mojstrovič Občina Škocjan
31. Milan Pajk Občina Šmarješke Toplice
32. Stanko Novinc Občina Žužemberk

2*  Avgust Bučar je podpredsednik in poslanec sekcije kovinarjev
3*   Rado Trifković je podpredsednik in poslanec Kluba mladih  
 podjetnikov
18*  Dušan Mojstrovič je poslanec sekcije lesnih strok in hkrati  
 imenovan po ključu imenovanja poslanca s strani občine  
 Škocjan
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seja skupščine

Člani UO sekcij  in poslanci skupščine
 pri OOZ Novo mesto za mandat 2022-2026

SEKCIJA AVTOSERVISERJEV 

1. ZDRA VKO KLEVIŠAR - 
 predsednik, poslanec skupščine
2. Marjan GREGORIČ
3. Marjan IRT
4. Iztok LUZAR
5. Robert KA VŠEK (poslanec skupščine)
6. Robert PODRŽAJ
7. Andrej ŠENICA

SEKCIJA ZA PROMET

1.  Miran ŠTUKELJ - 
 predsednik, poslanec skupščine
2. Anton BOBIČ
3. Franci BREGAČ
4. Jože DEŽELAN
5. Primož GAZVODA 
 (poslanec skupščine)
6. Marjan GORNIK
7. Matej HREN

SEKCIJA GRA DBINCEV

1.  Franci BUKOVEC - 
 predsednik, poslanec skupščine
2. Marko BELE
3. Janez KOVAČIČ (poslanec skupščine)
4. Gregor MERLIN 
 (GPI TEHNIKA  d.o.o.)
5. Leopold MIHELIČ
6. Milan PAJK
7. Stanko RA BZELJ (poslanec skupščine)
8. Anton HRA STAR (poslanec 
 skupščine)*  ni član UO  sekcije

SEKCIJA KOVINARJEV

1.  Avgust BUČAR - 
 predsednik, poslanec skupščine
2. Anja ČRTALIČ ŠPRINGER 
 (poslanka skupščine)
3. Boštjan GAŠPERŠIČ
4. Jože MIKLIČ 
5. Stanko NOVINC
6. Robert PERIC
7. Nejc REPŠE (REMOS d.o.o.)

SEKCIJA LESNIH STROK

1. Dušan MOJSTROVIČ - 
 predsednik, poslanec skupščine
2. Ciril AVGUŠTIN
3. Mojca BADOVINAC (MOBA d.o.o.)
4. Tomislav BOGOVIĆ 
 (poslanec skupščine)
5. Robert FLORJANČIČ
6. Janez PIRC
7. Andrej REDEK

SEKCIJA ELEKTRO DEJAVNOSTI

1. Drago HOČEVAR - predsednik
2. Andrej KMET (poslanec skupščine)
3. Jure MLAKA R (poslanec skupščine)
4. Matjaž PALČIČ
5. Uroš PAPEŽ

SEKCIJA INSTALATERJEV‑
ENERGETIKOV

1. Matej DULC  (DULC d.o.o. ) - 
 predsednik, poslanec skupščine
2. Robert AVSEC
3. Franci BUČAR
4. Robert DULC 
 (DULC ROFLEKS d.o.o. )
5. Gregor GOLOB - LUFIS
6. Domen MUHIČ 
7. Bogdan RENUŠA 
 (NOVOMONT d.o.o.)

SEKCIJA ZA GOSTINSTVO IN 
TURIZEM

1. Stane PIRKOVIČ - predsednik
2. Borut JAKŠE
3. Mojca KIKELJ
4. Mateja SUŠNIK (KNM Travel d.o.o.)
5. Martina TRŠINAR, poslanka   
 skupščine 

SEKCIJA FRIZERJEV IN 
KOZMETIKOV

1. Renata PETERLE - 
 predsednica, poslanka skupščine
2. Renata CVETANOVSKI 
3. Anamarija JANEŽIČ
4. Maja JUDEŽ (YOUMA d.o.o.)
5. Mirjam ROMIH KA ŠČEK
6. Matejka MAVSAR KUŽNIK
7. Rudi REDEK (poslanec skupščine) 

SEKCIJA TEKSTILCEV 

1. Renata NOVAK - 
 predsednica, poslanka skupščine 
2. Fanika GODEC
3. Marta ILOVAR
4. Mirjam DUH
5. Urška GLIHA (SIVILI d.o.o.)

SEKCIJA NERA ZVRŠČENIH 

1. Matjaž BEVC - 
 predsednik, poslanec skupščine
2. Zoran ERCEGOVČEVIĆ 
3. Anton FABJAN
4. Andrej KRA JNC
5. Janez RA VBAR (poslanec skupščine)
6. Anita AVBAR SALOPEK 
7. Andreja ŽNIDARŠIČ

ZDRUŽENJE UPOKOJENIH 
OBRTNIKOV 

1. Jože BEVC - 
 predsednik, poslanec skupščine 
2. Edo  DROBNIČ
3. Jožef  DULC
4. Martin GAZVODA
5. Zvonka KOBE  (poslanka skupščine)
6. Marija POTOČAR
7. Matjaž ŠINKOVC

SEKCIJA AVTOSERVISERJEV SEKCIJA LESNIH STROK

SEKCIJA ELEKTRO DEJAVNOSTI

SEKCIJA NERA ZVRŠČENIH 
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Izvoljeni člani OOZ Novo mesto 
za poslance sekcij in člane  
upravnih odborov sekcij na OZS
Emilija Bratož, direktorica

Na podlagi Razpisa volitev v organe OZS, ki so ga sprejeli na 5. redni seji Skupščine OZS, so sekcije pri OOZ Novo me-
sto v obdobju od 12.1. do 15. 3. 2022 imele volilne sestanke za člane UO sekcij ali predsednike skupno 32 sekcij pri OZS 
ter za poslance sekcij pri OZS. Člani so izvedli 12 volilnih sestankov.
O predlaganih in izvoljenih kandidatih smo obvestili OZS in navedli 22 kandidatov za poslance sekcij, ki so se udeležili skupščine sekcije 
pri OZS, in 11 kandidatov za člane UO sekcij, od katerih je bilo 8 izvoljenih v upravni odbor sekcije, ki bodo aktivno delovali na nacional-
nem nivoju in informacije od tam prenašali na območni nivo.

seja skupščine

Za poslanca skupščine sekcij v OZS so imenovani naslednji 
poslanci po sekcijah:

Sekcija avtoserviserjev: BOGDAN KRAŠNA,  
AVTOCENTER KRAŠNA d.o.o.                                                                                      
Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev: TATJANA BRULC,  
GG Novo mesto d.d.
Sekcija čistilcev objektov: MARTINKA PICELJ,  
PACOM d.o.o.  
Sekcija elektro dejavnosti: JURE MLAKAR s.p.
Sekcija fotografov: ZORAN ERCEGOVČEVIĆ,  
FOTO ASJA d.o.o.
Sekcija frizerjev: RUDI REDEK s.p., FRIZERSKI SALON 
Sekcija za gostinstvo in turizem: STANE PIRKOVIČ s.p., 
GOSTIŠČE »Pri dediju« 
Sekcija gradbincev: STANKO RABZELJ s.p., KERAS                                                                                                                    
Sekcija instalaterjev – energetikov: MATEJ DULC, DULC, d.o.o.
Sekcija kleparjev in krovcev: ALEŠ ŠOBAR s.p.,  
SPLOŠNO KLEPARSTVO
Sekcija kovinarjev: ANJA ČRTALIČ ŠPRINGER s.p.,  
BAM BAM, najemi in svetovanje
Sekcija kozmetikov: MAJA JUDEŽ, YOUMA d.o.o.
Sekcija lesnih strok: DUŠAN MOJSTROVIČ s.p., 
MIZARSTVO 
Sekcija plastičarjev: MATJAŽ BEVC, PLASTIKA BEVC d.o.o.
Sekcija polagalcev talnih oblog: DEŽAN MIROSLAV, 
GALLINO d.o.o.
Sekcija za promet: MIRAN ŠTUKELJ, MINITOUR d.o.o. 
Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev: SREČKO ŠIMEC s.p., 
SLIKOPLESKARSTVO          
Sekcija steklarjev: KLEMEN VIDMAR, STEKLARSTVO 
VIDMAR d.o.o.
Sekcija tekstilcev: FANIKA GODEC s.p., ŠIVILJSTVO
Sekcija vzdrževalcev tekstilij: MARJETICA GOLE s.p., 
USLUGA NOVO MESTO d.o.o. 
Sekcija zlatarjev: DAVID FINK, ČEBELICA d.o.o.
Sekcija živilskih dejavnosti: BLAŽ KOŠAK, MLIN KOŠAK 

V UO sekcij pri OZS so bili izvoljeni naslednji naši  
predstavniki:

MATJAŽ BEVC, PLASTIKA BEVC d.o.o.,  
član UO Sekcije plastičarjev 

TOMISLAV BOGOVIČ, MIZARSTVO BOGOVIČ d.o.o.,  
član UO sekcije lesnih strok 

FANIKA GODEC s.p., članica UO sekcije tekstilcev 

MAJA JUDEŽ, YOUMA d.o.o., članica UO sekcije kozmetikov 

ZDRAVKO KLEVIŠAR s.p., član UO in podpredsednik sekcije 
avtoserviserjev 

SREČKO ŠIMEC s.p., član UO sekcije slikopleskarjev,  
fasaderjev in črkoslikarjev 

KLEMEN VIDMAR, STEKLARSTVO VIDMAR d.o.o.,  
član UO sekcije steklarjev 
ANDREJ PAPEŽ, ENSI d.o.o., predsednik sekcije instalaterjev- 
energetikov

Poslanka OOZ Novo mesto v Skupščini OZS, ki je 4.7.2022  
volila novo vodstvo OZS, pa je predsednica Mojca Andolšek, 
FerroČrtalič d.o.o..

Vsem čestitamo in želimo uspešno delovanje.

V široki mreži aktivno delujočih članov je sicer 92 izvoljenih 
članov v upravnih odborih sekcij, prav tako ima novomeška 
območna zbornica 22 poslancev v sekcijah pri krovni organi‑
zaciji OZS, 8 članov upravnega odbora sekcije na OZS ter celo 
enega predsednika sekcije na OZS, kar pomeni, da je zbornica 
s svojimi predstavniki med aktivnejšimi v celotni mreži 62 ob‑
močnih zbornic v Sloveniji. 
To strukturo najbolj dejavnih članov bomo še bolje povezali 
in vzpostavili medsebojno neposredno komunikacijo, da 
bodo še učinkoviteje sledili potrebam, uresničevali izboljšave 
splošnega poslovnega okolja ter posebnih pogojev v posame‑
znih dejavnostih. 
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ARABSKI EMIRATI – pravljica v deželi 
presežkov in gospodarska delegacija 
na svetovni razstavi eXPo v Dubaju 
Emilija Bratož, direktorica

V začetku marca smo izvedli 6-dnevno ekskurzijo v soorganizaciji Območnih obrtno-podjetniških zbornic Novo me-
sto, Nova Gorica in Maribor, z 88 udeleženci v gospodarski delegaciji obrtnikov in podjetnikov. 
Dubaj predstavlja dva svetova popotniških 
užitkov. Izjemen futuristični svet arhitektur-
nih presežkov (Dubaj marina, najvišji stolp 
na svetu Burj Khalifa, nova arhitekturna iko-
na Dubai Frame, Museum of Future, Dubai 
Eye in številna nakupovalna središča) ter 
tradicionalni svet starega Dubaja v predelu 
Deira, ki ga zaznamujejo mošeje in tradici-
onalne tržnice. 
Pika na i je bil obisk letošnjega najbolj spek-
takularnega dogodka na planetu – EXPO 
2020 v Dubaju. V družbi izkušenega vodni-
ka smo na potovanju spoznali oba svetova 
te bleščeče metropole, kjer je meja le nebo, 
letos pa je še posebej izstopal ogled sloven-
skega razstavnega paviljona, ki je predstav-
ljal presežek v mnogih pomenih.
 Že drugi dan po prihodu so se udeleženci 
odpeljali do prizorišča EXPO, kjer se je od-
vijala velika svetovna razstava in poslovni 
program. Na njej se je uspešno predstavila 
tudi Slovenija. Njen paviljon je navduševal 
prav vse, saj je s tematiko vode in zelen-
ja sporočal usmeritev trajnosti in zelene 
prihodnosti. 
Tretji dan so se udeleženci odpeljali proti 
Abu Dhabiju, prestolnici Emiratov, na celo-
dnevni ogled mesta, ki prekipeva od energi-
je in kjer se moderna bleščavost stika z vr-
hunsko umetnostjo. Zapeljali so se po obal-
nem predelu Breakwater, od koder se odpi-
ra krasen razgled na ulico Corniche, razko-

šni hotel Emirates Palace ter Predsedniško 
palačo, ki so si jo tudi ogledali. Sledil je kra-
tek obisk spominskega centra Sheik Zayed 
in postanek ob Marina Mallu. Zvečer so 
obiskali še največjo mošejo Združenih 
Arabskih Emiratov, mošejo šejka Zajeda. 
Mošeja je mogočni arhitekturni dragulj, ki 
sprejme do 40.000 obiskovalcev, vsako leto 
pa jo obišče več kot 3 milijone ljudi z vsega 
sveta. 
Četrti dan so si ogledali še ostale paviljone 
na EXPU in se udeležili dodatnega progra-
ma. Hkrati so izkoristili možnost povzpeti 
se na trenutno najvišjo stolpnico na svetu - 
osupljiv in mogočen stolp Burj Khalifa, ki se 
dviguje kar 828 m nad mesto, na dvoriščih 
pa so jih navdušile »plesoče fontane« - 
predstava vodnih curkov in glasbe. 
 Posebno doživetje je bil še izlet do puščave 
ter vožnja s  terenskimi vozili. Po adrenalin-
ski vožnji po peščenih sipinah so si oddah-
nili v kampu, postavljenem po vzoru pravih 
beduinskih taborov. Pod zvezdnatim ne-
bom, z nogami v toplem pesku, so si privo-
ščili okusno večerjo ob beduinski glasbi in 
čarobnih gibih trebušne plesalke. 
Zadnji delovni dan delegacije obrtnikov in 
podjetnikov v Dubaju je potekal ob ogledu 
gradbenega podjetja Gorica Industries g. 
Ivana Fornazariča, ki velja za najuspešnejše-
ga slovenskega podjetnika v Zalivu. Tam si-
cer Vipavčan deluje že 3 desetletja. Njegovi 

proizvodi, to so priključna vozila in tovorne 
prikolice ter storitev prevoza kamnov in skal 
za dubajske nasipe otokov, so bili in so še ne-
pogrešljivi pri gradnji vseh znamenitosti, po 
katerih slovi Dubaj. Dokaz, do kod vse sega 
uspešnost Slovencev po svetu.

 Na tem mestu se za nov pristop zahvalju‑
jemo naši predsednici Mojci Andolšek, 
poslovni svetovljanki in odlični idejni 
pobudnici za tovrstne posebne ekskurzi‑
je, ter predsednikoma OOZ Nova Go‑
rica, g. Zoranu Simčiču, ter g. Alešu Pul‑
ku, predsedniku OOZ Maribor, ki so se 
ji pridružili v ideji zagotoviti tako številč‑
no gospodarsko delegacijo na EXPO.

Na edinstvenem potovanju smo združili 
poslovne namene z druženjem obrtni‑
kov iz treh regij Slovenije. Sodelovali in 
povezovali se bomo tudi v bodoče, saj v 
sinergiji lahko najdemo  le pozitivne iz‑
kušnje in nova znanstva, kar v poslovnem 
svetu pomeni največ. 
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ekskluzivna strokovna ekskurzija 
v Pipistrel v sloveniji in Italiji
Emilija Bratož, direktorica

Na »dan mladosti«, 25. maja 2022, smo se v zelo aktulnem času odpravili na strokovno ekskurzijo v podjetji Pipistrel 
v Sloveniji in sosednji Italiji, s kulinaričnim in vinarskim pridihom Vipavske doline.

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 je bilo slišati iz 
ust g. Boscarola.
V Ajdovščini sta nas sprejela predsednik in direktor OOZ Ajdov-
ščina in nas pospremila do ajdovskega razvojnega dela podjetja 
Pipistrel Vertical Solutions. Tam nas je pričakal nihče drug kot g. 
Ivo Boscarol, član OOZ Ajdovščina in mednarodno uveljavljen 
podjetnik, ki mu ne manjka inovativnosti, poslovnosti in uspešnega 
pozicioniranja na zahtevnih trgih. Predstavil nam je svojo življenjsko 
zgodbo, pot v podjetništvo, zgodovino podjetja ter opredelil, 
kako je potekal razvoj in kam nas še pelje bodočnost letalstva.

Po dvourni bogati prezentaciji in pogovoru z njim smo se mimo 
športno‑turističnega letališča, ki ga uporabljata Aeroklub Josip 
Križaj in Pipistrel za testiranje in razvoj, odpravili še preko meje 
na italijansko stran in si ogledali drugi del podjetja Pipistrel Italia. 
Tam nas je čez proizvodnjo popeljal nečak g. Peter Boscarol. 
Razložil nam je način proizvajanja od naročila do dobave in prilo-
žnost smo imeli leteti s simulatorjem.

Po ogledih in mnogih strokovnih pogovorih ter odgovorih na naša 
vprašanja se je prilegel postanek za kosilo na domačiji Majerija, 
ki je sestavljena iz štirih poslopij. Prva hiša tu, ki je bila zgrajena že 
okoli leta 1700, je postala premajhna in v njeni neposredni bližini so 
sezidali gospodarsko poslopje s kamnito velbano kletjo. V zdajšnjo 
podobo sta ga obnovila vizionarska in vztrajna Nataša in Matej 
Tomažič, ki je po stroki gostinec. Domačija je obkrožena s približno 
10 ha prvovrstnih vinogradov, sadovnjakov in z  zeliščnim vrt‑
om z mnogimi zelišči, ki jih uporabijo za doseganje izvrstnih okusov 
domačih jedi. Sveža zelišča ter izdelki iz njih so tudi naprodaj za go-
stinstvo in domačo uporabo.
Kuharsko strežno osebje nas je povsem prepričalo z okusnim 4-ho-
dnim kosilom, Matej pa nas popeljal še v kamnito velbano klet ter 
razkazal še podzemni hotel, nad katerim na pohodni strehi (tleh) 
uspeva zeliščni vrt. Vse skupaj je plod 30 letnega vizionarskega 
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strokovna ekskurzija 
sekcije za gostinstvo 
in turizem
Stane Pirkovič, predsednik sekcije

Člani sekcije za gostinstvo in turizem pri OOZ Novo mesto smo v sodelovanju 
s Kompasom Novo mesto izvedli strokovno-izobraževalni dogodek za podjet- 
nike v gostinstvu in turizmu – po Slovenski obali.

Obisk smo začeli pri priznanem oljkarju 
Morgan v Šmarju pri Kopru, kjer smo se 
sprehodili po prostranem oljčniku, nato pa si 
ogledali še kratke filme o stiskanju oljčnega 
olja, pri čemer smo poizkusili klasične in raz-
lične zanimive okuse odličnih oljčnih olj. 
Nato smo nadaljevali pot mimo vinarstva 
Rojac, objekta in vinske kleti, kjer so sne- 
mali serijo Usodno vino. Po krajšem post- 
anku smo prispeli do Vinske kleti Koper  
oziroma  Hiše refoška, na degustacijo »Ca- 
pris Premium«, ki vsebuje tri vzorce vin ob 
odličnem prigrizku pršuta in sira. Vabljiva 
trgovina z vini in darilnimi paketi nas kar ni 
spustila v nadaljevanje prijetnega dne.
Odpeljali smo se še do trgovinice Zigante 
Tartufi, kjer smo si vzeli čas za krajši nakup 
izdelkov v specializirani prodajalni omak iz 
tartufov, paradižnikovih omak, testenin in 
prehrambenih darilnih paketov.
Zgodaj popoldne smo pot nadaljevali do 
Vinske Fontane v Marezigah, s krajšim po-
stankom in degustacijo na zunanjem prosto-
ru, ki predstavlja odlično višinsko razgledno 
točko, od koder seže pogled vse do sloven- 
skega morja in Trsta. Posebnost fontane je sa-
mopostrežna degustacija šestih odprtih vin 
iz lokalnih kleti in vrhunskih vin Vina Koper. 
Okusili smo še odličen refoškov liker in druga 
vrhunska vina v strežnem paviljonu.
Zasluženo pozno kosilo nam je po ogledu 

njihove domače vinske kleti ponudila gosti-
teljica na bližnji turistični kmetiji Bor‑ 
don v Dekanih. Tam je bilo ponovno kuli-
narično prijetno, hkrati pa glasbeno pope-
streno s šmarješkim harmonikarjem, ki  
nam je z melodijami krajšal celotno pot, tu 
pa smo lahko celo zaplesali.
Na poti nas je vodila vodička Mihaela 
Rupnik Cek, vodja turističnih tematskih 
dogodivščin po biserih Slovenske obale ter 
dveh turističnih programov »Morje Happy 
Kids« in »Bovec Holiday House«, ki je pot 
popestrila z opisom pokrajine, danosti in 
zgodovine Obale, k čemur je dodala pestre 
zabavne komunikacijske vložke, da nam je 
dan prijetno, a zato tudi prehitro minil. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam odprli vra-
ta svojih dejavnosti, in Kompasu Novo me-
sto za odlično organizacijo ter vodenje.

nastajanja, adaptiranja in urejanja 300 let 
starega poslopja z novim prizidkom in ho-
telom, res vrednega obiska in ogleda. 
Po kosilu smo se odpravili še v vinsko klet 
vinarja Zmagoslava Petriča, v katerem je 
leta 2005 dozorela odločitev in nastala je 
Guerila, 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 po-
nuja prekrasen pogled na Vipavsko dolino 
ter pobočja Nanosa, Čavna in Trnovske pla-
note, so nam razložili biodinamično pri‑ 
delavo in v pred kratkim novozgrajenem  
objektu pripravili degustacijo šestih vzor‑
cev vin Guerila s prigrizki.
Kaj bi hoteli še več od vsestransko prijetnega, 
poučnega in podjetniško naravnanega dru-
gega dela strokovne ekskurzije članov zbor-
nice po Vipavskem? Odgovor je bil enoten: 
želimo si še več tovrstnih poslovnih in dru-
žabnih dogodkov, ki so navdušili tako dolgo-
letne podjetnike, kot njihove otroke, ki se že 
privajajo na misel o nasledstvu družinskega 
podjetja. Navdušuje nas, če bomo s ponudbo 
novih možnosti za obiske in oglede odprli 
vrata zelo uspešnih podjetij oziroma priložili 
kamenčke temeljev k njihovim podjetniškim 
izkušnjam. 
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Strokovni ogled novomeških 
objektov v gradnji
Franci Bukovec, predsednik sekcije gradbincev

Po sklepu UO sekcije smo 24.5.2022 izvedli ogled graditve dveh zanimivih in specifičnih objektov v Novem mestu, ka-
tera sta z vidika konstrukcijskih in statičnih rešitev ter umestitve v prostor unikatna, brvi čez Krko v Irči vasi in olimpij-
skega bazena v sklopu Velodroma v Češči vasi.

dejavnost sekcij

Najprej nam je vodja projekta g. Mirko 
Špendal, ki je pri CGP odgovoren za izved-
bo, predstavil MOST – VISEČO BRV v  
Irči vasi. Avtor projekta Marjan Pipenbaher 
je zasnoval sodobno mostno konstrukcijo, 
ki je najbližje tradicionalni viseči brvi, tako 
da reko Krko elegantno premošča z mini-
malnimi posegi v okolje. Je brez vmesnih 
podpor, katere lahko predstavljajo v času 
neurij in poplav oviro na nalaganje vejevja 
in s tem slabšo pretočnost.
Zelo tanka betonska konstrukcija bo polo-
žena na jeklene kabelske vrvi, ki potekajo v 
obliki verižnice. S prednapenjanjem s kabli 
znotraj betonskega preseka pohodna kon-
strukcija dobi večjo togost in je manj obču-
tljiva na dinamične obtežbe. Na obeh bre-
govih je konstrukcija zasidrana v betonska 
bloka globine na desnem bregu preko 20 m, 
na levem cca 15 m. Bloka bosta sidrana s 
trajnimi geotehničnimi sidri v kompaktno 
skalno osnovo.
Most bo dolžine 125 m, oz. razpona 120,5 
m, širine 4 m, debelina konstrukcije pa le 42 
cm, z zaključnim epoksy slojem vozne oz. 
pohodne površine. Najnižja točka bo v času 
stoletnih vod minimalno 4 m nad vodo, ob 
normalnem vodostaju pa 11 m nad vodo.
Vodja projekta nam je predstavil rešitve, 
kako so kopali in betonirali vodnjake, detaj-
le armature in druge posebnosti, ter pouda- 
ril, da so morali biti zelo iznajdljivi in inova-
tivni, da so do sedaj izvedena dela uspešno 
naredili. Pogodbena vrednost del je cca  

1,1 mio. EUR, se pa bo glede na podražitve  
zvišala.
Drugi zanimiv projekt, ki smo ga pogledali, 
je bil BAZEN ČEŠČA VAS. Tudi tu je izva-
jalec cca 7 mio. EUR vrednega projek- 
ta CGP, vodja projekta prav tako Mirko 
Špendal, projektant pa ENOTA, projekti- 
ranje d.o.o. Ljubljana. Bazenski kompleks je 
nadgradnja Olimpijskega centra Novo me-
sto, kjer sta že pokriti velodrom in atletska 
dvorana.
Trenutno je v izvedli pokriti osrednji 25 m 
plavalni bazen in manjši ogrevalni bazen s 
savno, prostori za vadbo, garderobami in go-
stinskim lokalom. Objekt bo v svoji legi pri-
lagojen nagnjenemu terenu in bo delno  
vkopan ter zato nižji in tako prilagojen pro-
storu. Projekt biroja ENOTA je prejel sta- 
novsko nagrado v Benetkah.
Cel objekt sloni na 12 stebrih, na katerih je 
4,2 m visoka strešna konstrukcija, izdelana 

iz paličnih jeklenih nosilcev. Ta dopušča ve-
like razpone konzolnih nosilcev do 20 m. 
Znotraj strehe pa so skrili še eno etažo, v ka-
teri bodo fitnes, dvorana in pisarne. Vse pro-
store osvetljuje svetlobnik oz. atrij ob strani. 
Na strehi je fotovoltaika, ki bo lahko pride-
lala električno energijo za potrebe objekta.
Tudi obdelave so unikatne. Prevladuje teraco 
in vidna opeka oz. beton, od barv pa rumena.
Zunaj bo večji prireditveni prostor s tribuno in 
parkirišči, povezanimi s parkirišči velodroma.
V naslednji fazi bo zgrajen še zunanji 50 m 
bazen, ki bo tako olimpijski center zaokrožil 
v celoto.

Člani sekcije smo bili nad projektom in 
rešitvami navdušeni in veseli, da Novo 
mesto dobiva dva lepa namenska objek‑
ta. Polni vtisov smo srečanje zaključili v 
gostinskem lokalu naše članice Mojce 
Kikelj »GOSTILNA PRI MARI«.
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Sekcija kovinarjev na ogledu  
podjetja Daihen varstroj
Avgust Bučar, predsednik sekcije kovinarjev

Sekcija kovinarjev Območne-obrtno podjetniške zbornice Novo mesto je dne 14.6.2022 izvedla strokovno ekskurzijo. 
Za tokratno destinacijo je upravni odbor sekcije izbral podjetje Daihen Varstroj iz Lendave. 

Pot nas vodila iz Novega mesta preko Ljub- 
ljane in Maribora do podjetja v Lendavi. 
Med potjo smo se udeleženci ekskurzije za-
pletli v zanimive pogovore, tako da je v pri-
jetnem vzdušju hitro minila. Ko smo ob do-
govorjeni uri prispeli na območje tovarne, 
nas je najprej čakal prijazen prekmurski 
sprejem, zatem pa nam je g. Matjaž Vnuk, 
predsednik uprave Daihen Varstroj, izrazil 
še uradno dobrodošlico ter nam predstavil 
podjetje.  Zatem nam je vodja prodaje in 
marketinga g. Andrej Černi predstavil pro-
dajni program varilnih aparatov, nato pa 
vodja prodaje za avtomatizacijo in robotiko 
g. Andrej Kreft še celovite rešitve iz avtoma-
tizacije in robotike.
Če strnem vse predstavitve, bi jih razdelil 
v štiri sklope in sicer:

Sklop 1 - varilni aparati, ki vključujejo var-
jenje po MIG/MAG, MMA in TIG po-
stopku ter MIG varjenje z oplaščeno ele-
ktrodo.
Sklop 2 - avtomatizacija in robotizacija 
varjenja, sem spadajo naprave za vzdolžno 
in krožno varjenje, obračalne naprave, po-
zicionerji ter varilni roboti (celo 7-osni).
Sklop 3 - rezalna tehnika, sem spadajo 
plazemski ter plamenski gorilniki, tako 
ročni kot CNC.
Sklop 4 - poprodajne aktivnosti, sem spa-
da prodaja potrošnega materiala, rezervni 
deli ter servis.

Po predstavitvah je sledil ogled proizvodnje, 
kjer so nam pokazali celoten postopek izde-
lave in sestave varilnih izvorov ter ogled no-
vega tehnološkega centra. Njegov namen je 
predstavitveni, razvojni ter izobraževalni.
Po zaključku ogleda pa so nas še enkrat pre-
senetili s prekmursko gostoljubnostjo, na-
mreč povabili so nas v gostilno »Lovski 
dom«, kjer so nas izdatno pogostili, za kar 
se jim v svojem imenu, kakor tudi v imenu 
sekcije  kovinarjev pri OOZ Novo mesto, še 
enkrat zahvaljujem.
Zahvaljujem se tudi našemu članu UO 
sekcije kovinarjev g. Nejcu Repšetu, ki je 

bil kontaktna oseba med sekcijo in Daihen 
Varstrojem. Verjamem, da smo bili prav za-
radi njega še bolj prisrčno sprejeti, saj je nji-
hov dolgoletni poslovni partner.
Po odhodu s pogostitve smo se člani sekcije 
kovinarjev odpravili še na stolp Vinarium, 
ki je najvišji razgledni stolp v Sloveniji. Visok 
je 53,5 m ter ponuja prekrasen pogled na 
ravnice in gričevja Slovenije, Madžarske, 
Avstrije in Hrvaške. Na razgledno ploščad 
vodi 240 stopnic, na stolp pa se lahko pov-
zpnemo tudi z dvigalom.
Od razglednega stolpa nas je pot vodila pro-
ti Novemu mestu, vendar še z enim postan-
kom in sicer ogledom starodobnih motoci-
klov na Vranskem. Z zanimanjem smo pri-
sluhnili g. Gromu, lastniku muzeja, ki ima v 
svoji zbirki približno 140 motociklov in  
drugih redkih predmetov. V muzeju smo 
lahko občudovali motocikle vse od začetka 
razvoja teh ostalih prevoznih sredstev. Videli 
smo kar nekaj znamk, kot so Puch, Harley 
Davidson, Motto Guzzi, Ariel, Indian ter 
ostale. Po ogledu muzeja smo se odpravili še 
na večerjo, nato pa odšli proti Novem me-
stu, kamor smo prispeli v večernih urah.

Na koncu se zahvaljujem vsem članom 
sekcije kovinarjev, ki so se udeležili stro‑
kovne ekskurzije, Ksenji Klobučar iz 
OOZ Novo mesto pa za pomoč pri uskla‑
jevanju poteka celotne ekskurzije.

dejavnost sekcij
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ekskurzija lesarjev v podjetje 
okna in vrata nagode d.o.o. in  
Lesni center InnoRenew 
Dušan Mojstrovič, predsednik sekcije lesnih strok

Obrtniki in podjetniki se zavedamo, da je izmenjava dobrih praks ključnega pomena za gospodarski napredek podjetja 
in družbe, zato smo se člani sekcije lesnih strok 3. junija 2022 udeležili strokovne ekskurzije v primorska podjetja, de-
lujoča v lesni industriji. Poslovno srečanje z izmenjavo dobre prakse je potekalo v organizaciji točke SPOT Svetovanje 
JV Slovenija in v koordinaciji Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto. 

Najprej smo obiskali podjetje Okna in vrata Nagode d.o.o. v Logatcu. 
Popeljali so nas skozi njihove proizvodne prostore in pokazali tudi konč-
ne proizvode v njihovem razstavnem salonu. So eno od vodilnih podje-
tij na področju proizvodnje oken in vrat. Celotni postopek izdelave se 
odvije v njihovi delavnici. Njihova specifika je, da imajo lastno proizvo-
dnjo lepljenih elementov - lepljencev, iz katerih izdelujejo okna in vrata. 
Ponujajo največjo pestrost lesenih oken v Sloveniji. Izvedli so več pro-
jektov, sofinanciranih s strani evropskih sredstev, kot je projekt EKO in 
projekt DOLB.  Sodelujejo tudi z EKO skladom za pridobitev subvencij 
posameznikov in podjetij za odstranitev obstoječih oken ter nakup in 
vgradnjo novih pri energetski obnovi objektov.
Po ogledu smo se iz Logatca zapeljali še do Izole. V izolskih Livadah smo 
si ogledali največji lesni center v Sloveniji InnoRenew, ki obsega 8.200 m2. 
Zgradba, v kateri center deluje, je štirinadstropna in izdelana popolnoma 
iz lesa, kar daje centru še posebno zanimivost. Center je bil zgrajen na pod-
lagi projekta InnoRenew CoE. Gre za center odličnosti in neodvisni razi-
skovalni inštitut, ki se ukvarja z raziskovanjem obnovljivih materialov in 
trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso, 
predvsem s preučevanjem lesa in njihove uporabe. Imajo tudi »Živi labo-
ratorij« na področju inovacij, ki ga sestavlja ekipa strokovnjakov in znan-
stvenikov, ki so na voljo vsem, ki jih potrebujejo. Delujoči pa so še labora-
torij za akustiko, kompozite, fizikalna atestiranja, visoko zmogljivo računal-
ništvo in celo za raziskovanje zdravja ljudi, ki je namenjen proučevanju 
dobrega počutja in odzivov ljudi na različna bivalna okolja. 
Ogled centra je bil za nas odlična izkušnja izmenjave dobrih praks, 
saj so edinstven takšen center v Evropi, ki je bil zgrajen z evropskimi sred-
stvi. Njihova dejavnost vključuje tudi partnerstvo podjetjem pri prido-
bivanju sredstev, predvsem kot pomoč MSP-jem pri prijavah na javne 
razpise.  
Po predstavitvi smo se ustavili še v podjetju Vina Koper, ki je eno vodil-
nih vinarskih kleti v Sloveniji. Svoja vina tržijo in prodajajo že skoraj po 
vsem svetu. Popeljali so nas po njihovih kleteh in imeli smo čast poizku-
siti njihova vina v degustacijskih prostorih. Tam so nam predstavili raz-
lične sorte vrhunskih vin. Podjetje je sodelovalo v številnih evropskih 
projektih, kot so: Program razvoja podeželja; Program Interreg SLO-IT; 
ALTROKE ISTRA 2022; Pridi varno domov in drugi.
Po izčrpni in poučni ekskurziji smo se udeleženci družili še ob poznem 
kosilu in si izmenjali razna mnenja in poslovne vidike delovanja v lesar-
stvu med svojimi kolegi z naše zbornice ter s člani zbornice OOZ Krško, 
iz lesarsko tudi močne posavske regije. V pogovorih smo si izmenjali po-
slovne izkušnje, primere dobrih praks v času pred, med in po epidemiji, 
se pogovarjali o možnostih poslovnega sodelovanja in pogovore skleni-
li s prepričanjem, da je vsaka družbena sprememba priložnost za napre-
dek in nizanje novih gospodarskih uspehov.
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Člani združenja upokojenih obrtnikov 
na Tolminskem in v Straži
Jože Bevc, predsednik združenja upokojenih obrtnikov in podjetnikov

Korita so najnižja točka Triglavskega narodnega parka in ena izmed popularnejših turističnih točk na Tolminskem. Ob 
kristalno čisti, turkizni vodi je speljana turistična pot, ki omogoča pogled na korita tako od spodaj kot od zgoraj. Ogledali 
so si jo člani združenja upokojenih obrtnikov in njihovi partnerji.

Točno, kot je naš način življenja, smo se 2. junija 2022 ob 6.00 od-
peljali iz Novega mesta po naši prelepi Dolenjski, mimo prestolnice 
in se v Logatcu ustavili na kavici in rogljičku. Nadaljevali smo skozi 
Idrijo in prispeli v Most na Soči. Tam nas je pričakal prijeten vodič 
g. Igor. Popeljal nas je na lepo teraso nad reko Idrijco. Po okrepčilu 
in razlagi o kraju smo se sprehodili in ogledali krajevne znamenito-
sti; cerkev, rojstno hišo dr. Preglja, znameniti most in jezero. 
Nadaljevali smo proti Tolminu. Sledil je ogled mesta in znamenito-
sti. Zanimiva je fontana na trgu iz leta 1862 in spomenik tolmin- 
skemu puntu iz 1713. leta. Večina se nas je odpravila peš proti 
Tolminskim koritom, ostali so se peljali z avtobusom. Nato smo ime-
li voden ogled krožne poti skozi divja korita Tolminke in Zadlaščice, 
ki so ena najveličastnejših naravnih znamenitosti na Tolminskem. 
Po končanem ogledu so nas postregli s kosilom. Seveda je nekaterim 
najprej prijalo hladno pivo.
Poslovili smo se od vodiča Igorja in nadaljevali pot mimo Nove 
Gorice proti Vipavi. Obiskali smo Vipavsko klet, kjer se je zgodba 
začela leta 1894. Enolog nas je ob ogledu popeljal skozi zgodovino 
kleti. Sledila je degustacija njihovih vin z bogatim prigrizkom.  
Dobro razpoloženi smo obiskali tudi njihovo prodajalno. Sledilo je 
še skupno fotografiranje za arhiv. Srečno smo se vrnili v Novo mesto.

dejavnost sekcij

Srečanje v Straži

Naš naslednji dogodek se je odvil 23. junija 2022 v občini Straža. Ob 
9.00 smo se zbrali v gostilni »Pod smrekco« na kavi. Prišlo nas je 23. 
Gospod Edo Drobnič, član našega izvršilnega odbora, nam je pred-
stavil potek dogodka in predvidenega ogleda glinokopa Zalog. Na 
lokacijo se jih je nekaj odpeljalo z avtomobilom. Ostali smo se pre-
ko mostu čez reko Krko podali peš. Na učni poti »Glinokopi  
Zalog« nas je pričakala gospa Andreja Kren z Občinske uprave 
Straža. Popeljala nas je okoli vodnih biotopov, ki so nastali na nek-
danjem območju Opekarne Zalog. Zanimiva je bila razlaga, ki je 
vredna ogleda in obisk priporočamo tudi drugim. Vrnili smo se na 
izhodišče v gostilno na odlično obaro, se še malo podružili in zado-
voljni zaključili dogodek. Ediju se zahvaljujemo za organizacijo.
Ob tej priložnosti se novoizvoljeni izvršilni odbor in jaz osebno 
zahvaljujemo za izvolitev ter obljubljamo transparentno vode‑
nje ZUOP Novo mesto.  Že takoj na prvem sestanku smo se odlo-
čili, da se bomo srečevali in spoznavali v vseh občinah, si ogledali 
znane in še neznane znamenitosti naših krajev, hkrati pa skušali  
pridobiti nove člane, mlajše upokojence. Prosim, da jih vsak po svo-
jih znanstvih obvesti, da se javijo Kseniji in se včlanijo. Lepo vas poz-
dravljamo in vas vabimo, da se udeležujete naših dogodkov v čim 
večjem številu. Več nas bo, bolje in lepše se bomo imeli.
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zbiranje 
humanitarne 
pomoči za 
Ukrajino
Emilija Bratož, direktorica 

Ob začetku vojne v Ukrajini 
v mesecu marcu smo pozvali 
obrtnike in podjetnike, da 
pomagajo po svojih močeh 
pri zbiranju humanitarne po-
moči ali denarnih sredstev za 
Ukrajino. Pomagali smo pri 
zbiranju suhe hrane, oblačil, 
higienskih pripomočkov, 

plenic in brisač, prenosnih blazin, penastih podlog, zložljivih 
postelj, odej, spalnih vreč, posteljnine, sredstev za osebno 
nego in higieno ter univerzalnih kompletov za prvo pomoč. 
Mnogo se vas je odzvalo in pripomoglo k uspešni akciji. 
Zbrane opreme je bilo toliko, da smo jo dvakrat peljali na zbir-
no mesto pomoči pri Perutnini Ptuj v Ljubljani, kjer so delo-
vali v Sloveniji živeči Ukrajinci in poskrbeli za ustrezen hiter 
transport na ukrajinsko mejo. 
Še posebej so se izkazali osnovnošolci OŠ Otočec, ki so na pobudo 
učiteljice biologije gospe Urše Zupančič zbrali veliko količino hrane 
in higienskega materiala. Za velik trud in dobrodelnost se jim 
zahvaljujemo, hkrati pa se lahko pohvalimo, da smo bili edina do-
lenjska  organizacija, ki je pomoč še sprejemala, saj so ostale dobro-
delne organizacije v Novem mestu bile odprte le dan ali dva v tednu. 
Še en dokaz, da še v tako težkih in zmedenih časih na mladih in go-
spodarstvu svet stoji.
Tako se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste prispevali pomoč, za 
prevoz pa našemu upravniku g. Mateju Povšetu, direktorju podjetja 
POMA d.o.o., ter podjetju Farmel d.o.o. oziroma Sebastjanu 
Grešaku, našemu članu Kluba mladih podjetnikov, ki so prevozno 
storitev izvedli brezplačno.  

projekti in svetovanje

Kadrovsko in poslovno 
svetovanje

Odlično vam gre v poslu, za kadrovsko 
področje pa vam včasih zmanjkuje časa.

 Zakonodaja delodajalcem nalaga vodenje 
različnih kadrovskih evidenc, personalnih 
map in drugih dokumentov. Jih poznate ? 

 KADROVSKA DOKUMENTACIJA 
zahteva pravočasno in natančno delo ter 
trajno arhiviranje.

 Ali tako skrbno kot nov stroj izbirate nove 
sodelavce in z njimi podpisujete ustrezne 
pogodbe ? 

 ZAPOSLITVENI POSTOPKI IN POGODBE O 
ZAPOSLITVI 
so natančno predpisani.

 Težave z razumevanjem pravic in dolžnosti  
preprečujejo sprejeta in pravilno objavljena 
interna navodila. 

 INTERNI PRAVILNIKI IN DRUGI AKTI 
morajo biti  usklajeni z zakonodajo, 
kolekti vno pogodbo in med seboj.

 Včasih gre lahko tudi kaj narobe? 
Poslovno ali z zaposlenimi.  

 VODENJE KADROVSKIH POSTOPKOV 
v težavnih situacijah in primeru odpuščanj 
je zahtevno opravilo tudi za strokovnjaka. 

V primeru, da potrebujete 
strokovno pomoč ali nasvet 

iz navedenih področij, 
ne odlašajte z vprašanji.

KadriSM, kadrovsko in poslovno svetovanje,
Marta Strmec  s. p., Breza 5, 8210 Trebnje

htt ps://kadrism.si, 031 657 184
marta.strmec@kadrism.si
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Izvajanje projektov
OOZ Novo mesto projektno izvaja tudi nove projekte, s katerimi pridobiva 
povezovanje ter novo referenco sodelovanja v mednarodnih projektih, da 
bomo v bodoče lažje konkurirali na razpise s projektnimi organizacijami.

Pravno:
Odv. Vesna Bajec 07 337 87 40

Odv. Tadeja Žibred 041  937 729

Odv. Samo Plantan 07 33 79 110 
 in 041 342 100

Odv. pisarna Smolej 07 33 22 280 
 in 041 673 485

Odv. Borut Tiran   07 33 22 170 

in odv. Tatjana Medic  in 040 523 252

Davčno: 
Biro Bonus d.o.o. 07 39 30 960 
 in  041 786 444

Alenka Zaman s.p. 041 682 888

Mira Lalić s.p. 07 33 73 380 
 in 041 682 470
Anita Avbar Salopek s.p. 07 30 83 112 
 in  051 220 700

Varstvo pri delu: 
VARING   07 39 34 990 
Anton Fabjan s.p.       in 041 673 455

OPUS BIRO  041 651 835 
Marko Fink s.p.   ali 051 360 835 

CPV inženiring d.o.o.   07 338 20 92 
 ali 041 667 845 

Invalidski in kadrovski postopki:
KadriSM   031 657 184 
Marta Strmec  s.p.

CPV inženiring d.o.o.   07 338 20 92 
 ali 041 667 845 

Nepremičninsko svetovanje: 
KVADRAT  NEPREMIČNINE d.o.o.,  
Avgust Vrščaj 
 040 777 004

Svetovanja se izvajajo po sistemu napotnice, ki 
jo prejmete na zbornici (tel. 07 33 71 580).  
Svetovanja so za člane s plačano članarino brez-
plačna. Časovno so omejena na eno uro, z mo-
žnostjo koriščenja do 2-krat v koledarskem  letu.
Želimo, da s pridom izkoristite to možnost, ki 
prinaša podporo  podjetniškemu potencialu v 
obstoječih in novih podjetjih.  

SVETOVANJE   
pri zunanjih 
svetovalcih

STROKOVNO

V sklopu projekta Be Readi Alps, ki se izvaja sicer že od leta 2020 in se je junija 2022 v pr-
votni obliki zaključil, smo se priključili k delovanju mreže kot nova vstopna Be Readi  
točka, edina v JV Sloveniji, v kateri bomo sodelovali s podjetji, ki bodo pokazali interes za 
mednarodno sodelovanje in iskanje partnerstev med subjekti, ki ta interes izkažejo v ostalih 
14 Be Readi Alps točkah v drugih državah: Benečija, Avtonomna provinca Bozen-Južna 
Tirolska, Lombardija, avstrijska Štajerska, Dunaj, Tirolska, Bavarska, Baden-Württemberg, 
Région Sud Provansa-Alpe-Côte d ‘ Azur, kanton Ticino). Tovrstno sodelovanje bo teklo 
tudi po uradnem zaključku projekta.
V Sloveniji krovno ta projekt izvaja OOZ Maribor v sodelovanju z Regionalno razvojno 
agencijo za Podravje – Maribor ter z OOZ Novo mesto in OOZ Logatec kot dvema doda-
tnima vstopnima točkama. Platforma projekta omogoča uspešne partnerske procese v po-
slovnem in komercialnem sodelovanju na področju inovacij in prenosa digitalnih tehnolo-
gij. Registracija v poslovnem sistemu omogoča navezavo stika s točno določenim partner-
jem, ki izkaže interes, ter organizacijo sestanka, ki lahko omogoči uresničitev poslovnih  
možnosti.
Posebej so vabljena k sodelovanju mednarodno usmerjena podjetja. Ena od priložnosti  
sodelovanja so poslovna srečanja, prvi od njih bo na MOSu.
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V podjetju EKOLA vam z našim znanjem, bogatimi izkušnjami ter kompetencami 
pomagamo pri ekonomsko in ekološko učinkovitejši rabi energije, ravnanju z odpadki, 
pridobivanju okoljskih dovoljenj ter seznanjanju in razumevanju okoljske zakonodaje.

Okoljska zakonodaja, pridobivanje okoljskih dovoljenj, izvršbe inšpektorjev, 
visoka poraba energije, neučinkovito ravnanje s surovinami in odpadki itd. 
predstavljajo za podjetja zelo velike izzive. 

Podjetja, ki imajo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje, morajo po novem 
Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2) imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju 
najmanj eno osebo, ki opravlja naloge varstva okolja (skrbnik za varstvo okolja). 

Omogočamo vam:
•	 učinkovitejšo porabo energije
•	 sodelovanje pri uvajanju ekonomsko učinkovitejših ter okolju manj škodljivih 

postopkov, tehnologij in proizvodov
•	 podajanje mnenj in predlogov o ukrepih za zmanjševanje ali preprečevanje 

obremenjevanja okolja
•	 svetovanje pri uvajanju načel krožnega gospodarstva
•	 seznanjanje in svetovanje kot povzročitelju obremenitev v zvezi s predpisanimi ukrepi 

varstva okolja pri opravljanju dejavnosti
•	 nadzorovanje in skrb za izvajanje predpisanih ukrepov varstva okolja pri opravljanju 

vaše dejavnosti
•	 pripravo in uspešno oddajo dokumentacije za pridobivanje ali spremembo 

okoljevarstvenega dovoljenja
•	 poročanje o ugotovljenih pomanjkljivostih
•	 svetovanje v zvezi z javnostjo podatkov o obremenjevanju okolja v skladu z novim 

zakonom o varstvu okolja
•	 seznanjanje vaših zaposlenih o škodljivih vplivih vaše naprave ali obrata na okolje in 

ukrepih za njihovo preprečevanje ali zmanjševanje
•	 sodelovanje z osebami, zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in 

svetovalcem za kemikalije
•	 sodelovanje pri pripravi načrtov za zaščito in reševanje po predpisih o varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami
•	 letno poročanje ARSO glede ravananja z odpadki (zbiranje, nastajanje in obdelava),
•	 kvartalno poročanje o embalaži
•	 priprava Načrta ravnanja z odpadki
•	 priprava Načrta zbiranja odpadkov

EKOLA, dejavnosti na področju 
ekologije in medicine, 

Dr. Damjan Balabanič, inž.   
041 758 664  
damjan.balabanic@gmail.com

projekti in svetovanje
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mladi podjetniki

Podjetno-
družabni 
koktajl  
Kluba  
mladih  
podjetnikov
Sara Zupančič,  
podpredsednica KMP

Klub mladih podjetnikov OOZ Novo mesto 
se povezuje in združuje z istomislečimi. V za-
četku leta smo se srečali na delovnem sestan-
ku z Mojco Babuder, ustanoviteljico  
in direktorico Zavoda Podjetni.si. Zavod 
Podjetni.si združuje podjetne in po Sloveniji 
mesečno pripravlja »Podjetno-družabne 
koktajle«, katerih namen je mreženje, pove-
zovanje ter druženje podjetnikov in podje-
tnih. Dogovorili smo se za soorganizacijo do-
godka, ki je potekal na OOZ Novo meto, pri 
čemer se nam je pridružil tudi Klub poslovne 
odličnosti Dolenjske in Bele krajine.
Z združenimi močmi so pripravili »Podjetno-
družabni koktajl Novo mesto«, ki se je odvil v četr-
tek, 3.marca 2022. Na dogodku je s krajšim inter-
vjujem aktivno sodeloval takratni predsednik 
Kluba mladih podjetnikov OOZ Novo mesto,  
Leo Andolšek, prav tako pa je direktorica Emilija 
Bratož predstavila namen in poslanstvo delovanja 
ter storitve OOZ Novo mesto za podjetnike in obr-
tnike ter vse potencialne podjetnike. 
Dogodek je povezovala Vida Toš, novinarka in  
tekstopiska, ki je v dogodek vtkala tudi povezoval- 
ne igre ter izmenjavo mnenj in idej.
Brez sponzorske podpore dogodka tudi ni šlo. Z 
nami je bil naš član Janez Colnar, ki je predstavil 
svoje podjetje in svoja zmagovita vrhunska vina. 
Nazdravili smo z vrhunskim šampanjcem. S svoji-
mi slaščicami pa nas je sponzorsko podprla Špela 
Keber iz Slastele, ki je tudi članica OOZ Novo  
mesto. 
Predsednica Kluba poslovne odličnosti Dolenjske 
in Bele krajine Maja Fink je predstavila klub ter nji-
hov koncept delovanja in povezovanja. 
Tovrstnih srečanj si še želimo in jih bomo organizi-
rali v skladu z načrtom delovanja novoizvoljenega 
vodstva KMP. 



naše glasilo - julij 202218

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

DOPUST, ODDIH in ŠPORTNE AKTIVNOSTI 
v naših počitniških kapacitetah
Zbornica je vpisana v register nastanitvenih obratov in izpolnjuje vse pogoje za oddajanje nastanitev. Več o nastanitvah in 
ceniku, ki velja od 1.6.2022, je objavljeno na spletni strani.

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

KRANJSKA GORA NOV NADSTANDARDNI 
APARTMA 

Zunanjost Hiše Sonca v Kranjski Gori

V ceno je vključen 9,5 % DDV.

Cena najema za ČLANE:   18,00 EUR/nočitev
Cena najema za NEČLANE:  30,00 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 vključen 9,5 % DDV.

Cena najema za ČLANE:   70,00 EUR/nočitev
Cena najema za NEČLANE:  120,00 EUR/nočitev

V ceno je vključen 9,5 % DDV.

Cena najema za ČLANE:   40,00 EUR/nočitev
Cena najema za NEČLANE:  60,00 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
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Stanovanje OOZ Novo mesto se 
nahaja čisto blizu bazena, hotela 
Vita, v hiši na Trati, v 2. nadstropju. 
Je manjše in namenjeno za bivanje 
največ štirih oseb hkrati. 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 htt ps://ooz‑novomesto.si/ooznmstoritve/pocitniske‑kapacitete/
Za informacije pokličite na zbornico tel. 07 33 71 580 – Ksenija 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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vpis v imenik vodij gradnje po GZ-1

Montaža Mušič d.o.o.
Marija Martinčič Bauman 

Montaža Mušič d.o.o., s sedežem podjetja v Šmarjeških Toplicah in poslovnim prostorom v Novem mestu, svojo široko 
paleto dejavnosti na področju vseh vrst instalacij v farmacevtski in živilski industriji (mlekarne, sokovi, vinarne, pivo-
varne), pa tudi plinskih in drugih instalacij, zagotavlja že več kot 30 let. Lastnik podjetja in direktor, gospod Sakib Mušič, 
sicer rojeni Kresničan, je ob železniških tirih ob domači hiši že v zgodnjem otroštvu navezoval stike s pomembnimi lju-
dmi. V lepem spominu iz otroštva mu ostajajo obiski takratnega predsednika SFRJ, Maršala Tita, in njegove soproge 
Jovanke Broz, ki sta mu skozi okno potovalnega vagona vselej vrnila pozdrav. 

Tokratno novinarsko pero je v predstavitev zbralo uspešne obrtnike in podjetnike jugovzhodne Slovenije, ki svoje dejavnosti opravljajo pod pogoji Gradbenega 
zakona (GZ). Popravek prvega odstavka 120. člena tega zakona, ki je stopil v veljavo s 1.6.2022, po 2-letnem prehodnem obdobju je bil tisti, ki je obrtnike in 
podjetnike pripeljal do vpisa v IMENIK VODIJ DEL/GRADNJE. Določilo tega zakona namreč za namen izvajanja gradbenih del, ki bistveno vplivajo na 
lastnosti stavbe, zapoveduje obvezen vpis v imenik vsaj ene polno zaposlene osebe, z ustrezno strokovno izobrazbo, delovnimi izkušnjami in izpitom (mojstr-
skim, delovodskim ali strokovnim) oziroma določenega nosilca dejavnosti na podlagi pridobljenih referenc in delovnih izkušenj. 

Izučeni ključavničar, kasneje strojevodja – se je 
prvotnemu poklicu odrekel. Iz železnice se je 
leta 1981 prezaposlil v podjetje IMP, preko ka-
terega je dobil vstop v živilsko industrijo.  Delo‑ 
val je po vseh mlekarnah nekdanje Jugo‑ 
slavije, izredno dobro pozna tudi Slovensko 
živilsko industrijo ter farmacevtska podje‑
tja. V njih deluje tako samostojno kakor tudi v 
okviru partnerstev. Njegove poslovne naveze in 
sodelovanja izhajajo iz nekoč matičnega podje-
tja – IMP. Na eni od službenih poti se je srečal 
in v prijetnem vzdušju, v brezhibni srbohrvašči-
ni kramljal s pokojnim predsednikom Libije, 
Gadafijem. 
Njegovo strokovnost, znanje in izkušnje, 
tako na področju poznavanja tehnologij v 
živilski industriji, kakor tudi izjemnih stro‑
kovnih in inovativnih projektnih in izvajal‑
skih inštalacijskih rešitev, so zgodaj prepo‑
znali v Švedskem podjetju TETRAPAK, 
pod okriljem katerega je kot podizvajalec pre-
vzel in izvedel številne projekte, zlasti medna-
rodne. Bližnji vzhod pozna kot lastni žep. Z 
veseljem našteva dežele, v katerih je deloval: 
Egipt, Iran, Kuvajt, Libija, Sirija, Palestina, 
Jordanija, Jemen, Izrael, Savdska Arabija, 
Arabski Emirati, Libanon, Oman, Qatar,  
Bahrain…so le nekatere. Dobro pozna njiho-
ve politične ureditve, njihovo kulturo, pohvali 
gostoljubnost in priporoča obisk teh dežel. Iz 
besed izkušenega gospoda je zaznati, da dobro 
razume, kaj pomeni embargo za te dežele, 
kako takšna ovira vpliva na poslovanje z 
Evropo  in ostalim svetom. Pove svojo izku-
šnjo s Sultanom Qaboos iz Omana, ki ga je 
najel za  vzpostavitev lastne mlekarne. Tudi si-
cer je zaposloval okoli 300 agronomov iz ce-
lega sveta, ki so vodili njegovo zasebno Royal 
farmo v kraju Salala, v južnem Omanu -  za 
lastno rabo in za prodajo presežnih pridelkov/
izdelkov. Zaradi nezaupanja Sultana v tuje iz-

delke, je torej zanj vzpostavil mlekarno. G. 
Mušič je bil kot strokovnjak na svojem podro-
čju dela izredno cenjen, tudi v Sultanovih 
očeh, ki mu je kljub temu, da je bil predstavnik 
muslimanske dežele, za Božič in Novo leto 
osebno voščil in mu priredil pojedino. V 
Jemnu  je deloval pod budnim nadzorom  
nekdanjega osebnega telesnega stražarja 
Margaret Teacher in Tonya Blaira, saj je bilo 
takrat politično ozračje nestabilno. Njegovih 
zanimivih in izredno bogatih, profesionalnih 
izkušenj iz puščavskih krajev ni in ni konec. 
Iran je zadnjič obiskal leta 2020. 
Še vedno se ukvarja z zanimivimi in zahtevni-
mi projekti na področju instalacij v živilski in-
dustriji, kakor tudi v farmaciji. Razmišlja kot 
tehnolog, v iskanju rešitev je proaktiven in 
široko orientiran, ekološki in varčen z vo‑
dnimi viri. Ukvarja se z rešitvami za prečišče-
vanje vode in drugimi zahtevnimi izzivi.
Z delom prične zgodaj, vsak dan takoj po 4.00 
uri zjutraj. Rad ima šport. Kot nekdanji športni 
vodja in trener mladincev, navdušeno sprem- 
lja uspešne športnike. Našteje jih nekaj. Vsake 
toliko še kakšnega doda.
Pričakuje, da bo določilo Gradbenega za‑
kona in zahteva po vpisu v imenik vodij del 
poskrbelo za red na trgu izvajalcev. Sam je, 
tudi zaradi sodelovanja z večjimi podjetji, na-
vajen slediti zahtevam in pogojem, ki jih ta do-
ločajo. Za vpis v imenik vodij del ima pogoje 
v obliki delovnih izkušenj že zdavnaj izpolnje-
ne. Gre le za formalnost, ki bo morda v priho-
dnje bolj diferencirala izvajalce, zato v tej zah-
tevi ne vidi nič slabega. Tudi sicer je navajen 
delo, ki ga prevzame v izvajanje, zavarovati za 
varnost in dobro izvedbo. Trenutno ima zapo-
slenih 5 sodelavcev. Ti pridejo in tudi gredo. V 
skupnem času pa so deležni odličnega men-
torstva in izkušenj mednarodno uveljavljene-
ga strokovnjaka na področju inštalacij.
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»Pri tehnični orientaciji 
zagotovo pomagajo 
očetovi strojniški geni.»

vpis v imenik vodij gradnje po GZ-1

»Pri pogovoru o količini 
projektov modro sklene, 
da je žlica prave velikosti 
najboljša izbira.»

Širok spekter dejavnosti na  
področju strojnih inštalacij
VODATERM Klemen Kerin s.p.

Marija Martinčič Bauman 

Pojem strojnih inštalacij je zelo širok. Podjetje VODATERM Klemen Kerin, s. p. se znotraj tega pojma ukvarja s skoraj 
celotnim spektrom - naborom storitev. Mednje zagotovo sodijo montaža in servisiranje ogrevalnih, hladilnih sistemov, 
prezračevalnih sistemov, skrb za njihovo kontinuirano delovanje ter montaža in servis vodovodnih sistemov.

Poleg strokovnosti strankam zagotavljajo izvedbo storitev v dogo-
vorjenem času in jamčijo kakovost za opravljeno delo. Lastnik pod-
jetja in glavni izvajalec storitev, g. Klemen Kerin, se je za samostojno 
pot odločil pred skoraj 20-timi leti. Odločitvi je botrovala želja po 
samostojnosti, gospodarjenju z lastnim  časom pa tudi radovednost 
in pestrost tega delovnega področja sta pretehtala. V koktejl argu-
mentov za odločitev je vključil še veliko poguma in nekaj varne pre-
drznosti. Seveda noben začetek ni enostaven in samoumeven, toda 
Klemen se je takrat počutil dovolj sposobnega in ustvarjalnega za 
kvalitetno svetovanje strankam ter za reševanje njihovih izzivov na 
področju strojnih inštalacij. Ni se zmotil. Od tedaj je nabor storitev 
močno povečal in okrepil prepoznavnost svojega podjetja. Danes 
svetuje in vgrajuje najbolj optimalne sisteme glede na energet‑
sko učinkovitost in kakovost. 
Začetki delovanja so bili namenjeni izdelovanju glasbenih stojal in 
letalskih kovčkov, montaži klimatskih naprav ter izdelavi reklamnih 
napisov in svetlobnikov. Sčasoma so ga strojne inštalacije povsem 
prevzele, zato je na njih gradil svoje znanje in izkušnje. Pridobival jih 
je preko sodelovanja z ostalimi mojstri, samostojnih izkušenj in izo-
braževanj ter se opremljal z delovnimi sredstvi za lažje delo v priho-
dnje. Pravi, da mu pri tehnični orien-
taciji zagotovo pomagajo »očetovi 
strojniški geni«.
V preteklosti je nudil zaposlitev tudi 
ostalim fantom, v zadnjem obdobju 
pa deluje sam. Rad prisega na dobro 
opravljeno delo, zato v izvajanje vza-
me le količino projektov, ki jo zmore. 
Klemen pravi, da so zadovoljne stranke njegova največja referen‑
ca. Odnos s strankami vodi tudi po izvedeni storitvi. Ta ga dodatno 
izpolnjuje. Zlasti, ko vidi zadovoljne uporabnike, katerim je s svojimi 
storitvami rešil dolgotrajno težavo. Pove, da ima rad svoje delo, ker 
je dinamično, veliko bolj, kot morda kakšen drug poklic. Tudi spre-
menil bi lahko marsikaj. A vsaka izkušnja je dragocena. Tudi tiste 
nekoliko grenke so ga naredile bolj strokovnega, previdnega, mo-
drega, izkušenejšega.
Pričakuje, da bodo določila zakonov, podobno, kot spremenjen 
GZ‑1, prispevali k urejanju sive ekonomije. Čeprav meni, da po-
sebnega vpliva na akterje politik in urejanje zakonodaje sam nima, 
pozdravlja prizadevanja na tem področju - vse za primerno ureje-
nost. Pravi, da je potrebno urediti in prevetriti seznam obrtnikov, ki 
lahko izvajajo strojne inštalacije na objektih. To za stranko zagoto‑
vo pomeni večjo varnost. Nemalokrat se namreč zgodi, da mora 
kot strokovnjak na svojem področju popravljati povzročeno škodo 
za kakšnim drugim izvajalcem. Slednji niso registrirani in zato tudi 

ne nosijo odgovornosti za slabo opravljeno delo. Želi si, da bi se ak-
terji politik lotili reševanja te problematike. Ne le s sprejemanjem 
novih pravil za obrtnike - tiste, ki so že vešči svojega poklica in ga 
opravljajo vestno. Meni, da se z urejanjem sivega področja vse pre-

več odlaša, kontrole dela in posledično sankcije pa so osredotoče-
ne predvsem na registrirane izvajalce (velja za vsa področja). 
Pričakuje, da bo vpis v imenik vodij del bolj diferenciral kvalitetne 
ponudnike od tistih drugih, ki pogojev ne izpolnjujejo. Pravi še, 
da znanje in izkušnje izvajalca niso samoumevne, zato je prav, 
da sistem to sprejme in te izvajalce potrdi. Dobrodošla je vsaka 
sprememba, ki ljudem poenostavi življenje in jim zmanjša stroške. 
Čeprav so se stroški za samega obrtnika ob vpisu v imenik neko-

liko povečali, jih sprejema kot naložbo v urejenost.
Klemen Kerin, specialist strojnih in-
štalacij, pravi, da mu je v izziv vsako 
delo, ki ga opravi. Včasih se je stranka 
zadovoljila že s tem, da je nek sistem 
deloval. Danes je vse večji poudarek 
tudi na estetiki, izgledu izdelka. Pri 
zahtevnosti do sebe ne popušča – 
sledi kvalitetnemu delovanju ter 
tudi estetski dovršenosti svojih iz‑
delkov, ki jih rad pokaže strankam. Pri pogovoru o količini pro-
jektov modro sklene, da je »žlica prave velikosti najboljša izbira«.
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Tudi elektro instalacije bistveno  
vplivajo na lastnosti stavb in varnost
ISEPRA Aleš Zagorc s.p.

Marija Martinčič Bauman

Izkušeni elektoinženir, z bogatimi izkušnjami na področju elektroinštalacij, na spremenjeno določilo gradbenega za-
kona pokaže nekoliko drugače. Pri tem seveda izhaja iz dobrega poznavanja svojega področja dela ter številnih izkušenj 
strank in kolegov specialistov, s katerimi se srečuje v vsakdanjem življenju.

vpis v imenik vodij gradnje po GZ-1

Opozarja na to, da zakonodajalec na splošno v določila zakonov pre-
malo vključuje izkušnje iz terena, premalo preverja stvarne okolišči-
ne in zato so le-ta toga, v praksi se najbolje ne obnesejo, predvsem 
pa uporabnikom, namesto enostavnosti in reda, vnašajo dodatna 
bremena in zmedo. Pravi, da je eden takih zakonov tudi Gradbeni 
zakon, v katerega se nenehno vnašajo spremembe. Razmišlja o  
tem, da bi moral zakonodajalec pripravljati pravne podlage,  
norme in pravilnike na način, da bi ti služili boljšemu razume‑
vanju uporabnikov, da bi na trg dela vnašali red, podpirali razvoj 
in delo obrtnikov, podjetnikov. Prav tako se v določila zakonov 
pogosto vnašajo spremembe, ki jim je nemogoče slediti. Tudi ni ja-
sne orientacije glede pravilnosti razumevanja le-teh. Postreže s pri-
merom, ko se je na terenu večkrat srečal s strankami, ki zaradi nedo-
končane fasade na novozgrajeni hiši, niso mogle opraviti tehničnega 
prevzema in se vseliti vanjo, čez čas pa se je to pravilo spremenilo. In 
ni osamljeno. Tudi sam je pri pridobivanju pojasnil pri organih, ki 
imajo nalogo pojasnjevanja zakonodaje, večkrat naletel na nekom-
petentnega sogovornika. Največ zmede vnaša obdobje, ko stara za-
konodaja več ne velja, za novo pa ni jasnih usmeritev. Opozori, da je 
zavzetost za dobro delo, na katerem koli delovnem mestu, odvisna 
od osebne orientiranosti, širine sogovornika, njegove predanosti 
poklicu, ki ga opravlja. Pogreša strokovnost pojasnjevalcev.
Opaža, da se je kar nekaj obrtnikov namesto vpisa v imenik vodij del 
raje odločilo za zaprtje dejavnosti. Pričakuje, da bo pogoj, ki bi mo-
ral vnašati red, sivo ekonomijo še povečal. Pogreša skrb države, da 
bi, kakor zna od obrtnikov ali podjetnikov pravočasno pobrati daja-
tve, poskrbela tudi za plačilno disciplino do obrtnika ali podjetnika. 
Tako pa z bremenom ostane sam, obdavčen za storitev, še preden je 
le-ta plačana s strani naročnika. Snovalce pravil ponovno povabi k 
boljšemu in učinkovitejšemu povezovanju s prakso in terenom. 
Tako bi bila pravila bolj življenjska in uporabna.
Moj sogovornik, izkušeni pregledovalec električnih inštalacij postre-
že z naslednjim dejstvom iz stroke: »ustrezno zaščitno stikalo – 
predstavlja mejo med življenjem in smrtjo«. Opozori na po-
manjkanje zavedanja, kako je to pomembno. Veliko uporabnikov se 
ne zaveda, da smo že po zakonu, pravilnikih in predpisih dolžni 
periodično pregledovati inštalacije vseh vrst, zlasti elektroin‑
štalacije (najmanj vsakih 18 let za stanovanjske objekte in 8 let za 
industrijske), njihovo kvaliteto in varnost. Prav tako smo dolžni pre‑
gledovati kvaliteto strelovodov (vsakih 8 let za stanovanjske  
objekte in 4 leta za industrijske). Verjamem, da bo ob prebranem 
marsikdo v zadregi. Opozarja na pomembnost tega zavedanja in 
poučuje naprej o zaščitnih ali RCD stikalih (t.i. FIT stikalih) – sti-
kalih na okvarni tok, ki jih moramo kontrolirati vsake 3 mesece. Ta 
so namreč edina, ki ščitijo uporabnika pred električnim udarom. 

Varovalke ščitijo le električno napeljavo. Podjetje ISEPRA svojo 
glavno dejavnost namenja prav zagotavljanju kvalitetnih pre‑
gledov električnih inštalacij.
Njihova strokovnost seže tudi v projektiranje – zlasti na področju 
industrijske avtomatizacije in robotizacije. Skupaj s stranko do-
ločijo namen in funkcijo, ki jo bo opravljal električni sistem, svetu-
jejo in v svetovanje vpletejo vse znanje in novosti trga, ki jih je za do-
sego strankinega cilja smiselno uporabiti – do izvedbe projekta. V 
njihovo delo poleg svetovanja ustreznih rešitev sodi tudi svetovanje 
glede izbire ustreznega materiala, tehničnega projektiranja krmilnih 
sistemov, strojnih inštalacij, izdelave krmilnih omar, ožičenje, pro-
gramiranje krmilnih sistemov, zagon sistemov/naprav, izdelava do-
kumentacije, usposabljanje operaterjev, servis in vzdrževanje ter 
drugo. Zagotavljajo fleksibilnost in zanesljivo delovanje.
g. Aleš omeni tudi inteligentne inštalacije (brezžične komunikacije), 
katere prednost je v njeni fleksibilnosti in povezljivosti. Taka inšta-
lacija na eni strani omogoča nadzor nad samo inštalacijo, na drugi 
pa njeno porabo. Uporabiti jo je mogoče tudi za potrebe varovanja. 
Pri podjetju Isepra trendom trga sledijo. Zavedajo se staranja inšta-
lacij – materiali sčasoma propadejo, izgubijo zmožnost opravljanja 
svoje funkcije. Takšne ne služijo svojemu namenu in so nevarne. 
Potrebno jih je obnavljati, zamenjati. Novi trendi gredo v smeri 
zmanjšanja porabe energentov ter minimalnih izgub energije 
v okolje. V industriji v ta namen uporabljajo krmilne sisteme. Prav 
je, da se tudi fizični uporabniki tega vse bolj zavedamo, ne zgolj zato, 
da s svojim ravnanjem zadostimo zakonskim predpisom, pač pa  
zato, da poskrbimo za lastno varnost in varčnost. 
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Kot otrok je pridno pomagala staršema na 
kmetiji, hodila v šolo v Dolenjske Toplice in 
se začela ukvarjati z atletiko. Njeni disciplini 
sta bili skok v daljino in troskok, kjer je po-
stala zelo uspešna in še danes ima v lasti 
klubski rekord v troskoku novomeškega 
Atletskega kluba Krka. Že v rani mladosti je 
pokazala vztrajnost in odločnost. Zaradi 
obilice dela je starši v prvem razredu niso 
mogli peljati na tekmo, zato se je enostavno 
usedla na kolo in se sama odpeljala v 15 km 
oddaljeno Stražo, ne da bi sploh točno ve-
dela, kje je ta kraj. Ko jo je oče kasneje prišel 
iskat, mu je vsa vesela pritekla nasproti in 
povedala, da je zmagala. V prvem razredu! 
Atletika jo je spremljala celo osnovno in sre-
dnjo šolo. Treninge so imeli do 7-krat teden-
sko in čeprav je bilo velikokrat težko, ji je 
atletika dala veliko. 
Po srednji zdravstveni šoli v Novem mestu 
je šla študirat v Ljubljano, a se je kmalu  
vmešala ljubezen, velika ljubezen, Matjaž 
Smodiš, ki je bil takrat že obetaven košarkaš. 
Po rojstvu prvega sina, Kristjana, se je dru-
žinica preselila v Bologno, kjer se jim je  
kmalu pridružil še Luka, in po selitvi v 
Moskvo še najmlajši, Maks. V tem času je 
Matjaž veliko treniral in z ekipami potoval 
po vsej Evropi, Andreja pa je bila z vsem sr-
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Uresničitev talentov 
in podjetniških idej
FREYA d.o.o., Andreja Smodiš

Vesna Šteblaj

Andreja Smodiš, lastnica firme Freya d.o.o, športne storitve in nega telesa, je 
zanimiva in iskriva sogovornica. Na svoji poti je marsikaj doživela in pokazala 
veliko poguma, srčnosti, zagnanosti, truda in vztrajnosti ter, seveda, ljubezni. 

cem predana skrbi za družino, za katero je 
daleč stran od doma in domačih skrbela 
sama, šele proti koncu bivanja v Moskvi je 
imela nekaj pomoči. Je bilo pa pestro, kadar 
je sama s tremi otroki in dvema psoma po-
tovala z letalom, in to vedno brez težav.
Tega časa se z veseljem spominja. Pravi, da 
ji ni žal, da sta se z Matjažem zgodaj poroči-
la in imela otroke, v tem sta uživala in z njimi 
tudi sama rasla in se spreminjala. Poleg tega 
pa jima je obema šport že zgodaj dal neko 
zrelost, samostojnost in odgovornost. Na 

iz zdravstvene šole. Poleg tega pa se ves čas 
dodatno izobražuje. “Če iščeš znanje, ga boš 
vedno tudi našel.”
Zanimalo me je, kako je nastalo ime njene 
dejavnosti, Freya. ”Najprej sem imela dru-
gačno ime, ki pa mi nekako ni bilo všeč, po-
tem pa mi je prijateljica predlagala ime 
Freya. Raziskala sem, kaj to ime pomeni, in 
sem ga hitro sprejela. Freya je skandinavska 
boginja lepote in vojskovanja, pa še rima se 

na moje ime.”
Andreja se vsemu, kar poč-
ne, preda z vso resnostjo, pa 
tudi s srcem in dušo. Pravi, 
da njene stranke na nek na-
čin postanejo njeni prijate-
lji, kar je še en dokaz več, 

kako je njeno delo vtkano v njeno življenje, 
in je ločnico, pravzaprav, težko potegniti. Pa 
me je vseeno zanimalo, kako ločuje poslov-
no in privatno: “To mejo je težko postavit, 
sploh pa glede na to, da živim poleg salona, 
skoraj vedno vzamem stranko, tudi takrat, 
ko imam načelno prost dan. Mi pa tudi dru-
gi, bolj izkušeni, svetujejo naj mislim nase in 
postavim neko mejo, ampak zaenkrat še ne 
vem, kje je ta meja.”
Poleg dela v svojem salonu počne še veliko 
zanimivega. Ko je Matjaž začel s projektom 
pivnice, nato kavarne in dodal še pekarno, 
je najprej bolj malo sodelovala, saj je imela 
obilico dela s svojo dejavnostjo. Potem pa jo 
je njena ljubezen do kuhanja in peke sladic, 
ki jo spremlja že od nekdaj, potegnila tudi v 
to dejavnost. Z veseljem pomaga v pekarni 

»Če iščeš znanje, ga boš 
vedno tudi našel.»

moje vprašanje, kje ji je bilo bolj všeč, odgo-
vori: „Ne morem izbrati, obe mesti sta čudo-
viti, vendar zelo različni. V Bologni je bila 
super hrana, ljudje, vreme … pa še blizu je 
bila. Moskva pa je veličastna in mislim, da bi 
jo moral vsak doživet.”
Po enajstih letih tujine so se vrnili v Novo 
mesto in  Andreja si je želela, da bi bila tudi 
preko dela v stiku z ljudmi. Prišel je čas, da 
začne razmišljati o svoji poslovni poti. Nje- 
na velika želja je bila fizioterapija, vendar je 
bilo oddaljen študij nemogoče združiti s  
skrbjo za družino, zato se je odločila za štu- 
dij na Višji kozmetični šoli Novo mesto in 
ga tudi uspešno zaključila. Že prej  je opra-
vila tudi dva NPK programa, za maserko 
in pedikerko, in v to je lahko vključila tudi 
svojo naklonjenost fizioterapiji in izkušnje 
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pri ustvarjanju sladic, predvsem pit in tortic. 
Iz prve roke lahko potrdim, da so njene pite 
res izjemno okusne in ni čudno, da še tople 
izginjajo s prodajnih polic. 
Njena velika ljubezen pa so tudi psi; trenu-
tno ima doma štiri, dva majhna Shih Tzuja 
in dva velika, kaj velika, ogromna Bernska 
planšarja. Ukvarjanje z njimi zapolni velik 
del njenega prostega časa, vendar pravi, da 
jo to sprošča; včasih se vsa utrujena odpravi 
še v pasjo šolo ali na sprehod, vendar domov 
pride z novo energijo in svežino. Potiho raz-
mišlja tudi o možnosti ukvarjanja z vzrejo, 
vendar ti načrti še niso aktualni. 
“V svojo dejavnost sem vložila veliko truda, 
časa pa tudi sredstev, opravljam jo z velikim 
veseljem in o kakšnih bistvenih spremem-
bah res ne razmišljam, pogrešala bi svoje se-
danje delo. Želim si, da bi na področju koz‑
metične nege tudi v bodoče pridobivala 
čim več znanja in ga prenesla v prakso, ter 
svoje znanje tudi de-
li la naprej svojim 
praktikantkam, ki 
o b i š č e j o  sa l o n  v 
okviru obvezne pra-
kse. Poklic kozmeti-
čarke je zelo lep, a 
hkrati tudi zelo od-
govoren in sama se 
ne zaletim prehitro v 
vsako novost, ki pride na trg. “Želim si in de-
lam na tem, da svojim strankam ponudim 
kvalitetne in predvsem tudi varne tretmaje.” 
Njeni dnevi so polni razdajanja, zato me je 
zanimalo, kje najde svoj mir, kaj je tisto, kar jo 
sprosti, napolni z energijo in ji nariše nasmeh 
na obraz. Njen prvi odgovor je bil kar nekako 

pričakovan: “Mene moje delo tudi napolni z 
energijo, čeprav je naporno, a najbolj sem ve-
sela, ko je stranka zadovoljna. Seveda pa sem 
zelo  rada z mojo družino in prijatelji, je pa 

tudi posebno veselje, ko pridem 
domov in me pričakajo mahajoči 
repki. Zelo rada tudi kolesarim in 
spoznavam nove kraje. Z leti veli-
ko bolj čutim in doživljam stara 
mesta, cerkve, ruševine gradov, pri 
čemer se včasih zamislim in si re-
čem: Ko bi ti zidovi znali govori-
ti…kaj bi nam povedali?”
Andreja je skromna in kar težko 

sprejme pohvalo, pa vendar njena uspešnost 
in priljubljenost govorita sama zase zgodbo 
o uspehu. Mislim, da je bila kar vesela, ko je 
najin pogovor prekinil prihod nove stranke, 
in s širokim nasmehom, s katerim me je pri-
čakala, se je tudi poslovila in se spet posve-
tila svojemu delu.

»Mene moje delo tudi 
napolni z energijo, čeprav 
je naporno, a najbolj sem 
vesela, ko je stranka 
zadovoljna. »


