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OBVESTILO MEDIJEM 
 
Zadeva:  26. srečanje obrtnikov in podjetnikov ter podelitev priznanj jubilantom  
 
Območna obrtno–podjetniška zbornica Novo mesto organizira svoj tradicionalni letni krovni 
dogodek, tokrat že 26. srečanje obrtnikov in podjetnikov OOZ Novo mesto, ki je potekalo v 
četrtek, 29. septembra, na gradu Žužemberk, pod pokroviteljstvom Občine Žužemberk. Letos 
različne jubileje obeležuje 70 obrtnikov oziroma podjetnikov. 
 
Podelili smo priznanja za 10 let dela v obrti, bronaste, srebrne in zlate plakete za 20, 25 in 30 
let dela v obrti oziroma delovanja, 4 bronaste ključe za 35 let, 4 srebrne ključe za 40 let in en 
zlati ključ za 45 let dela v obrti. Krovna organizacija je ob tej priložnosti podelila tudi bronasti, 
srebrni in zlati ključ Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije trem najzaslužnejšim podjetnikom 
za dolgoletno uspešno delovanje v organih zbornice, na koncu pa je OOZ Novo mesto podelila 
še tri posebna priznanja in zahvale najzaslužnejšim podjetnikom za strokovno delo v sekcijah. 
 
Zbrane goste so nagovorili predsednica OOZ Novo mesto, Mojca Andolšek, župan Občine 
Žužemberk, g. Jože Papež, in novoizvoljeni predsednik Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije, g. Blaž Cvar.  
 
Prejemniki najžlahtnejših priznanj 
 
Bronasti ključ za 35 let dela v obrti prejmejo: 
1.  MARIJA ERPE s.p. Frizerstvo Uršna sela 
2. MARJAN GORNIK s.p. Avtoprevozništvo in gradbena 

mehanizacija 
Škocjan  

3. ZDRAVKO KUKAVICA s.p. Gradbeništvo in gradbena 
mehanizacija 

Mirna Peč  

4. IZTOK ROŽIČ s.p. Kovinarstvo Novo mesto  
 
Srebrni ključ za 40 let dela v obrti prejmejo: 
1. AVTOCENTER KRAŠNA d.o.o. Škocjan   

Bogdan Krašna 
Servis in prodaja vozil Škocjan  

2. UROŠ BRATKOVIČ s.p. 
Janez Bratkovič 

Gradbeništvo, fasaderstvo in sanacije Šentjernej 

3. ANAMARIJA PETERLIN s.p. - KGM 
Jože Miklič 

Kovinarstvo Novo mesto  

4.  ŽAGAR NOVO MESTO, d.o.o. 
Jožef Žagar 

Kovinarstvo Novo mesto  

 
Zlati ključ za 45 let dela v obrti za leto 2022 pa prejme  
1. PREVOZI KLOBČAR d.o.o. 

Slavko Klobčar  
Avtoprevozništvo Novo mesto  
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Trije najzaslužnejši funkcionarji in člani so ob zaključku svojega aktivnega delovanja na 
zbornici prejeli posebna priznanja – ključe OZS, ki jih je podelil predsednik OZS.  
 
Bronasti ključ OZS g. MIHAEL FILIPIČ 
za dolgoletno uspešno delo na področju obrti in podjetništva, 
v organih OOZ Novo mesto in sekciji kovinarjev  
 
Srebrni ključ: g. ANDREJ KRAJNC 
za dolgoletno uspešno delo na področju obrti in podjetništva, 
v organih OOZ Novo mesto ter v sekciji elektronikov in mehatronikov pri OZS 
 
Zlati ključ: ROMAN FLORJANČIČ 
za dolgoletno uspešno delo na področju obrti in podjetništva, 
v organih OOZ Novo mesto in sekciji lesnih strok  
 
Posebna priznanja in zahvala OOZ Novo mesto 
OOZ Novo mesto se bo dodatno zahvalila za prevzem pokroviteljstva in soorganizacijo letošnje 
podelitve in sicer: 
  

1. TURISTIČNEMU DRUŠTVU SUHA KRAJINA ŽUŽEMBERK, ki skrbi za ohranjanje 
kulturne in arheološke dediščine in za trud, ki ga vlaga, da grad, v katerem bo 
potekala prireditev, pridobiva svojo spremenjeno in obnovljeno podobo, za nas in 
zanamce;  
 
ter  
 

2. OBČINI ŽUŽEMBERK  za tvorno sodelovanje, organizacijo oziroma pokroviteljstvo 
izvedbe današnjega dogodka v občini Žužemberk, ki bo vsem ostala v prijetnih vtisih 
in dala pečat letošnjemu podjetniškemu večeru. 

 
Program so popestrile vrhunska slovenska in mednarodno nagrajena citrarka Janja Brlec, pevka 
Tamara Kokol – Talia s kitaristom Primožem in Izza Simona Udovč, učenka 4. razreda flavte na 
Glasbeni šoli Marjana Kozine, ob klavirski spremljavi Damjana Brcarja. Dogodek je povezovala 
Lili Hrovat, ki je zelo aktivna na vseh lokalno obarvanih kulturnih dogodkih in v Društvu kmečkih 
žena Suha krajina.   
 
 
 


