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Poštnina plačana pri pošti
8103 Novo mesto 

Glasilo  
Območne  obrtno-podjetniške 

zbornice Novo mesto                

december 2022, številka 2, leto XXXIX

• 26. srečanje obrtnikov in 
 podjetnikov v Žužemberku

•  Jubilanti v letu 2022

• Prejemniki najvišjih priznanj 
 se predstavijo

• Aktivnosti obrtnikov 
 v strokovnih sekcijah

• Podjetniško povezovanje in 
 izmenjava dobrih praks

• Razpis za kredite pri 
 Stanovanjski ustanovi
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nagovor predsednice

Mojca Andolšek

Spoštovane 
obrtnice, podjetnice 
in obrtniki, podjetniki, 
ponosna sem, da smo v jesenskih dneh obeležili že 26. srečanje Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Novo mesto, se zbrali v tako velikem številu in ga 
proslavili v čudovitem žužemberškem grajskem ambientu. Ne gre za preprosto 
druženje, gre za veliko več. Za nadaljevanje našega poslanstva in ohranjanja 
tradicije naših predhodnikov, ki jo želimo v čim večji meri prenesti na nove ge-
neracije obrtnikov in podjetnikov, združenih v  Območno obrtnopodjetniško 
zbornico Novo mesto.

Posebna velika zahvala gre pokrovitelju naše-
ga druženja, Občini Žužemberk, vsem spon-
zorjem, ki ste prispevali k svečanemu in po-
membnemu dogodku, ter celotni ekipi, ki je 
poskrbela za odlično organizacijo in vložila 
trud pri izvedbi slavnostnega dogodka.
V letošnjem supervolilnem letu se želim 
iskreno zahvaliti za dosedanje in ponovno 
zaupanje ob moji potrditvi predsedovanja v 
novem mandatnem obdobju 2022-2026. 
Posebno zahvalo pa izrekam obema moji-
ma dosedanjima podpredsednikoma, go-
spodu Andreju Krajncu in gospodu Roma-
nu Florjančiču, za njuno mentorstvo, mo-
drost in profesionalno podporo, ki sta mi jo 
vedno izkazovala.
Prav tako se želim zahvaliti  vsem doseda-
njim in čestitati novo izvoljenim članom 
upravnega odbora, nadzornega odbora in 
poslancem, ki ste bili izvoljeni v skupščino 
Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Novo mesto! 
Z odločitvijo, da začrtamo in nadaljujemo 

začeto delo, prevzemamo veliko odgovor-
nost do naših predhodnikov  ter naše so-
dobne stanovske organizacije. Prav je, da jo 
skupaj dvignemo na še višjo raven delova-
nja in povečanja prepoznavnosti uspešnega 
zastopanja obrtnikov in podjetnikov. To bo 
še naprej moje vodilo za nadaljnje manda-
tno obdobje in prepričana sem, da je s tem 
narejen ustrezen korak v novo razvojno ob-
dobje zbornice, ki bo zadržal tako tradicijo 
kot dodal več k modernizaciji zbornice in 
dvigu konkurenčnosti malih podjetij.
Zadovoljna in ponosna sem na vse vas, da se 
je v tem obdobju izrazila tudi neomajna vo-
lja, vztrajnost, znanje in sposobnost večine 
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 pripo-
moglo celo h gospodarski rasti.
Kljub vsem razburkanim morjem smo 
uspeli pozitivno poslovanje ohraniti, ga sta-

bilizirati in vzpostaviti pogoje za uresničeva-
nje novih ciljev za nadaljevanje našega sku-
pnega dela v tem mandatu.
OOZ Novo mesto mora na vsakem koraku 
izkazovati veliko ambicijo biti najbolj pre-
poznavna organizacija malega gospodar-
skega razvoja, tehnoloških presežkov, zdru-
ževalna in osrednja strokovna ter moralna 
avtoriteta s področja podpornega podjetni-
škega okolja na Dolenjskem.

V teh prazničnih dneh 
vam in vašim družinam, 

zaposlenim ter njihovim družinam, 
želim srečno, uspešno in izjemno 

poslovno novo leto 2023.

Našim cenjenim upokojenim obrtni-
cam in obrtnikom ter njihovim naj-
bližjim pa želim obilo zdravja, veselja 
in sreče.

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, ideje 
ter prave odločitve za nove poslovne uspehe in srečo.

 Mojca Andolšek, predsednica
in člani upravnega odbora

OOZ Novo mesto

Emilija Bratož, direktorica
Breda Koncilja
Ksenija Klobučar

Želimo vam, da bo leto 2023 predvsem mirno, 
srečno, zdravo, zadovoljno in uspešno.

Mojca Andolšek
 predsednica OOZ Novo mesto



3Območna  obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto                

26. septembrsko srečanje obrtnikov

26. septembrsko srečanje 
obrtnikov in podjetnikov je  
gostila Občina Žužemberk 
Emilija Bratož, direktorica

Območna obrtno–podjetniška zbornica Novo mesto je organizirala svoj tradicionalni letni krovni dogodek, tokrat že 
26. srečanje obrtnikov in podjetnikov OOZ Novo mesto, ki se je odvilo v četrtek, 29. septembra, na gradu Žužemberk, 
pod pokroviteljstvom Občine Žužemberk. Letos je različne jubileje obeležilo 70 obrtnikov oziroma podjetnikov.
Zbrane goste so v odsotnosti predsednice Mojce Andolšek nagovorili podpredsednik OOZ Novo mesto, gospod Avgust Bučar, 
župan Občine Žužemberk, gospod Jože Papež, in novoizvoljeni predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, go-
spod Blaž Cvar. 

POdJetNiki JuBiLANti 2022
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 bro-
naste 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 po-
delila tudi bronasti, srebrni in zlati ključ 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije trem 
najzaslužnejšim podjetnikom za dolgoletno 
uspešno delovanje v organih zbornice, na 
koncu pa OOZ Novo mesto podelila še tri 
posebna priznanja in zahvale najzaslužnejšim 
podjetnikom za strokovno delo v sekcijah.

POSeBNA PriZNANJA OZS 
trije najzaslužnejši funkcionarji in  
člani so ob zaključku svojega aktivnega de-
lovanja na zbornici prejeli posebna prizna-

nja – ključe OZS, ki jih je podelil pred-
sednik OZS. 

BrONASti kLJuč OZS  
g. MiHAeL FiLiPič
Gospod Mihael Filipič je bil 20 let deja-
ven v sekciji kovinarjev, vse od njene usta-
novitve na OOZ NM, to je od leta 2003 do 
2022. Deloval je kot član upravnega odbora 
sekcije, zadnja 2 mandata v letih 2014-2018 
in 2018-2022 je bil predsednik sekcije. 
Imenovan je bil tudi v komisijo za ocenjeva-
nje pri poklicni maturi na Šolskem centru 
Novo mesto, kjer je tudi poučeval stroko- 
vne predmete. Gospod Filipič se je aktivno 
udeleževal vseh strokovnih dogodkov in 
ogledov podjetij v sklopu izmenjave dobrih 
praks ter z drugimi zbornicami navezoval in 
vzdrževal strokovno sodelovanje, za dvig 

strokovnosti in poslovne aktivnosti obrtni-
kov in podjetnikov, predvsem v kovinarski 
in strojniški dejavnosti. Prihodnje leto bo  
40 let od ustanovitve njegovega podjetja, 
katerega poslovanje nadaljuje hči Anama- 
rija, sam pa ostaja prokurist.

SreBrNi kLJuč OZS  
g. ANdreJ kRAJNC
Gospod Andrej krajnc je s samostojno 
dejavnostjo v elektroniki in informatiki za-
čel leta 1990. Predlani je prejel zlato plaketo 
za 30 let delovanja podjetja. Bil je vseskozi 
zelo dejavno angažiran v organih delovanja 
obrtno-zborničnega sistema in sicer kot
•	 član UO OOZ NM in poslanec skupščine 

tri mandate v obdobju od 2010 do 2022 
in zadnja dva mandata podpredsednik 
OOZ NM (2014-2018 in 2018-2022);
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26. septembrsko srečanje obrtnikov

•	 bil je član UO sekcije nerazvrščenih, ki je 
bila ustanovljena leta 2010 in zadnje 3 man-
date njen predsednik. Sedaj ostaja član 
upravnega odbora sekcije pri OOZ NM. 

Njegovo delovanje je bilo zelo vpeto tudi v 
upravnem odboru pri sekciji elektronikov 
in mehatronikov na OZS ter v Odboru za 
znanost OZS. Aktivno deloval tudi kot 
predstavnik  delodajalcev v Strateškem sve-
tu Šolskega centra Novo mesto in na OZS 
pri pripravi izobraževalnih programov no-
vodobnih poklicev v elektrotehniki, elektro-
niki in mehatroniki. Sodeloval je pri obliko-
vanju strategije razvoja zbornice v času pro-
stovoljnega članstva ter dal ogromen stro-
kovni prispevek k digitalizaciji in informati-
zaciji novomeške zbornice in njenih storitev 
ter obveščanja članov.

ZLAti kLJuč OZS 
g. rOMAN FLOrJANčič
Gospod roman Florjančič je začel sa-
mostojno pot kot podjetnik leta 1990 in leta 
2008 ustanovil tudi d.o.o.. Njegova lesna 
oziroma mizarska dejavnost ima že družin-
ske naslednike, sam pa se bo v prihodnjem 
letu polno upokojil. Bil je vseskozi zelo 
dejavno angažiran v organih delovanja obr-
tno-zborničnega sistema in sicer kot
•	 poslanec za sekcijo lesnih strok pri OZS 

4 mandate (v letih od 2002 do 2018) 
•	 član odbora sekcij in član odbora za go-

spodarstvo v mandatu 2010-2014;
•	 član upravnega odbora OOZ NM 5 

mandatov (v letih 2002 do 2022);
•	 bil je podpredsednik in poslanec skup-

ščine OOZ NM 4 mandate (od 2006 do 
2022).

Gospod Florjančič je vnet zagovornik obr-
tništva, dejaven pri mnogih aktivnostih, ki 
krepijo ugled zbornice, s svojo uspešno 
podjetniško potjo pa je tudi vedno odličen 
zgled ostalim. V celotnem obdobju je bil 
predlagatelj idej in vnet iskalec podjetniških 
rešitev v prid obrtnikov in podjetnikov, kot 
tudi aktiven kreator razvoja zbornice in sto-
ritev v okviru OOZ Novo mesto.  

OOZ Novo mesto je za delovanje v obrtno-
zborničnem sistemu podelila priznanja 
trem podjetnikom, ki so bili aktivni v delo-
vanju na območni zbornici.
Gospod Boris kovačič je prejel prizna-
nje za dolgoletno delovanje kot poslanec 
skupščine in dolgoletno prizadevno delo v 
sekciji gradbincev. 

Priznanje sta prejela še dva podjetnika, ki 
prihajata iz občine Žužemberk, in sicer 
gospa Fani rojc za dolgoletno prizadev-
no delo in sodelovanje v sekciji za gostin-
stvo in turizem, gospod Jure Mlakar pa 
priznanje za delovanje kot poslanec skup-
ščine in dolgoletno prizadevno delo ter so-
delovanje v sekciji elektro dejavnosti.

POSeBNA PriZNANJA iN 
ZAHVALA OOZ NOVO MeStO
OOZ Novo mesto se je zahvalila za pre-
vzem pokroviteljstva in soorganizacijo 
letošnje prireditve OBčiNi ŽuŽeM-
Berk, ki bo vsem ostala v prijetnih vtisih 
in dala pečat letošnjemu podjetniškemu ve-
čeru, ter Turističnemu društvu Suha Kraji-
na Žužemberk, ki skrbi za  ohranjanje kul-
turne in arheološke dediščine pri obnovi 
gradu in oživitvi vsebin v njem. 
Program so popestrile vrhunska slovenska 
in mednarodno nagrajena citrarka Janja 
Brlec, pevka tamara kokol – Talia s ki-
taristom in iza Simona udovč, učenka 4. 
razreda flavte na Glasbeni šoli Marjana 
Kozine, ob klavirski spremljavi Damjana 
Brcarja. Dogodek je povezovala Lili Hro-
vat, ki je zelo aktivna na vseh lokalno obar-
vanih kulturnih dogodkih in v Društvu 
kmečkih žena Suha krajina. 

ZAHVALA OBčiNAM
Naj na tem mestu namenimo zahvalo pravza-
prav vsem osmim občinam, iz katerih so člani 
pod okriljem zbornice, saj po svojih najboljših 
močeh podpirajo izvajanje nalog, programov 
in projektov, namenjenih izboljšanju položaja 

in znanja obrtnikov in podjetnikov, to pa nam 
omogoča, da so lahko dogodki in storitve za-
nje ugodnejši ali brezplačni.

ZAHVALA SPONZOrJeM
Še posebej se želimo zahvaliti lokalnemu 
podjetju kekO oprema d.o.o., ostalim 
podjetnikom, ki so s svojo ponudbo in fi -
nančnimi prispevki še dodatno podprli iz-
vedbo dogodka, ter vsem organizatorjem za 
njihov angažma.

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

OBČINA STRAŽA

OBČINA ŠENTJERNEJ

OBČINA MIRNA PEČ

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

OBČINA ŠKOCJAN

OBČINA ŽUŽEMBERK
pokroviteljica

OBČINE ČLANOV 
OOZ NOVO MESTO

SPONZORJI PRIREDITVE

DOGODEK SOUSTVARJAJO

Za podporo pri izvedbi prireditve se zahva-
ljujemo naslednjim podjetjem:
•	 Triglav zavarovalnica d.d.
•	 Turistična agencija Kompas d.o.o., 

Ljubljana
•	 KEKO Oprema d.o.o. 
•	 Elementum d.o.o. iz Šenčurja
•	 POMA Group d.o.o.
•	 Gozdno gospodarstvo d.d., Novo 

mesto  in
•	 Youma d.o.o., organizatorki dogodkov 

Maji Judež.
Večerno druženje je potekalo ob prigrizkih 
kulinarika AS, Aleš Škufca s.p. iz Žužem-
berka, ter ob vinu in soku s kmetije Karlov-
ček, Šmarješke Toplice, ki je na sprejemu 
postregla že s penino, Berryshka – destilar-
na in čokoladnica pa je prispevala odlične 
čokoladne praline. 
Podrobnejši seznam vseh jubilantov in ob-
razložitve za prejemnike najbolj prestižnih 
priznanj je objavljen na spletni strani OOZ 
Novo mesto, pa tudi na nekaj straneh pri-
spevkov  glasila.
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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 2022

BOŠTJAN AVGUŠTIN s.p. 
B – P vzdrževanje in upravljanje d.o.o.
ALENKA  BOBIČ GORENC s.p.
MARJAN BOJANC s.p. 
ZVONKO ERJAVEC s.p. 
JOSIP FINK s.p. 
JOŽE FIŠTER s.p. 
JR  d.o.o. 
PETER KA PLER s.p. 
MITJA LESJAK s.p. 
MARJAN LUKMAN s.p. 
EMIL MEŠIĆ s.p. 
MIROMAT d.o.o. 
JOŽE PRISELAC s.p. 
RHI d.o.o. 
ALEŠ SKUŠEK s.p. 
JANEZ ŠKRBEC s.p. 
SREČKO ŽUPAN s.p. 

MARKO BRODNIK s.p. 
MARINKA  HUNJET s.p., 
Gostilna Štupar  
MOJCA KIKELJ s.p. 
KLJUČAVNIČARSTVO 
ŠMAJDEK d.o.o. 
MITJA KOSEC s.p. 
TANJA LUZAR s.p. 
MBM PLAST d.o.o. 
MARKO MIHELČIČ s.p. 
MARKO PAPEŽ s.p. 
PRIMOŽ ŠERCELJ s.p. 
MARJAN ŠKEDELJ s.p. 
ROBERT TEKA VČIČ s.p.  
STANKO SITAR s.p. 
FRA NCI VIDMAR s.p.

GORA ZD BRA TOŽ s.p. 
FANIKA  GODEC s.p. 
GREGOR GOLOB s.p. 
MARJAN GRUBAR s.p. 
MARJAN KOVAČIČ s.p. 
MONTIV d.o.o. 
GREGOR PARKELJ s.p. 
POGREBNE STORITVE 
BLATNIK d.o.o. 
FANI ROJC s.p. 
MIRA N SAJOVEC s.p. 
SREČKO ŠIMEC s.p. 
FRA NCI ZUPANČIČ s.p.

ZLATI KLJUČ 
za 45 let dela v obrti

PREVOZI KLOBČAR d.o.o., 
Slavko Klobčar 

SREBRNI KLJUČ 
za 40 let dela v obrti

AVTOCENTER KRA ŠNA d.o.o., 
Škocjan Bogdan Krašna 
UROŠ BRA TKOVIČ s.p., Janez 
Bratkovič 
ANAMARIJA PETERLIN s.p. - 
KGM, Jože Miklič 
ŽAGAR NOVO MESTO, d.o.o. 
Jožef  Žagar

FRA NC AVBAR s.p. 
FRA NCI BREGAČ s.p. 
SLAVKO BREZNIK s.p. 
SREČKO NAGELJ s.p. 
OKLEŠEN, pogrebne storitve 
d.o.o., Leopold Oklešen
BOJAN OSOLNIK s.p. 
JANEZ PIRC s.p. 
PS & G INŠTALATER Novo 
mesto d.o.o.  
ZLATICA REBSELJ s.p. 
SEEVIL, d.o.o., Straža 
VESNA VUKŠINIČ s.p. 
NADA ZRA KIĆ s.p., Milan Zrakić 
DUŠAN ŽAGAR s.p.

BRONASTI KLJUČ 
za 35 let dela v obrti

MARIJA ERPE s.p. 
MARJAN GORNIK s.p. 
ZDRA VKO KUKA VICA s.p. 
IZTOK ROŽIČ s.p.

jubilanti 2022 – čestitamo ob vašem jubileju!

ARPOS d.o.o. 
URŠKA  OSREDKA R s.p. 
RCS d.o.o. 
GEOTERM d.o.o.

PRIZNANJE 
za 10 let delovanja

SREBRNA PLAKETA
za 25 let delovanja

ZVEZDANA ROŽANC s.p. 
RCB REKLAMNI CENTER 
BOBIČ d.o.o. , Janez Bobič

ZLATA PLAKETA
za 30 let delovanja

MIKROGRA FIJA trgovina d.o.o.
SIGNAL signalizacija, inženiring 
in trgovina Novo mesto d.o.o.
UTRIS, inženiring, projektiranje, 
izdelava električnih naprav in 
instalacij, d.o.o.
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Program je povezovala ga. Lili Hrovat.

Pozdravni govor v imenu OOZ NM je imel podpredsednik g. Avgust Bučar.

Priznanje za 10 let delovanja 

Bronasta plaketa za 20 let dela v obrti

26. septembrsko srečanje obrtnikov

Zbrane podjetnike je nagovoril predsednik OZS Blaž Cvar.

Sprejem na žužemberskem gradu Priznanje za 10 let dela v obrti 

Zbrane podjetnike je nagovoril predsednik OZS Blaž Cvar.Zbrane podjetnike je nagovoril predsednik OZS Blaž Cvar.
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26. 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

Citrarka Janja Brlec

Srebrna plaketa za 25 let delovanja Blaž Cvar in podpredsednika OOZ NM 
Radovan Trifk ović in Avgust Bučar.Na prireditvi prisotni župani občin.

Župan g. Jože Papež je pozdravil 
podjetnike v imenu Občine Žužemberk.
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Zlata plaketa za 30 let dela v obrti Prejemniki bronastega za 35 let in srebrnih ključev OOZ NM za 40 let dela v obrti

Predsednik OZS g. Blaž Cvar z ženoPrejemnika posebnih priznanj za delo v sekcijahPrejemnika posebnih priznanj za delo v sekcijahPrejemnika posebnih priznanj za delo v sekcijahPrejemnika posebnih priznanj za delo v sekcijahPrejemnika posebnih priznanj za delo v sekcijahPrejemnika posebnih priznanj za delo v sekcijah

26. septembrsko srečanje obrtnikov

Vodstvo OOZ NM in OZS na prireditvi.

Iza Simona Udovč, fl avta 4. r GŠ Marjana 
Kozine
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Bronasti ključ OZS, g. Mihael Filipič

Odločeni smo, 
da bomo malo 

gospodarstvo 
zastopali tudi v 

prihodnje. 

Prejemnika bronastega  in srebrnega ključa OZS
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JAPriznanje in 
zahvala Občini 
Žužemberk za 
pokroviteljstvo

Srebrni ključ OZS, g. Andrej Krajnc

26. septembrsko srečanje obrtnikov

Tamara Kokol s kitaristom
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bronasti ključ - za 35 let dela v obrti

Gradbeništvo in gradbena 
mehanizacija KUKAVICA s.p.
Nenehen razvoj in širjenje podjetja od posamezniih del do velikih 
gradbenih projektov

Vesna Šteblaj

Na lepo novembrsko sobotno jutro sem skozi klepet z gospodom Zdravkom kukavico dobila vpogled v 35-letno 
delovanje podjetja Gradbeništvo in gradbena mehanizacija družine kukavica iz Mirne Peči. 

Družina ima pri tem seveda velike zasluge, pravi 
sogovornik, ki se spominja svojih začetkov v grad-
benem podjetju Pionir iz Novega mesta. Tam je 
opravljal pretežno terensko delo v gradbeništvu. 
Spoznal je, da je dela čedalje več in tudi, da bi ga 
zmogel opravljati neodvisno od tedanjega deloda-
jalca. Takrat se je odločil za samostojno pot. Bil je 
odločen, da mu bo uspelo in v to odločitev je vne-
sel vse svoje znanje in energijo. V začetku je deloval 
s štirimi sodelavci, ki so med tednom delovali na 
terenu, njega je nato, čez vikend, čakala še pisarna. 
Dela je bilo veliko, zaslužka tudi več kot prej. Vlagal 
ga je v nove stroje in opremo ter v nove zaposlitve. 
V tem obdobju so izvajali zunanje ureditve dvorišč, gradili ceste, 
tlakovali površine, asfaltirali, gradili kanalizacijsko infrastrukturo, 
vodovode, pločnike, čistilne naprave, izvajali vzdrževalna dela za 
CGP Novo mesto in telekomunikacijsko infrastrukturo za četrt 
Slovenije – vse do priključitve. Dela so izvajali bodisi samostoj-
no, bodisi kot podizvajalec in sicer tako za večje naročnike, kot 
so občine, Komunala Novo mesto, krajevne skupnosti ter tudi 
za fi zične osebe. Teh je v zadnjem obdobju več. Še vedno v delo 
povsem samostojno prevzemajo tudi večje projekte in jih reali-
zirajo v celoti – do uporabe, priključitve ali zagona, danes ob po-
moči svojih podizvajalcev, seveda glede na proste kapacitete. 
Število zaposlenih delavcev je skozi obdobje delovanja variiralo 
glede na količino in obsežnost ter zahtevnost pridobljenih pro-
jektov, od prvotnih 4 oseb do največ 35.
Gospod Zdravko je bil učenec vajeniške gradbene šole v 
Ljubljani, nato je dokončal delovodsko ter v Zagrebu še višjo 
tehniško šolo. Vse to ga je oblikovalo v strokovnjaka na svojem 
področju dela, ki prepoznava pomanjkljivosti današnjega izo-
braževanja. Pogreša nekdanje strokovne šole, pa tudi razumeva-
nje države glede izzivov gradbene dejavnosti. Opozarja na po-
manjkanje zainteresiranega kadra, po drugi strani se zaveda, da 
delo v gradbeništvu ni privlačno iz več razlogov: napornega fi -
zičnega dela, nevarnosti, težkih pogojev dela, umazanije, vre-
menskih razmer itd. Država lahko pomaga bolje ovrednotiti 
delo, pravi. Dejavnost je preobremenjena z dajatvami. Osebni 
dohodek bi moral biti višji, motivirati bi morala za tako delo, ki 
je v družbi nujno potrebno. Tudi kot delodajalec si želi zagoto-
viti boljše pogoje za svoje zaposlene, višje plače, a pri tem potre-
buje pomoč države – za nujno davčno razbremenitev.
Ko pogleda nazaj, čez obdobje svojega delovanja, je zadovoljen. 
Ponovno bi se odločil za isto pot. Skrben je, preudaren, odgovoren 
in strokoven. Ocenjuje, da je na tej poti deloval optimalno. 

Je človek premisleka in poglobljenega delovanja. 
Osredotočen na potrebe svojih strank in vključujoč 
vse svoje znanje, izkušnje in kompetence včasih sve-
tuje tudi drugače, kot si je rešitev zamislila stranka. 
Pomembno je, da to lahko stori, z namenom, ker to 
prinese še boljše rezultate, kot jih je pričakovala 
stranka. Vizionar je. Ve, kako se je potrebno izziva 
lotiti, kako pristopiti in kako delo izvesti. Lepo je 
spremljati pogled zadovoljnega podjetnika. Takega, 
ki je v gradbeništvu pustil pomembne sledi. Čeprav 
uradno na sveže upokojen, še vedno spremlja po-
dročje dejavnosti preko sina Roberta, na katerega je 
podjetje prenesel. Tudi na področju prenosa lastni-

štva na mlajšo generacijo bi se država lahko bolje odrezala, ocenju-
je. Nemalokrat se zdi, da je gradbeništvo obravnavano drugače od 
ostalih dejavnosti. Ni subvencij za začetnike, le bremena, tudi kazni 
ob npr. umazanih cestiščih, ki ostanejo za njihovimi stroji. Že tako 
so vezani na lepo vreme. Toda vstop na gradbišče ni možen še vsaj 
kakšen dan po dežju in podobno. Gradbeništvo nujno potrebuje 
več razumevanja s strani države.
Na koncu svoje misli vrača v hvaležnost in zadovoljstvo. Iz sode-
lovanja po vsej Sloveniji se je rodilo veliko prijateljstev in spošto-
vanja. To pravi, da je najbolj dragoceno. In družina, razumevajo-
ča ob tveganjih, ki jih tako delo prinaša, kljub odsotnostim, od 
družinske mize in preživljanja časa z najbližjimi. Če je razume-
vanje in spoštovanje, se vse izide prav, je prepričan.
 OOZ NM mu predstavlja pomočnika na področjih, ki jih sam 
ne zmore. Tudi kakšnega od izletov se rad udeleži, krajev ne gle-
da le s turističnega temveč tudi strokovnega vidika. V spominu 
mu ostaja gradbeni obris New Yorka pa Libije, Egipta, Indonezi-
je. Vsak konec sveta prinaša svoje gradbene zakonitosti in zani-
mivosti. Z željo, da bi jih tudi sam, po svojem sinu in družini še 
dolgo risal tam, kjer bodo spoštovane in njihov prispevek v stro-
ki cenjen, sklenem najin pogovor.
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srebrni ključ - za 40 let dela v obrti

Gradbeništvo, fasaderstvo in 
sanacije, BRATKOVIČ UROŠ s.p.

BRATKOVIČ, gradbene 
storitve in inženiring d.o.o.
Uspešno 40-letno delovanje in prenos podjetja na sina

Marija Martinčič Bauman

Podjetje, ki ga je pred dobrimi 40-imi leti, po končani praksi v podjetju Pionir Novo mesto,  ustanovil in do leta 
2016 uspešno vodil gospod Janez Bratkovič, od tedaj pa njegovo tradicijo nadaljuje sin uroš Bratkovič, se ukvar-
ja z gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih zgradb, sanacijo in adaptacijo objektov, fasaderskimi deli, nizkimi 
gradnjami in statično sanacijo kulturno-spomeniških objektov.

Svoje storitve izvajajo po vsej Sloveniji, pretežno v 
Jugovzhodni, Obalno-kraški in Osrednjeslovenski regiji.
Začeti iz nič pomeni poseben izziv, pravi moj sogovornik 
Uroš. Toda bili so odločeni, da bodo z odgovornim in 
kvalitetnim delom in odnosom do strank svojemu pod-
jetju zagotovili ugled. Predani temu cilju, torej odgovor-
no do strank, zaposlenih, države in konkurence, delujejo 
še danes.
Pri tem je znanje izrednega pomena. A razumevanje po-
treb, ki jih narekuje gradbena dejavnost, je čedalje manjše. 
Oče Janez se spominja, da je Pionirjeva šola zagotavljala 
poklice, ki so danes uvrščeni med defi citarne: tesarji, zi-
darji, fasaderji. Danes zanimanja za te poklice ni. Imeti 
moraš srečo, da dobiš zanesljivega in spretnega delavca. Uroš se 
je za izzive v tej stroki izobraževal v srednji šoli. Prakso in izkušnje 
je pridobival pri očetu. Po končani Fakulteti za gradbeništvo je 
podjetje po očetu prevzel in dejavnost razširil še na podjetje 
Bratkovič, Gradbene storitve in inženiring d.o.o. Za svojo ekipo 
pravi, da jih pri zahtevnem delu vodijo dolgoletne izkušnje ter 
znanje, ki ga nenehno izpolnjujejo. Pri vseh gradnjah sledijo naj-
novejši tehnologiji, standardom in na ta način skrbijo za neopo-
rečno kakovost svojega dela. Ta narekuje zadovoljstvo naročni-
ka, ki je njihovo najpomembnejše vodilo.

Pri širitvi podjetja so mu pomagale tudi in-
formacije in poznanstva s fakultete. Ni mu 
žal za ta korak. Vedno znova bi izbral istega. 
Žal mu je le, da šolstvo ne sledi potrebam 
gospodarstva. Ne le v gradbeni stroki, po-
manjkanje kvalitetne delovne sile oz. obrtni-
škega znanja vidi kar v celotnem sloven-
skem gospodarstvu.
Vesel je priznanja ob 40-letnici delovanja. 
»Biti 40 let na uslugo ljudem, plačevati dav-
ke in prispevke - kljub tveganjem, viharjem, 
vzponom in padcem, ki jih taka odločitev 
prinese, je lep dosežek ,« pravi. Vse kar si želi, 

je, da bi bilo delo zagotovljeno še naprej.
Meni, da se s priznanjem OOZ NM potrjuje njihovo prizade-
vanje za kvalitetno in odgovorno delo ter dober poslovni odnos 
do strank. Je potrditev za kakovost in prave odločitve v preteklih 
40 letih.
Ko ga povprašam o tem, kaj mu je podjetništvo prineslo najbolj 
dragocenega, odgovori, da organiziranost in odgovornost. Nato 
se zazre v prihodnost in že snuje nove načrte za naprej. Naj bodo 
čim bolj uspešno in srečno izpeljani, mu zaželim.

Pri širitvi podjetja so mu pomagale tudi in-
formacije in poznanstva s fakultete. Ni mu 
žal za ta korak. Vedno znova bi izbral istega. 
Žal mu je le, da šolstvo ne sledi potrebam 
gospodarstva. Ne le v gradbeni stroki, po-
manjkanje kvalitetne delovne sile oz. obrtni-
škega znanja vidi kar v celotnem sloven-
skem gospodarstvu.
Vesel je priznanja ob 40-letnici delovanja. 
»Biti 40 let na uslugo ljudem, plačevati dav-
ke in prispevke - kljub tveganjem, viharjem, 
vzponom in padcem, ki jih taka odločitev 
prinese, je lep dosežek ,« pravi. Vse kar si želi, 
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srebrni ključ - za 40 let dela v obrti

AVTOCENTER KRAŠNA d.o.o. 
Škocjan – Bogdan Krašna
Od navdušenja do avtomobilov do uspešnega lastnega avtocentra

Marija Martinčič Bauman

dolenjcem ter tudi širše dobro poznano podjetje, ki je letos obeležilo 40 let dela v obrti in zato prejelo srebrni 
ključ OOZ Novo mesto, je podjetje AVtOCeNter kRA ŠNA d.o.o. iz Škocjana na dolenjskem. Začetke podje-
tja, njegov razvoj in uspeh do današnjih dni je zasnoval gospod Bogdan krašna, s katerim je ob tej priložnosti te-
kel zanimiv pogovor.

Spoštovani. Najprej dovolite, da vam čestita-
mo ob visokem jubileju in prejeti nagradi za 
40-letno delovanje v obrti. Prosim, če nam 
svoje podjetje uvodoma predstavite.

Podjetje Avtocenter Krašna se ukvarja s prodajo in 
servisiranjem vozil Renault in Dacia in je eden iz-
med pooblaščenih serviserjev ter prodajalcev vozil 
Renault. Seveda prodajamo in servisiramo tudi 
ostale znamke rabljenih vozil, katere odkupimo od 
strank ali jih sami uvozimo iz tujine.

kaj je bil povod za samostojno podjetništvo?
Rojen sem bil v podjetni družini. Prvi vzor mi je bila babica, ki je 
imela svojo krčmo, a jo je bila prisiljena zaradi vojne zapreti. 
Drugi vzor mi je bila mama, ki se je ukvarjala s pletilstvom. Tako 
sem že od malih nog spremljal podjetniški duh in pridnost mo-
jih bližnjih ter doumel, da je trdo delo prava vrlina človeka, re-
zultati, pohvale in zadovoljstvo strank pa temu sledijo. To je 
zame tudi najlepše plačilo.

kako se spominjate svojih začetkov?
Izučil sem se za poklic avtomehanika. To in podjetniški duh iz 
domačega okolja me je po zaključenem vajeniškem obdobju in 
šestih letih dela v servisni delavnici Pionir v Novem mestu leta 
1982 opogumilo za samostojno pot – takrat sem odprl lastno 
avtomehanično delavnico. Čeprav je od tedaj preteklo že precej 
časa, mi v spominu ostajajo lepi in tudi nekoliko grenki trenutki 
povsem samostojne poti. To je bilo obdobje moje navdušenosti 
nad avtomobilizmom in nenehnih poti v Italijo in nazaj z nado-
mestnimi deli za avte. Avtosejme sem obiskoval vsak konec te-
dna. V poslovanje sem se hitro vpeljal in kmalu vzpostavil kvali-
teten odnos do strank. Spominjam se, da me je pri želji po odpr-
tju lastne delavnice, poleg domačih seveda, zelo motivirala tudi 
bližina takratnega IMV-ja. Vseskozi sem imel vizijo, da bi na svo-
ji lokaciji strankam poleg servisiranja vozil zagotavljal tudi pro-
dajo in odkup vozil, kar pa se je v nadaljnjih letih izkazalo za smo-
trno in pravilno odločitev. Že kmalu po osamosvojitvi Republi-
ke Slovenije je tedanje vodstvo Renault Nissan Slovenija prisluh-
nilo mojim željam in predlogom ter me imenovalo za enega iz-
med pooblaščenih serviserjev in prodajalcev v servisni prodajni 
mreži Renault.

kako so vašo odločitev sprejele stranke?
Spominjam se sprejetosti in podpore s strani domačinov in tudi 

ostalih strank, ki so se na moje delo odzivali s po-
hvalami. Stranke so prihajale tudi iz Zagreba in 
ostalih delov Hrvaške. To me je izredno motivi-
ralo. Takrat sem prvič občutil, da sem sprejel pra-
vilno odločitev, saj sem v zelo kratkem času uspel 
realizirati cilje, ki sem si jih zadal. In res sem bil 
presrečen, da so bile stranke zadovoljne s stori-
tvami in so se z veseljem vračale.

kakšno vlogo je pri tem igralo znanje?
Menim da znanje, ne glede na dejavnost, vedno 
igra ključno vlogo. Vsekakor se pristop k prido-
bivanju znanja med nekoč in danes razlikuje. 

Toda ne glede na to razlikovanje, za vsa obdobja velja zakonitost, 
da je najprej potrebno obvladati osnove. Po tem je za nadgradnjo 
veliko različnih možnostih, znanje lahko torej nadgrajujemo in 
se za različna področja specializiramo.
Sam sem prvo znanje pridobival od izvrstnih mentorjev v servi-
sni delavnici podjetja Pionir Novo mesto. Z veseljem in nesebič-
no so ga predajali vajencem. Do njih čutim veliko hvaležnost in 
spoštovanje, saj so me dobro opremili za samostojno pot.
Danes je znanje in nenehno izobraževanje avtomehanikov še 
toliko bolj pomembno. Vedno imam v mislih rek: »v svetu 
stalnih sprememb bodo preživeli samo tisti ki se učijo, kajti 
naučeni živijo v svetu, ki ga ni več.« Avtomobilistični trg 
se nenehno spreminja, prihajajo novi trendi, oblikovalci in 
proizvajalci jim sledijo z novimi modeli vozil, tipi motorjev, 
novimi tehnologijami, novo opremo. Danes so na pohodu ele-
ktrična vozila in v kolikor želimo biti in ostati v koraku s časom, 
je potrebno že skoraj dnevno slediti vsem novostim. Učenje, 
usposabljanje, izobraževanje so za to nujno potrebni, zdi se, da 
bolj, kot kadarkoli prej.

kdaj ste se začeli širiti in zakaj?
Z širitvijo dejavnosti smo pričeli kmalu po osamosvojitvi 
Slovenije. Kot sem že omenil, je bila moja želja postati eden iz-
med pooblaščenih prodajalcev in serviserjev vozil Renault. 
Takratno vodstvo Renault Nissan Slovenije je mojemu predlo-
gu prisluhnilo in ga odobrilo, kar je imelo za posledice prvo širi-
tev podjetja. Tako smo leta 1993 podjetje iz s.p. preoblikovali v 
d.o.o. Nadalje smo leta 2014 svojo dejavnost razširili še na lasten 
uvoz in prodajo vozil iz tujine, kar je imelo za posledico novo ši-
ritev. Trgu se je potrebno nenehno prilagajati in lahko rečem, da 
smo skozi čas sprejemali pravilne odločitve.

ostalih strank, ki so se na moje delo odzivali s po-
hvalami. Stranke so prihajale tudi iz Zagreba in 
ostalih delov Hrvaške. To me je izredno motivi-
ralo. Takrat sem prvič občutil, da sem sprejel pra-
vilno odločitev, saj sem v zelo kratkem času uspel 
realizirati cilje, ki sem si jih zadal. In res sem bil 
presrečen, da so bile stranke zadovoljne s stori-
tvami in so se z veseljem vračale.

kakšno vlogo je pri tem igralo znanje?
Menim da znanje, ne glede na dejavnost, vedno 
igra ključno vlogo. Vsekakor se pristop k prido-
bivanju znanja med nekoč in danes razlikuje. 
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Z ozirom na to, da ste izkušeni podjetnik, nam zaupaj-
te, kakšne ovire prepoznavate v svoji dejavnosti?
Že vrsto let se srečujemo z velikim pomanjkanjem tehničnega 
kadra. Tukaj imam v mislih poklic avtoserviserjev in avtoličarjev. 
Naše podjetje sodeluje s Šolskimi centri po Sloveniji, kjer se 
usposablja kader za delo avtoserviserja, mehatronika, toda le 
malo dijakov se v nadaljevanju zaposli v tej dejavnosti. Šolski sis-
tem bi morali prilagoditi glede na realne potrebe obrtništva ozi-
roma podjetništva ter učence motivirati za delo v tej dejavnosti. 
Poklic bi moral biti bolj cenjen in tudi delo delavcev bolje ovre-
dnoteno.

kaj vam je podjetništvo osebno prineslo najbolj 
dragocenega?
Morda potrditev, da sem skozi proces osamosvajanja in tudi v 
kasnejših letih sprejemal prave odločitve. Spoznanje, da vsa od-
rekanja, ki so potrebna, in tudi vloženi napori, niso bili zaman. 
Podjetništvo je vedno polno izzivov in tveganj, toda meni je rav-
no to dajalo moč, da sem vztrajal, oblikovalo je mojo samozavest 
in odločnost, da bom cilje, ki sem si jih zadal, dosegel. Izredno 
pomembno in dragoceno je tudi zaupanje, ki sem ga zgradil s 
strankami in poslovnimi partnerji.

kaj bi šteli med nagrade, tveganje in nujne izbire?
Kot nagrado za svoje delo bi izpostavil predvsem to, da s posa-
meznimi poslovnimi partnerji in strankami poslujemo že dese-
tletja. To je zame odraz zaupanja in medsebojnega spoštovanja, 
za kar sem neizmerno hvaležen. Tveganje v podjetništvu je real-
nost. Nikoli ne moreš biti siguren, da jutrišnji dan ne bo prinesel 
kakšnih sprememb, novih izzivov. Na to moraš biti pripravljen, 
jih sprejeti in se nanje odzivati. Samo to te izgradi v uspešnega 
partnerja in poslovneža, vrednega zaupanja.

Ali so zakonodaja in njeni cilji za prihodnost dali 
zadostno težo obrtništvu, podjetništvu?
Težko vprašanje, vendar zatrjujem, da zakonodaja in cilji za pri-
hodnost trenutno niso naklonjeni podjetništvu. Biti podjetnik 

v današnjih razmerah zagotovo ni lahko in tukaj je pomoč ter 
posredovanje OZS še kako pomembna in dobrodošla.

česa si kot obrtnik, podjetnik želite za svoje področje 
dela?
Kot podjetnik si vsekakor želim čimprejšnje normalizacije raz-
mer. Ko smo že verjeli, da je po epidemiji najhuje za nami, se je 
trg zopet sesul zaradi vojne v Ukrajini. V teh razmerah si je re-
snično težko želeti kaj drugega, kot mir in ponovno normalen 
zagon in tok gospodarstva.

kaj za vas pomeni članstvo v OOZ NM?
S članstvom v OOZ NM je začela mama, sam sem s to tradicijo 
nadaljeval. Članstvo v obrtni zbornici vsekakor podpiram. 
Verjamem, da lahko podjetniki zgolj z mnogo številčnim član-
stvom spremenimo tok dogajanj na način, da bo zakonodaja bolj 
naklonjena obrtništvu in podjetništvu, da bo podpirala njegovo 
rast in razvoj in bo delovala podporno in ne oviralno.
Menim, da OOZ Novo mesto odlično opravlja svojo vlogo, tako 
na način razumevanja podjetnika, kakor tudi s svetovanjem, or-
ganizacijo brezplačnih predavanj na aktualne teme ter tudi z ak-
tivnim delovanjem predstavnikov OZS v trenutkih sprejema 
zakonodaje, ki vplivajo na naše delovanje. Čutimo njihov prispe-
vek in trud za naše skupno dobro. Tudi sam sem bil dva manda-
ta član upravnega odbora ter član skupščine sekcije avtomeha-
nikov pri OZS v Ljubljani, ves čas pa aktiven tudi na zbornici v 
Novem mestu.

kaj bi dodali za konec najinega pogovora?
Morda le to: lepo je biti podjetnik, ustvarjati delovna mesta, skr-
beti za lastni razvoj in skozi svojo dejavnost prispevati k boljšemu 
življenju v lokalnem okolju, a ni vedno lahko. Avtomobilizem 
me še vedno navdušuje. Morda bi kakšen korak storil drugače, 
kakšnega sploh ne, toda kljub neštetim izzivom in skrbem bi se 
za to pot odločil vedno znova.
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srebrni ključ - za 40 let dela v obrti

Kovinska galanterija KGM 
Anamarija Peterlin s.p.
Dolgoletna družinska obrt ima naslednico

Vesna Šteblaj

“kovinska galanterija kGM“  je dobitnik Srebrnega ključa za 40 let dela v obrti. izdelujejo manjše kovinske iz-
delke za potrebe pohištva, razna podnožja, izvajajo manjša stavbna ključavničarska dela, strojegradnjo in izdela-
jo tudi izdelke po naročilu. Včasih sodelujejo tudi samo pri razrezu ali krivljenju materiala, zadnja tri leta pa nu-
dijo tudi laserski razrez pločevine in cevi. 

Dejavnost je po upokojitvi ustanovitelja Jožeta Mikliča 
prevzela njegova hčerka Anamarija Peterlin, ki pravi, da jo 
je očetovo delo zanimalo že od mladih nog. “Moji začetki 
segajo v otroška leta, ko sem večkrat ob sobotah, kadar je oče 
napovedal, da bo šel na kakšno montažo, zjutraj čakala in 
poslušala, kdaj se bo  zbudil in odpravil na delo. Ob prvih 
zvokih sem pritekla za njim in seveda me je velikokrat vzel 
s sabo. Tako sem ga sicer največkrat le opazovala pri njego-
vem delu, pozneje pa tudi poprijela za kakšna lažja dela.”
Po osnovni šoli je Anamarija izbrala gimnazijo v upa-
nju, da ji bo ta dala širšo osnovo za kasnejši študij. 
Danes pravi, da bi bilo najbrž bolje upoštevati očetov 
nasvet, naj se vpiše v srednjo strojno šolo. Vsekakor 
pa jo je tudi po gimnaziji strojništvo še vedno zanimalo, zato je 
izbrala Fakulteto za strojništvo v Ljubljani. Takole opisuje študij: 
“Med študijem sem najbolj pogrešala povezavo teorije s prakso, zato 
sem večkrat med vikendi poskušala najti povezave doma in spraševala 
očeta o delovanju raznih izdelkov, ki smo jih teoretično konstruirali. Po 
končanem študiju je bilo zato nekako logično, da svojo službo začnem 
kar doma. Ob očetovi upokojitvi leta 2018 sem prevzela obrt in sedaj 
poskušam nadaljevati in nadgrajevati to, kar je bilo v vseh teh letih 
ustvarjeno.”
Kakšni so bili začetki, pa nam je razložil sam gospod Miklič:
“Z obrtjo sem začel že pri dvaindvajsetih letih; najprej s popoldansko 
in čez tri leta z redno dejavnostjo. Bil sem zelo iznajdljiv in inovativen 
pri svojem delu. Kljub odličnemu delu v tedanji Iskri v Novem mestu, 
me je vedno vleklo naprej v iskanju nečesa novega. Na prigovarjanje  
dobrega prijatelja sem se kar čez noč odločil, da grem na svoje.”
Dela je imel vedno dovolj, sprejel je vsak izziv in se dokazoval s 
trdim, resnim in poštenim delom. Strankam je nudil najboljšo 
možno kakovost, se držal dobavnih rokov in kmalu je dejavnost 
rasla: “Ker je bilo povpraševanja vedno več, se je bilo treba širiti in vedno 
bolj opremljati, a ker sem bolj “ziheraš”, nisem nikoli najemal večjih kre-
ditov; rajši sem marsikatero napravo ali stroj za svoje potrebe, pa tudi 
za prodajo, naredil kar sam.”
Seveda so se pogoji dela skozi leta spreminjali, ves čas je bilo treba 
spremljati hiter napredek tehnologije, ob vsem tem pa mu je bil ve-
dno pomemben oseben stik s strankami, saj se je, kot pravi “izkaza-
lo, da je veliko lažje, če se s stranko osebno pogovorimo o željah in potrebah, 
saj na ta način lahko pomagamo z našimi izkušnjami in izdelke optimi-
ziramo, da so bolj uporabni, ekonomsko sprejemljivejši in bolj kvalitetni.”
V obrti ni jasne meje med poslovnim in zasebnim življenjem, ob 
tem pa, žal, včasih trpi družinsko življenje. Prizna, da ni bilo veliko 
časa za razvajanje in igro, raje je družinske člane vključil v svoje delo: 
“Žena je bila vrsto let zaposlena v moji obratovalnici pa tudi moje tri hčer-

ke so veliko pomagale pri delu v delavnici ali pisarni. 
Sem pa vesel, da je šla najmlajša po mojih stopinjah in 
sedaj nadaljuje z dejavnostjo ter v obrt uvaja nove teh-
nologije.”
Gospod Miklič je vedno deloval iznajdljivo, pošte-
no in dosledno, rad je pomagal pri delu v zbornici 
in pri raznih delih v domačem kraju. 
In na koncu svoje razmišljanje sklene takole: “Biti 
obrtnik je zelo lepo, a obenem zelo težko, saj je usklaje-
vanje zasebnega življenja in dela v obrti res zahtevno. 
Prostega časa je tudi v pokoju zelo malo, kolikor pa mi 
ga ostane, ga pa rad preživim v naravi, v mojem vino-
gradu ali gozdu ali pa le na kratkem sprehodu po do-

mačih hribih.”
Pogovor je nadaljevala hči Anamarija in misli so bile takoj pri 
delu: “Ker se tehnologija neprestano razvija, smo želeli v naš strojni 
park vpeljati tudi novejše naprave, ki bi nam po eni strani olajšale delo, 
po drugi pa omogočile izdelavo naprednejših in kompleksnejših izdel-
kov. Pred nekaj leti smo se odločili za nakup laserskega stroja za razrez 
pločevine. S tem sem uspela v našo obrt vnesti nekaj sodobnosti in izko-
ristiti vsaj del pridobljenega znanja v dolgih letih študija. Ker imam v 
sebi tudi nekaj ustvarjalne žilice, poskušam včasih izdelati tudi kak 
umetniški izdelek. Pri brskanju po družabnih omrežjih vedno iščem 
ideje glede trenutno aktualnih izdelkov.”
Njene misli so, seveda,  usmerjene v prihodnost. Razmišlja tudi o 
razvoju linije izdelkov za spletno prodajo in o razširitvi poslovanja 
in razvoju tudi v tej smeri. 
Očetova izkušnja glede vpliva dela na obrtnikovo družinsko ži-
vljenje je še ena lekcija, ki jo skuša upoštevati v svojem življenju:
“Res je zelo težko usklajevati družinsko življenje in vodenje obrti.  Moja 
prednost je bila, da sem v  otroštvu opazovala očetovo predanost delu in 
izkusila pomanjkanje njegovega časa, zato sem ob prevzemu obrti ve-
dela, da sama moram posvetiti več časa tudi družini. Današnji otroci 
imajo večjo potrebo po prisotnosti staršev kot včasih, zato sem že v za-
četku popoldneve rezervirala za družino, kar vedo tudi naše stranke.”
Potem pa prizna, da včasih vendar mora tudi podaljšati delo v po-
poldan in izkoristiti pomoč babic in dedkov.
Na koncu smo se ustavili še pri prostem času, ki je v prvi vrsti na-
menjen družini, s katero so radi veliko v naravi, se ukvarjajo z ra-
znimi športi, raziskujejo  zanimive dele sveta in se družijo s 
prijatelji.
Odločnost, predanost, strokovnost  in vztrajnost nove prevze-
mnice zagotavljajo dolgoletni družinski obrti nov zagon in uspe-
šno nadaljevanje ter rast. 

ke so veliko pomagale pri delu v delavnici ali pisarni. 
Sem pa vesel, da je šla najmlajša po mojih stopinjah in 
sedaj nadaljuje z dejavnostjo ter v obrt uvaja nove teh-
nologije.”
Gospod Miklič je vedno deloval iznajdljivo, pošte-
no in dosledno, rad je pomagal pri delu v zbornici 
in pri raznih delih v domačem kraju. 
In na koncu svoje razmišljanje sklene takole: 
obrtnik je zelo lepo, a obenem zelo težko, saj je usklaje-
vanje zasebnega življenja in dela v obrti res zahtevno. 
Prostega časa je tudi v pokoju zelo malo, kolikor pa mi 
ga ostane, ga pa rad preživim v naravi, v mojem vino-
gradu ali gozdu ali pa le na kratkem sprehodu po do-
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zlati ključ - za 45 let dela v obrti

Prevozi KLOBČAR d.o.o.
Od avtomehanika do mednarodnega avtoprevozništva  

Marija Martinčič Bauman

Zlati ključ za 45-letno delo v obrti letos pripada podjetju Prevozi klobčar d.o.o.. Vse od leta 1977 zagotavljajo 
storitve na področju avtoprevozništva, zlasti prevoza lesa in hlodovine – po Sloveniji, italiji, Avstriji in Hrvaški. 
Storitve varnega transporta tovora opravljajo s sodobno opremljenimi vozili znamk Volvo in Mercedes-Benz. 

Poznani so po svoji hitri odzivnosti in zaneslji-
vosti, na kar so najbolj ponosni. A najprej se naj 
ozremo na začetek. Gospod Slavko Klobčar je 
obiskoval šolo za avtomehanika. Rad se spomi-
nja šolskih časov, ki so bili zabavni in veseli, tudi 
v družbi učiteljev, s katerimi se je srečeval še ka-
sneje. Izučeni avtomehanik je svoje prvo vozilo 
– TATRO zaslužil s šoferskim delom pri Avtu 
Kočevje. Želja po samostojnosti in združitev lju-
bezni do vožnje in avtomobilov, podkrepljeno z 
znanjem o mehaniki, so ga pospremili na samo-
stojno pot. Prvi strah, da ne bo uspešen, je kma-
lu premagal. Pogodbeno je delal pri Cestnem 
podjetju Novo mesto. Dela je bilo dovolj, včasih še preveč, da ga 
ni bilo mogoče dohajati. Obenem je čedalje več ljudi potrebo-
valo direkten prevoz peska iz peskokopov. Bilo je obdobje gra-
denj. Vsega se je lotil preudarno. V naprej je ocenil časovnico ter 
uskladil vse potrebno, da s storitvijo do strank ni zamujal. 
Točnost je njegova vrlina in to so stranke kmalu prepoznale.
Teren in delo s strankami so mu prinašali dodatna znanja in iz-
kušnje, ne le v stroki, pač pa tudi na področju komuniciranja in 
ekonomije. V kolegih iste dejavnosti ni videl konkurence. Takrat 
so si pomagali bolj, ko si pomagajo sedaj, ocenjuje. Razlikuje tudi 
glede zaupanja. Pravi, da je beseda včasih nekaj veljala. Danes, 
sicer redko, se pa zgodi, da se tudi podpisana pogodba ne spo-
štuje. Sam je izredno ponosen prav na svoj sloves po točnosti in 
zanesljivosti. 
Prevozi lesnih elementov so zahtevali širitev podjetja. Z njim so 
prišle prednosti in tudi slabosti. Zlasti skozi prizmo odgovorno-
sti do drugih. Dokler skrbiš le zase, lažje prenašaš vzpone in pad-
ce, ki jih tveganje prinaša. Z vsakim dodatno zaposlenim delav-
cem se ta obveza bistveno poveča. Neglede na to je imel pri iz-
biri svojih sodelavcev srečo. Pridni in odgovorni so, ocenjuje. 
Lepo je imeti ob sebi delavca, na katerega se lahko zaneseš, da 
čuti in dela s podjetjem.

S pogledom nazaj izbere tisto, kar ga je na prehojeni 
poti najbolj zaznamovalo. Preživel je stečaj podjetja 
Novoles, s katerim je veliko sodeloval, zaupal je v svo-
je občutke, ni se zanašal na obljube drugih. To ga je 
reševalo in hvaležen je, da je kljub preizkušnjam pre-
krmaril vsa ta leta. Dragocenost je v občutkih, ki ga 
polnijo, ko se zave, da je zmogel narediti, kar si je za-
dal. Vesel je, da sin po njem prevzema in vodi delo.
Glede ureditve zakonodaje in nenehno spreminja-
jočih pravil, ki vplivajo na dejavnost avtoprevozni-
štva, bi si želel sprememb ali vsaj večjega razumeva-
nja. Več posluha države in njenih institucij. Včasih 
se že s postavitvijo prometnega znaka (omejitev 7,5 

t) na glavo postavi dotedanja praksa. Zdi se, da imajo namesto 
iskanja rešitev prednost omejitve. Strpnega in učinkovitega di-
aloga si želi. Da bo slovensko prevozništvo ob hudi tuji konku-
renci lahko preživelo. OOZ je tu v pomoč. Pa tudi občutek 
pripadnosti mu daje. Tu se podjetniki srečujejo, izmenjujejo 
izkušnje in se podpirajo. 

S pogledom nazaj izbere tisto, kar ga je na prehojeni 
poti najbolj zaznamovalo. Preživel je stečaj podjetja 
Novoles, s katerim je veliko sodeloval, zaupal je v svo-
je občutke, ni se zanašal na obljube drugih. To ga je 
reševalo in hvaležen je, da je kljub preizkušnjam pre-
krmaril vsa ta leta. Dragocenost je v občutkih, ki ga 
polnijo, ko se zave, da je zmogel narediti, kar si je za-
dal. Vesel je, da sin po njem prevzema in vodi delo.
Glede ureditve zakonodaje in nenehno spreminja-
jočih pravil, ki vplivajo na dejavnost avtoprevozni-
štva, bi si želel sprememb ali vsaj večjega razumeva-
nja. Več posluha države in njenih institucij. Včasih 
se že s postavitvijo prometnega znaka (omejitev 7,5 

Gospodu Slavku in njegovi 
družini za 45-letno delo v 
obrtništvu in podjetništvu is-
kreno čestitam. Prosim ga, da 
naj za konec doda kakšno od 
svojih spoznanj. 

Tako zaključi: »Rad bi pove-
dal, da vsako obdobje v ži-
vljenju prinese svoje veselje 
in svoje skrbi. V življenju je 
potreben strpen pogovor in 
»fer« odnosi. Če upoštevaš 
to, je svet lepši.«
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strokovne ekskurzije in delo sekcij

Ogled visokotehnološkega 
centra FerroČrtalič d.o.o.
Strokovna ekskurzija sekcije kovinarjev

Anja Črtalič Špringer, članica upravnega odbora sekcije

V mesecu oktobru je Sekcija kovinarjev OOZ Novo mesto na pobudo članov sekcije, organizirala ogled Visoko- 
tehnološkega centra za čiščenje, obdelavo in pripravo površin v podjetju Ferročrtalič d.o.o. iz dolenjskih toplic.

Slovenski kovinarji so tako bili med prvimi 
obiskovalci, kateri so si ogledali letos še do-
datno obogaten tehnološki center z novima 
vrhunskima napravama  in sicer z laserskim 
3D-tiskalnikom s tehnologijo SLS ter s pul-
znim 3D-fiber laserjem, ki je namenjen hra-
pavljenju, čiščenju ter označevanju različnih 
kovinskih površin.
Podjetje FerroČrtalič že 58 let predstavlja 
znanje, tradicijo inovativnosti in odličnosti. 
S stalnimi raziskavami in razvojem soobli-
kujejo industrijo površinske obdelave, saj so 
eno izmed vodilnih svetovnih podjetij v  
tem segmentu. Strankam iz celega sveta za-
gotavljajo kar najboljše rešitve obdelave po-
vršin, podjetje kar 80 odstotkov svojih stro-
jev in rešitev izvozi. Nenehne izboljšave, raz-
iskave in inovacije namreč dodajajo vre-
dnost in strankam znižujejo stroške ter vpliv 
na okolje. Ena izmed konkurenčnih pred- 
nosti podjetja pa je razvoj rešitev po meri.
Člani sekcije so se seznanili z različnimi 
tehnikami obdelave površin, predstavljen 
jim je bil razvoj tehnoloških rešitev obde-
lave površin skozi čas, saj podjetje Ferro- 
Črtalič že od same ustanovitve, ko se je  
razvilo iz manjše kovinarske delavnice, ve-
lja za specialista na področju peskanja. 
Marsikateremu članu sekcije so skozi leta 
že pomagali rešiti težave s področja obde-
lave površin, nekaterim s samo storitvijo, 
nekaterim pa tudi s kakovostnim tehnič-
nim svetovanjem pri izbiri prave rešitve in 
nato tudi z implementacijo le-te v njihov 
delovni proces. 
Podjetje je v letošnjem letu veliko investira-
lo v ureditev lastnega laboratorija, postavilo 
nov storitveno-testni center, ter tako lahko 
precej pripomorejo k reševanju različnih iz-
zivov članom sekcije kovinarjev ter drugim 
poslovnim partnerjem. 
Člani so si ogledali nov storitveno-testni 
center, kjer imajo najpreciznejši 3D laser- 
ski tiskalnik, namenjen industriji, kateri tis- 
ka kose z neprimerljivo kakovostjo in zago-
tovljeno industrijsko ponovljivostjo. 

Uporablja metodo laserskega sintranja SLS 
(ang. selective laser sintering), ki zagotavlja tisk 
izdelkov visoke natančnosti. Takšen 3D- 
tiskalnik za industrijo omogoča zelo hitro iz-
delavo prototipov in samostojnih izdelkov, ki 
so primerljive kakovosti, kot bi jih ustvarili s 
postopki brizganja plastike. Tiska lahko izdelke 
iz različnih materialov, kot so poliamid, poli-
propilen in poliuretan. V podjetju FerroČrtalič 
ga uporabljajo za lastno izdelavo bolj ali manj 
kompleksnih gradnikov strojev ter za prototi-
piranje, prav tako pa nudijo tudi storitev tiska-
nja zahtevnih izdelkov po naročilu. 
Obiskovalci so z navdušenjem prisluhnili 
tudi predstavitvi prednosti pulznega 3D-fi- 
ber laserja, ki ga podjetje uporablja za hrapa-
vljenje, čiščenje ter označevanje površin.
Laserska tehnologija namreč prinaša izje-
men tehnološki napredek obdelave kovin, 
saj se ponaša z veliko natančnostjo, 100-od-
stotno ponovljivostjo, neprimerljivo hitro-
stjo, zmožnostjo opravljanja več operacij v 
enem koraku ter tako ustvarja prihranke 
časa in denarja, obenem pa zagotavlja nizke 
obratovalne stroške in ne škoduje okolju. V 
primerjavi s tradicionalnimi tehnologijami 
so prednosti avtomatizacije in robotizacije 
pri laserskem teksturiranju, čiščenju ali 
označevanju kovinskih površin očitno či-
stejši, hitrejši in manj energijsko ter časovno 
potratni delovni procesi. Prav tako oprema 
ne zahteva velikih delovnih površin, laserju 

je dodan le sistem za odsesavanje delcev. 
Tudi vzdrževanje laserja je v primerjavi z 
ostalimi tehnologijami obdelave površin bi-
stveno ugodnejše, saj laser deluje brez upo-
rabe abrazivnih medijev in brez fizičnega 
stika. V laserskem laboratoriju visokotehno-
loškega centra je v uporabi laser moči 300W, 
ki je obenem tudi zelo varčen.
V podjetju so povedali, da nudijo maloserij-
ske storitve na maloserijskih izdelkih in te-
stiranje možnosti uporabe laserja pri obde-
lavi površin. 
Člani sekcije so lepo vabljeni, če imajo izziv 
pri selektivnem čiščenju, označevanju ali 
predpripravi kovinskih površin pred varje-
njem, lepljenjem, nanašanjem premazov,  
naj vsekakor razmislijo o uvedbi laserske re-
šitve oz. storitve. Lasersko čiščenje je na-
mreč najnovejša, najhitrejša, najučinkovitej-
ša in okolju prijazna metoda odstranjevanja 
rje, oksidov, barve, čiščenja zvarov in drugih 
nečistoč s površin (predvsem) kovin in dru-
gih kompatibilnih materialov. S tem postop-
kom lahko dosežemo celo več različnih hra-
pavosti obdelovanca.
Odziv udeležencev je bil zelo pozitiven, se-
znanili so se z najnovejšimi tehnologijami 
ter tako nadgradili svoje znanje s področja 
obdelave površin in najnovejših tehnologij 
v industriji. Zelo dobro je bilo tudi sprejeta 
možnost, da so v podjetju pripravljeni s svo-
jim znanjem in rešitvami s področja storitev 
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strokovne ekskurzije in delo sekcij

Avtoserviserji na avtomobilskem 
sejmu v Frankfurtu
Zdravko Klevišar, predsednik sekcije avtoserviserjev

Letos smo izkoristili bienalno leto in za člane sekcije avtoserviserjev sredi septembra organizirali dvodnevno ekskur-
zijo na ogled sejma Avtomechanika 2022 v Frankfurtu. 

Vožnja z avtobusom je bila primerno dolga 
glede na razdaljo, vendar smo se med potjo 
ustavljali in v avtobusu je bilo dovolj prosto-
ra, tako da zaradi vožnje nismo bili preveč 
utrujeni. Najprej smo se odpravili na slovito 
frankfurtsko sejmišče, kjer smo si ogle-
dali sejem, ki poteka vsaki dve leti že od leta 
1971 in velja za vodilni mednarodni stro-
kovni sejem za avtomobilsko industrijo in 
avtomobilski prodajni in poprodajni trg na 
svetu. Razstavljalo je 2804 podjetij iz 70 dr-
žav, v 19 halah in na dodatnih zunanjih po-
vršinah, obiskalo pa ga je 78.000 obiskoval-
cev iz 175 držav. Na sejmu si je vsak udele-
ženec ogledal, kar ga je zanimalo s področij 
tehnologije in inovacij, vozil prihodnosti, 
avtodomov, vzdrževanja vozil, odvile pa so 
se mnoge delavnice in treningi, poslovna 
srečanja, prezentacije, za pojasnila pa so bili 
na voljo tudi razstavljalci.
Po ogledu sejma smo se zapeljali do hotela 
in nato se peš sprehodili v središče mesta 
Frankfurt na Majni, si ogledali nekaj zna-
menitosti, mestno hišo Romer, stari most 
(obdan z obesnimi ključavnicami), cerkev 

dodatno pomagati tudi svojim kolegom  
kovinarjem. 
Na koncu se je predsednik sekcije kovinar-
jev OOZ Novo mesto g. Avgust Bučar za-
hvalil podjetju FerroČrtalič za izredno topel 
sprejem in izčrpno predstavitev. Poudaril  
je, da velja posebna zahvala Anji Črtalič 
Špringer, ki je svoje stanovske kolege nese-
bično povabila na ogled in izobraževanje na 
področju laserskega in 3 D tiskanja.  S po-
nosom lahko rečemo, da smo podrobneje 
spoznali podjetje z velikimi uspehi, ki je s 
svojo dejavnostjo poznano po celem svetu, 
morda še bolj kot v lokalnem okolju. 
Največjo atrakcijo pa predstavlja letalo, par-
kirano nasproti podjetja, v katerem se izva-
jajo poslovni dogodki na drugačen način in 
na višji ravni.  Naš družabni del je v toplem 
jesenskem soncu potekal pod senco letal-

svetega Pavla, staro opero, itd. Nato smo od-
šli v stari del mesta Sachsenhausen, kjer 
so še s kockami tlakovane ulice, in v eni iz-
med njihovih pivnic imeli večerjo.
Naslednji dan smo obiskali tehnološki 
muzej Sinsheim, v katerem smo se spre-
hodili skozi čas in odkrivali mejnike v zgo-
dovini tehnologije. Značilni eksponat sta 
letali Concorde in Tupoljev, ki sta oba hkra-
ti prikazana kot nadzvočno potniško letalo 
in smo ju lahko ogledali od znotraj. Imajo še 

največjo zbirko Formule 1 v Evropi in raz-
stavljene motocikle, dirkalna kolesa, šport- 
ne avtomobile, klasične starodobne avto-
mobile, lokomotive, traktorje, ameriške 
sanjske avtomobile, zbirko vojaških letal, 
tankov in razne opreme. 
V Slovenijo smo se vrnili v poznih urah utru-
jeni, ampak po odzivu udeležencev je stro-
kovna ekskurzija doprinesla veliko novega 
našim znanjem in poznavanju širše stroke ter 
glede celotne izvedbe odlično uspela.

skih kril, na parkirišču podjetja FerroČrtalič, 
kjer so se udeleženci podružili in okrepčali 
s prigrizkom ter pijačo. Zaposleni podjetja 

pa so jim bili na voljo za vprašanja in doda-
tne obrazložitve. Sledil pa je še ogled notra-
njosti letala. 
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Strokovna ekskurzija v Ribnico 
Sekcija za promet

Miran Štukelj, predsednik sekcije

Na seji upravnega odbora sekcije za promet je bil sprejet sklep, da gremo na letošnjo končno strokovno ekskurzijo v ribnico.

Za sodelovanje in pomoč pri organizaciji 
smo se obrnili na že upokojenega sekretarja 
ribniške zbornice Pavla Hočevarja in seda-
njo sekretarko Barbaro.  V soboto, 3. decem-
bra 2022, smo se zjutraj zbrali na parkirišču 
naše zbornice in se odpeljali v Ribnico. 
Pred hotelom Villa Casa so nas pričakali in 
nam zaželeli dobrodošlico Pavle in Barbara 
ter predsednik sekcije za promet OOZ 
Ribnica. Hotel s kavarno in vinsko kletjo je 
v lasti hčerke velikega prevoznika g. Marjana 
Petka. Prijazno so nas postregli s kavico in 
rogljiči različnih vrst. Pokazali so nam še 
moderno opremljene sobe ter lepo urejeno 
savno in vinsko klet. 
V spremstvu Pavleta smo nadaljevali vožnjo 
v podjetje riko ribnica. To je podjetje, 
ki  z lastno proizvodnjo ustvarja visokoteh-
nološke izdelke za zimsko in letno urejanje 
cest, ekološko mehanizacijo ter kakovostne 
storitve inženiringa in projektiranja. Na sko-
raj dvournem obisku so nam najprej poka-
zali prezentacijo in nekaj podatkov o njiho-
vem podjetju, potem pa smo se sprehodili 

še čez proizvodnjo in spoznali postopke iz-
delave zimskih plugov, kar je za našo sekcijo 
še posebej zanimivo, saj imamo med našimi 
člani tudi take, ki opravljajo pluženje cest. Po 
končanem ogledu so nam podarili kape z 
njihovim napisom in logotipom. 
Pot smo nadaljevali v rokodelski center 
ribnica, ki pod svojim okriljem združuje 
tri že uveljavljene dejavnosti; muzej, galerijo 

in trgovino ter novo dejavnost, ki prav tako 
izvira iz ribniške tradicije, rokodelstvo. 
Ponudba je bogata in raznovrstna ter pri-
merna za različne ciljne skupine. Mlad in 
zelo prijeten fant nam je v praksi pokazal 
osnove izdelovanja košare na »ribenški« 
način. Kdor je želel, si je v njihovi trgovini 
lahko kupil rokodelski spominek. Čas je iz-
redno hitro mineval in že smo se odpeljali 
do lončarja Franca Jakliča, ki je v svoji 
rojstni hiši, kjer ima delavnico, na šegav na-
čin pokazal izdelavo lesene posode. Tudi pri 
njem smo si lahko kupili kaj za spomin. 
Čakalo nas je že zelo okusno kosilo v okre- 
pčevalnici Urška, kjer nas je postregel last- 
nik Franc Lesar, predsednik OOZ Ribnica.  
Prijetno je poklepetal z nami. Na koncu nas 
je čakalo samo še slovo z našim Pavletom in 
vožnja nazaj do Novega mesta. Ekskur- 
zija je bila zelo zanimiva in prijetna za vse 
udeležence.
Upamo, da bodo šli naslednjič z nami tudi  
tisti, ki so tokrat manjkali.  

Sekcija gradbincev z novim 
vodstvom
Emilija Bratož, direktorica

Po spremembah pri imenovanju članov uprave Stanovanjske ustanove za mandat 2022-2026 je zaradi osebnih razlogov 
dosedanji predsednik g. Franci Bukovec podal odstop s funkcije predsednika sekcije gradbincev pri OOZ Novo mesto. 
Sklical je zbor vseh članov sekcije dne 5.10.2022, na katerem so bili izvedeni ustrezni postopki, nov predsednik pa na tem sestanku ni bil iz-
voljen. 23.11.2022 je bila sklicana 2. seja UO sekcije gradbincev, na kateri so člani izvolili novega predsednika, sestava članov UO pa je osta-
la nespremenjena. Novi predsednik sekcije je g. Gregor Merlin, GPi tehnika d.o.o., za podpredsednika pa je bil imenovan 
g. Marko Bele, Prenova Novo mesto d.o.o.

Člani UO v mandatu 2022-2026 še naprej ostanejo:
GreGOr MerLiN, GPI Tehnika d.o.o.
FRANCi BukOVeC, Keragrad d.o.o. 
MArkO BeLe, Prenova Novo mesto d.o.o.
JANeZ kOVAčič s.p., SKK
LeOPOLd MiHeLič, Dom-m d.o.o. 
StANkO RABZeLJ s.p.
MiLAN PAJk s.p.

G. Merlin je po sklepu UO sekcije imenovan tudi za poslanca 
skupščine OOZ Novo mesto. Ne dvomimo, da bo ob vseh zna-
njih, referencah in dejstvu, da je sorodnik našega ustanovnega čla-
na g. Antona Merlina, dvigoval strokovnost in uspešno nadaljeval 
ter usmerjal delo v največji strokovni sekciji s 130 člani.
Novoizvoljenima predsedniku in podpredsedniku, upravnemu 
odboru in celotni sekciji želimo uspešno nadaljnje delovanje. 
Franciju Bukovcu pa se zahvaljujemo za vse preteklo delovanje in 
vodenje sekcije, katere pobudnik ustanovitve v Novem mestu leta 
2008 je bil.
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Seminar s Kristijanom Petkom
Sekcija frizerjev in kozmetikov

Renata Peterle, predsednica sekcije

V septembru smo imeli na naši Območni obrtno-podjetniški zbornici seminar z odličnim  frizerjem kristijanom 
Petkom. k udeležbi smo povabili tudi frizerje iz ostalih regijskih OOZ-jev.

V idiličnem in sproščenem vzdušju je Kristijan v živo korak 
za korakom ustvarjal frizerske kreacije. Na modelih, ki smo 
jih pridobili sami, je pokazal različne tehnike striženja in spe-
njanja na kratkih, srednje dolgih in dolgih laseh.
Polni vprašanj o trendih, barvah, cenah in frizerski klimi pri 
nas smo spremljali Kristijana pri strokovnem in kreativnem 
delu. Ponovno nam je dokazal, da je frizer z veliko začetnico, 
ki z veseljem in natančnostjo deli svoje znanje in izkušnje. 
Sam pravi, da biti frizer ni samo njegovo delo, ampak je tudi 
njegov način življenja.
Polni novih idej in inspiracij smo že v večernih urah zaklju-
čili seminar in se ob tem naglas spomnili, kako kreativno je 
biti frizer in kako lepo je naše delo.
Sekcija je za letošnje leto s svojim delom zaključila, kot po-
novno izvoljena predsednica pa sem pripravljena prisluhni-
ti vašim željam in izzivom za delovanje vnaprej. Želim si le, 
da bi bila udeležba na seminarjih in ostalih naših dogodkih 
vsaj malo večja, saj se trudimo z organizacijo dogodkov na 
visokem nivoju strokovnosti in izvedbe. 

30 min -1200 kcal

STUDIJI PO 
CELOTNI
SLOVENIJI!

NAJBOLJ  VROČA
KARDIO VADBA

051226714

infraslim.si
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Opravljanje praktičnega dela 
pouka dijakov pri gostincih 
ker se soočamo z velikim izzivom promoviranja poklicev v gostinstvu in turizmu, smo se odločili, da Srednja šola za 
gostinstvo in turizem iz Novega mesta ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto oziroma sekcija za go-
stinstvo in turizem postavimo smernice nadaljnjega sodelovanja.  dogovorili smo se, da preko sodelovanja z delodajal-
ci omogočimo izvajanje praktičnega pouka kuharstva in strežbe v podjetjih oziroma gostinskih lokalih.

Za projekt in sodelovanje smo se medsebojno dogovorili glede na 
stanje v panogi (pomanjkanje kadra, premalo vpisa v šolske progra-
me na področju gostinstva), z željo povečati sodelovanje izobraže-
valnih ustanov z gospodarstvom in popestriti izkušnje mladih dija-
kov, da v realnem okolju začutijo čar dela v gostinstvu. S strani zbor-
nice smo gostince povabili k sodelovanju in odzvalo se jih je 7, tako 
da so prakse potekale v zelo dinamičnem okolju.
Kar 44 dijakov 3., 4. in 5. letnika je na določen dan v tednu v izbra-
nem obratu gostinca, ki se je za sodelovanje odločil, izvedlo celo-
dnevni izobraževalni proces praktičnega pouka z aktivno vključe-
nostjo dijakov v realni delovni proces. Šola je dijakom zagotovila 
prevoz na lokacijo gostinskega obrata in povratek. Dijaki so imeli s 
seboj ustrezno delovno obleko. Omogočili so jim delo tako v kuhi-
nji kot strežbi. 
Mnogi v tem poklicu vidijo svojo prihodnost, posamezni, ki izstopajo, 
so že zmagovalci nekaterih tekmovanj, ki potekajo za srednješolce. 
Sodelovanje ne bo enkratnega značaja. Delodajalce smo tudi pozva-
li, da bi v šoli v okviru praktičnega pouka dijakom demon-
strirali kakšne posebne načine obdelave živil, priprave posebnih 
jedi ali nove pristope in izzive za sodobne gostince. Področje de-
monstracije bomo opredelili in dan za izvedbo določili s 
posameznim gostincem, ki bi bil zainteresiran in pripra-
vljen sodelovati. 
Vsekakor smo odprti za kakršen koli predlog o nadaljnjem sodelo-
vanju s šolo, saj to vsem deležnikom izobraževalnega procesa pro-
gramov gastronomije prinaša dodano vrednost. Vsakršno idejo 

nam sporočite in bomo ustrezno organizirali izvedbo.
OOZ Novo mesto s tem podpira povezovanje izobraževalnega pro-
cesa z gospodarstvom oziroma s svojimi člani, hkrati pa bo izvedla 
tudi promocijske aktivnosti, da z obojestranskim sodelovanjem 
vzpodbudimo vpis v navedene programe šolanja. S tem poskušamo 
zagotoviti tudi prepotrebne kadre v gostinski dejavnosti, ki je per-
spektivna panoga in pridobiva na pomenu, kakovosti ter dopolnju-
je turistično ponudbo regije. 

Maja Skubic Avsec, ravnateljica SŠGT
Emilija Bratož, direktorica OOZ NM 

Stane Pirkovič, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem OOZ NM

In srečno na vaših poteh v 2023.

Vesele
praznike!
Ko se leto bliža koncu, je čas, da se za trenutek 
ozremo nazaj po poteh, ki smo jih v preteklih 
mesecih prepotovali. Vsi trenutki, odnosi, občutki, 
vsa znanja in izkušnje, ki smo jih na teh poteh 
doživeli, so dobra popotnica za nove poti v letu, ki je 
pred nami. So dobra priložnost, da smo lahko boljši, 
prijaznejši ter drug drugemu v oporo in navdih.
 
V 2023 vam želimo veliko zdravja ter 
lepih, edinstvenih in predvsem varnih 
trenutkov na vaših novih poteh.

Kolektiv
Avto Krka
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Obrtnice in podjetnice  
na ogledu podjetja  
Kozmetika Afrodita d.o.o.
Breda Koncilja, svetovalka SPOT Svetovanje JV Slovenija

V torek, 11. oktobra 2022, so potencialne in delujoče podjetnice različnih strok združile koristno s prijetnim, na stro-
kovni ekskurziji z ogledom podjetja kozmetika Afrodita d.o.o. in Centra zdravega življenja in apartmajev VitA ingrid 
Ferlež s. p.. V obeh podjetjih so se seznanile z razvojem podjetij, njihovimi začetki, izdelki in storitvami ter načrti za pri-
hodnost. Strokovna ekskurzija je potekala v organizaciji točke SPOt Svetovanje JV Slovenija, v sodelovanju s Sekcijo 
frizerjev in kozmetikov pri OOZ Novo mesto in OOZ Šmarje pri Jelšah.

Prijetno torkovo jutro  smo dolenjske udeleženke strokovne ek-
skurzije pričele z jutranjo kavico in rogljičkom  v  kavarni Central 
Cafe na Zdraviliškem trgu v Rogaški Slatini, centru termalne vode 
in zdraviliškega turizma. Tu so se nam pridružila sekretarka  OOZ 
Šmarje pri Jelšah Alenka Ratej, nekaj obrtnic, članic njihove zbor-
nice, in predsednica Sekcije frizerjev in kozmetikov na OOZ 
Slovenske Konjice.
Oglede smo pričele v podjetju kozmetika Afrodita d.o.o., ki 
je vodilno podjetje na področju proizvodnje  kozmetičnih izdel-
kov.  Z visoko kakovostnimi kozmetičnimi izdelki in storitvami že 
50 let navdušujejo profesionalne in končne uporabnike doma in 
po svetu. Ustvarjajo prijetno delovno okolje ter po svojih najbolj-
ših močeh skrbijo za dobrobit družbenega in naravnega okolja. 
Predstavnica podjetja nam je predstavila zgodovino podjetja, nje-
gove pričetke, razvoj podjetja in razvoj posameznih produktov. V 
nadaljevanju smo si ogledale predstavitveni film o podjetju, nada-
ljevale pa s prikazom kozmetične nege obraza na eni izmed ude-
leženk ekskurzije.  
Sledila so številna vprašanja udeleženk glede nege različnih tipov 
kože ter uporabe izdelkov Afrodita Cosmetics in Afrodita Pro- 
fessional. Nekatere izdelke pa smo lahko celo testirale.
V podjetju Kozmetika Afrodita d.o.o. verjamejo v moč narave, zato 
v izdelke, razvite po lastnih recepturah, v veliki meri vgrajujejo le 
najboljše naravne aktivne sestavine, preverjenega, certificiranega 
porekla. Njihovi izdelki tako vsebujejo tudi do 100 % naravnih se-
stavin. Poleg tega si prizadevajo, da izbirajo sestavine iz ekološke 
pridelave. Kot pika na i je sledil obisk njihove dobro založene in 
ekstremno lepe industrijske prodajalne.
Našo ekskurzijo smo nadaljevale v naselju Spodnje Sečovo, kjer 
smo si ogledale podjetje Center zdravega življenja in apart-
maji Vita ingrid Ferlež s.p.. Gospa Ingrid nas je pričakala z 
zdravilnimi napitki in sadjem, na terasi, ob potočku in v prijetni 
senci dreves. »Stara znanja imajo veliko težo«, pravi gospa Ingrid, 
ki že vrsto let v svoje podjetje in storitve vnaša tudi tuje modrosti. 
Z njimi želi ljudem pomagati, da se sprostijo. Ko je telo sproščeno, 
se hitreje zdravi, lažje delamo in mislimo ter smo lepši… Uspešna 
podjetnica je predstavila svojo podjetniško pot in način dela ter 
odgovarjala na naša zvedava vprašanja. 
Dobro razpoloženi smo strokovno ekskurzijo zaključili  s kosilom 
in mreženjem v Gostišču Jurg na obronkih rogaške Slatine. 
Presenetili so nas z izbranimi domačimi jedmi, prelepim ambien-
tom in prijazno postrežbo. 

Udeleženke so bile izredno zadovoljne z organizacijo in potekom 
strokovne ekskurzije. Strinjale so se, da si v bodoče želijo še takšnih 
dogodkov, na katerim se lahko med seboj pogovorijo in izmenjajo 
izkušnje. 

Odziv ene izmed udeleženk: 
»Čudovito, čudovita kavarna, čudovita tovarna, čudovit ambi-
ent za kosilo, družba pa itak noro dobra. Se veselimo naslednjih 
podvigov. Neizmerno smo uživale.«
Hkrati pa so nedvomno pridobile nova znanja za uspešno delovanje.
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Ogled primerov dobrih praks na 
področju šivanja in oblikovanja 
tekstila
Breda Koncilja, svetovalka SPOT Svetovanje JV Slovenija

konec novembra smo v okviru aktivnosti točke SPOt Svetovanje JV Slovenija, v sodelovanju s Sekcijo tekstilcev pri 
OOZ Novo mesto in OOZ radovljica, organizirali oglede dobrih praks na področju šivanja in oblikovanja tekstila. V 
podjetjih Monna Lisa d.o.o. v Škofji Loki in Gramatex d.o.o. v Zgošah pri Begunjah smo začutili utrip trgovin in pomen 
novih trendov za prihodnjo sezono. Zelo poučen in zanimiv je bil ogled primera dobre prakse uspešnega družinskega 
podjetja PriNA, Nataša Pristov s.p., ki je svetovno znano po šivanju in tiskanju štartnih številk. Začutili pa smo tudi 
turistični utrip mesta radovljica in njihovega tradicionalnega dogodka v novembru Okusi radol‘ce.

strokovne ekskurzije in delo sekcij

Po že kar običajni prometni gneči okoli Ljubljane smo udeleženci 
strokovne ekskurzije  prispeli na prvo točko, v trgovino Monna 
Lisa v Škofji Loki, kjer je bil možen ugodnejši nakup pripomočkov 
za šivanje. Po prijaznem sprejemu so nam predstavili njihovo pestro 
izbiro pripomočkov za pletenje, kvačkanje, šivanje, vezenje in ostala 
ročna dela. 
Pot smo nadaljevali v Zgoše pri Begunjah, kjer nam je v trgovini 
Gramatex lastnica Maja predstavila trende za jesen in zimo 
2022/2023 ter ponudila ugodnejši nakup metrskega blaga. 
Gramatex d.o.o. je trgovina, ki se že 30 let ukvarja s prodajo metrske-
ga blaga visoke mode.  Poznani so predvsem po modnih in atraktiv-
nih tkaninah višjega cenovnega razreda. Pri klasičnih in standardnih 
tkaninah pa se trudijo, da so najvišje možne kvalitete po čimbolj do-
stopnih cenah.
Po prijetnem postanku na OOZ Radovljica smo si ogledali odličen 
primer dobre prakse med gorenjskimi tekstilci, pri podjetnici 
PriNA Nataša Pristov s.p.. Podjetnica je leta 1991 prevzela 
podjetje od svoje mame in kot druga generacija izdeluje štartne šte-
vilke, tako za slovenske naročnike kot tudi za svetovna tekmovanja. 
Tako kot informacije in izkušnje, ki jih je podjetnica podala udele-
žencem, je bil zanimiv tudi ogled tiskanja na tekstil in šivanja, ki se 
izvaja v njihovi obratovalnici. 

Mesto Radovljica ponuja tudi veliko turističnih doživetij, zato smo 
nadaljevali s sprehodom po starem mestnem jedru in si ogledali de-
lavnico ter muzej Lectar. V gostilni, ki je bila zgrajena leta 1822, so 
pred nekaj leti v kleti ponovno obudili dejavnost izdelovanja lecto-
vih izdelkov, kar so nam tudi predstavili. 
O načinu sodelovanja med podjetniki, kmeti in ostalimi sodelujo-
čimi v tradicionalnem dogodku z naslovom  Okusi Radol‘ce, nam 
je povedala Marcela Klofutar iz Hiše Linhart s chefom Urošem 
Štefelinom. Kosilo in druženje  v Hiši Linhart, ki se ponaša z 
Michelinovo zvezdico, je bilo pravo doživetje, ki ga ni mogoče izku-
siti vsak dan. Mreženje v tako prijetnem ambientu je bilo sproščeno 
in koristno za vse prisotne.
Šivilje ter oblikovalci in oblikovalke tekstila so na strokovni ekskur-
ziji doživeli utrip trgovine, tekstilne dejavnosti ter gostinstva in tu-
rizma v Radovljici. Medsebojna izmenjava mnenj, izkušenj ter in-
formacij bo podjetnicam in podjetniku pomagala pri nadaljnjem 
poslovanju, pridobivanju novih strank, predvsem pa pri pridobiva-
nju novih idej za njihove izdelke. Strokovna ekskurzija je bila odlič-
na tudi zaradi izjemne organizacije OOZ Radovljica, njihove pred-
sednice Marije Hudovernik ter strokovnih sodelavk Petre Ambrožič 
in Vesne Odar, za kar se jim vsi udeleženci iskreno zahvaljujemo.

Ogled podjetja PRINA, Nataša Pristov s.p. Staro mestno jedro Radovljice
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42. tradicionalni obrtniški pohod 
Emilija Bratož, direktorica

Prvo soboto v oktobru smo izvedli že 42. tradicionalni pohod za aktivne člane, upokojene obrtnike in člane kluba mladih 
podjetnikov, ki je letos potekal po občini Škocjan. 

Že tretje leto pohod izvajamo v kombinaciji 
športov in nečesa novega. Letos smo ga po-
pestrili z nabiranjem energije na energijskih 
točkah v Želiščarskem centru JV Slovenije ter 
ogledom zidanic, razglednih in tematskih 
točk pri domačinih, ki skrbijo za obnovo hra-
mov in zanimivih drobnih turističnih zna-
menitosti v Škocjanu. 
Zbrali smo se pri Zeliščarskem centru JV 
Slovenije v Zagradu ob kavi, čaju in pri-
grizku. Na pohodu je bilo zagotovljeno vode-
nje udeležencev in tematska popestritev po-
stojank za počitek. Po pozdravni besedi 
Zdravka klevišarja, vodje pohoda, in 

po jutranjem sladkem okrepčilu,  
ki ga je pripravila Pekarna Pepe 

iz Škocjana, smo sledili pote-
ku pestrega in s programom 
zelo zapolnjenega dneva. 
Najprej nam je ga. tanja 
Poljšak, z bližnje domačije  

Pr‘ Poljšak‘, v Zagraškem logu 
predstavila čudovite »energij-

ske poti Herbalium« z energij-
skimi točkami, na katerih smo se 

napolnili z življenjsko vitalno energijo, sledil 
pa je ogled več kot 300 let stare Rangusove 
hiše, kašče, svinjaka, gartelca in zeliščarske 
grede. Razkazala nam je tudi svojo domačijo, 
na kateri vzreja konje, prireja različne kampe, 
druženja, vadbe in terapije za otroke ter druge 
zainteresirane, del skednja pa ima urejen tudi 
v prijeten apartma v naravnem slogu.
Pohodnike je pot naprej vodila do domači-
je klevišar, ki se v poletnem času se preime-
nuje v »terme Zagrad«. Po kratkem postan-
ku za prigrizek smo si ogledali tu rastočo naj-

starejšo, najdebelejšo in najdaljšo vinsko trto 
v občini Škocjan. Nato smo se podali na pot 
do priznanega kamnoseškega mojstra 
Francija kocjana, ki nas je sprejel ob iz ka-
mna ročno izdelani kapelici in Mariji v člove-
ški velikosti ter povedal življenjsko zgodbo o 
zahvalnem namenu izdelave. 
Ogledali smo si še staro hišo, spremenjeno v 
muzej, v kateri gospod Kocjan hrani tudi ka-
mnine, med njimi najstarejše fosilne ostanke 
v tem delu Slovenije, kjer je včasih bilo morje. 
Od tu naprej je tudi nadaljeval pohod z nami 
do naselja Gabrnik, na vzpetino 311m nad-
morske višine, kjer smo se ustavili na kmeti-
ji debevec in si ogledali vzorčni sistem zelo  
urejene kmetije ter odlično vzdrževane kme-
tijske mehanizacije. Tudi Debevčevi so nas 
pogostili ter prikazali kuho žganja in gina.
Nadaljevali smo pot po Zagradski gori. Usta- 
vili smo se pri obdelanem deblu hruške in 
ročno izdelanem kipcu Marije ob obnovlje-
nem dolenjskem hramu, kjer nas je pričakal 
tudi župan Občine Škocjan, g. Jože ka- 
pler. Namenil nam je dobrodošlico ter nam 

povedal nekaj o občini sami in turizmu v njej. 
Sledilo je druženje s čudovitim razgledom na 
škocjansko dolino in Gorjance, ob zvoku  
harmonike pa smo tudi zaplesali.
Še nekaj prehojene poti nas je vodilo v kle- 
novik mimo zidanice tramte, ki je vklju-
čena v program zidaniškega turizma, ter do 
zidanice Ogrinec, kjer smo pokusili rujno 
kapljico starega vina in novega mošta. 
 Po dobrih petih urah hoje s postanki smo 
udeleženci prispeli čez Velike Poljane v Zbu- 
re do Gostilne Pri Pavletu, kjer nam je pri-
jal odličen golaž z žganci. Veselo vzdušje nam 
je popestril še del ansambla Nemir. 
Ker je v jesenskem času zgodaj popoldne že 
mrak, je bila za povratek do avtomobilov za-
gotovljena vožnja s turističnim vlakcem, kar 
je dnevu dalo še posebno zanimivost in 
družaben zaključek.

Ugotovili smo, da je v občini Škocjan turizem 
res zaživel, saj ponuja ogromno zanimivih 
točk in možnosti uživanja v zelenem delu na-
rave, stran od gostega prometa.
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Naši upokojeni obrtniki so bili 
aktivni tudi v jeseni
Ksenija Klobučar

Novo vodstvo Združenja upokojenih obrtnikov nadaljuje nekatere tradicionalne dogodke in jih aktivno dopolnjuje s 
svežimi idejami.

Upokojeni obrtniki so se 13. oktobra na lep 
sončen dan zbrali pred lovskim domom v 
Gabrju. 
Preko 60 članov je skupaj s svojimi partner-
ji preživelo nekoliko drugačno popoldne,  
saj so prišli na kostanjev piknik. Za »vsto-
pnico« na piknik je vsak udeleženec prine-
sel nekaj kostanja, ki so ga skupaj narezali in 
spekli. Gostilna Štefan pa je poskrbela za  
dobro toplo malico oziroma pozno kosilo. 
Za pravo domače vzdušje in dobro volje je 
poskrbel njihov član Avgust Avbar, ki je s 
sabo prinesel harmoniko in zaigral nekaj  
domačih viž, ob katerih so tudi zapeli.
Predsednik Združenja upokojenih obrtni-
kov Jože Bevc je vse prisotne s svojo pozitiv-
no naravnanostjo in odgovornostjo do 
funkcije prisrčno pozdravil. Najprej je pove-
dal okvirni program dela ZUOP do konca 
leta, ki ga je pripravil skupaj s svojo sedem-
člansko ekipo izvršilnega odbora. Prvi pla-
nirani dogodek je bil izlet v  »srce Sloveni- 
je« v Svečino in na koncu še novoletno 
srečanje v decembru. Za izlet v Svečino so 
vsi prisotni sprva pokazali velik interes, po-
tem pa je zaradi premajhnega števila udele-
žencev odpadel. Deloma je bilo krivo tudi 
zelo deževno vreme, zato se izlet premakne 
na pomladanski čas. 

Zadnji letošnji dogodek združenja, novo-
letno srečanje, je potekalo v četrtek, 1. de-
cembra, že v tradicionalnem prostoru Gos- 
tilni Štefan. Ob dobri družbi, hrani in pijači 
se je zbralo peko 80 članov s svojimi par-
tnerji. Predsednik ZUOP je poskrbel za 
odlično razpoloženje, saj je na srečanje po-
vabil izredno prijetno in zabavno mlado de-
kle Valentino Kragelj, ki se predstavlja kot 
»Lojzka s Pangrč Grma«. Vsi prisotni smo 
se ji nasmejali do solz, svoj program pa je 
popestri la še s harmoniko in petjem. 
Nekateri so veselo zapeli in zaplesali. Na 
koncu so si izrekli zdravja, sreče in vsega do-
brega v letu, ki prihaja, in se razšli pozitivni 
in dobre volje, v upanju, da se čim prej spet 
srečajo.

Upokojenci so nam  zgled pri udeležbi na 
dogodkih, kar bi si želeli tudi pri drugih sek-
cijah naših rednih članov. 
Ker življenje teče naprej, prijetno pa je ohra-
niti stike s svojimi kolegi obrtniki, Združen- 
je upokojenih obrtnikov (ZUOP) v svoje 
vrste vabi vse »mlade« upokojence. 
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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

TURISTIČNIE NASTANITVE 
v naših počitniških kapacitetah vabijo k rezervaciji oddiha

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
    10 % popust pri nakupu vstopnic za kopanje v hotelu Vita (vse dni v tednu),
    10%  popust na storitve lepotno-masažnega centra La Vita Spa&Beauty.

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

(popust ne velja na posebne paketne ponudbe storitev)
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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, 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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zadnje slovo

Težko nam je bilo ob uri slovesa še od enega cenjenega 
člana zbornice, ki je s svojo prodornostjo in profesional-
nim podjetniškim pristopom ogromno prispeval k sku-
pnim ciljem. S pridihom novih idej za delovanje in inova-
tivnimi pristopi je veliko prispeval k posodabljanju zbor-
nice v institucijo, ki je na organizacijsko in storitveno viš-
jem nivoju zastopala obrtnike in podjetnike. S tem je veli-
ko prispeval tudi k promociji podjetništva. 
Poslanci skupščine OOZ Novo mesto, člani upravnega in 
nadzornega odbora ter vodstvo in strokovna služba zbor-
nice bomo njegov prispevek zabeležili v temeljih  delova-
nja ter ga ohranili v lepem in nepozabnem spominu. 
Svojcem izrekamo iskreno sožalje.

Slovo od častnega člana

Jože PAPEŽ (1948-2022)

Jože Papež je je opravljal dejavnost inštalaterstva od leta 1972, dejavnost pa je leta 2007 razširil še na trgovino v treh trgovskih 
centrih; Termotehniki d.o.o. v Novem mestu in še dveh prodajnih centrih na Viču v Ljubljani in v Mariboru. Tako je 
Termotehnika krepila položaj srednje velikega trgovskega podjetja, usmerjenega k stalnemu izboljševanju energetske učin-
kovitosti in uporabi obnovljivih virov energije. Vizionarsko in inovativno usmerjen je svoje delovanje predvideval in kreiral 
še pred današnjimi perečimi časi ravno na tem področju.

Vsa leta obrtništva in podjetništva se je Jože Papež aktivno vključeval v delo na zbornici. Deloval je kot ustanovni član Obrtne 
zadruge Hrast in bil na zbornici podpredsednik kar dva mandata. Skupaj s predsednikom Ivanom Krajncem je tako oral ledi-
no in razvijal ter krepil dejavnost tudi na gospodarskem področju. Zelo dejaven je bil v gospodarski komisiji pri zbornici in pri 
sodelovanju z občino ter lokalnim okoljem. Skupaj z g. Krajncem sta prevzela vodenje stanovske organizacije, ki je takrat pri-
šla do lastnih prostorov na Trdinovi ulici, navezala sta stike z drugimi obrtnimi zbornicami v Sloveniji in na Hrvaškem ter si 
prizadevala ustvariti ustrezne pogoje za podjetnike. 

Jože Papež je odstopal od povprečja, zato vse sposobnosti in prispevek niso mogli biti spregledani. Veliko je dal na izmenjavo 
izkušenj in svoja znanja ter naprednost nesebično delil. Bil je prejemnik več priznanj. Že leta 1994 je prejel priznanje GZS za 
gospodarske in podjetniške dosežke. 

Za svoje 35-letno uspešno delovanje v obrti je leta 2007 prejel 
bronasti ključ Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo 
mesto in posebno priznanje Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije. Leta 2009 je bil izbran tudi za dobrotnika leta. 
Vseskozi je namreč podpiral različna društva in veliko sredstev 
namenjal v dobrodelne namene. Poslovati je prenehal leta 
2010.

Za vse, kar je dal naši organizaciji - čas, osebnost, strokovnost, 
aktivno delo ter celoten prispevek, s katerim je takrat gradil 
sodobno prihodnost, mu je zbornica leta 2014 podelila na-
ziv ČASTNI ČLAN  Območne obrtno-podjetniške zbor-
nice Novo mesto. 

Jože Papež je je opravljal dejavnost inštalaterstva od leta 1972, dejavnost pa je leta 2007 razširil še na trgovino v treh trgovskih 
centrih; Termotehniki d.o.o. v Novem mestu in še dveh prodajnih centrih na Viču v Ljubljani in v Mariboru. Tako je 
Termotehnika krepila položaj srednje velikega trgovskega podjetja, usmerjenega k stalnemu izboljševanju energetske učin-
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JOŽETU PAPEŽU  

marec 1948 - oktober 2022 
Ob zadnjem slovesu cenjenega 

častnega člana  
Območne obrtno-podjetniške zbornice družini in svojcem izrekamo iskreno in globoko sožalje.  

V oktobru smo se poslovili od dolgoletnega uspešnega podjetnika 
in častnega člana zbornice.
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razpis

Uprava Stanovanjske ustanove delavcev pri s.p. Novo mesto objavlja na podlagi 17. člena statuta stanovanjske 
ustanove in 24. člena pravilnika o pogojih in merilih za reševanje stanovanjskih vprašanj   

R   A   Z   P   I   S  
za leto 2022/2023

za zbiranje vlog za dodelitev  posojila za gradnjo, nakup ali adaptacijo stanovanj, 
stanovanjskih hiš in poslovnih objektov

Pravico do  posojila imajo člani OOZ Novo mesto in pri njih zaposleni delavci. V času trajanja odplačila 
kredita je gospodarski subjekt dolžan biti član OOZ Novo mesto.

Splošni pogoji:
- da so sami  lastniki ali solastniki objekta, za katerega potrebujejo kredit,
- da bo stanovanje ali stanovanjsko hišo uporabljal za stalno bivanje,
- da je  poslovni objekt v lasti prosilca za kredit in je namenjen izvajanju dejavnosti,
- da v času sklepanja kreditne pogodbe zoper prosilca ni uveden postopek osebnega stečaja po določilih 

ZFPPIPP.

Poleg splošnih morajo izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
-      pri gradnji ali adaptaciji veljavno gradbeno dovoljenje, ki ni starejše od 10 let,
- pri vzdrževalnih delih lokacijsko informacijo, 
- pri nakupu stanovanja, stanovanjske hiše ali poslovnega objekta, sklenjeno in na sodišču ali pri notarju 

overovljeno kupno pogodbo,
- pri nakupu montažne hiše,  pogodbo o nakupu, ki mora biti skladna z gradbenim dovoljenjem.

Razpisana vsota za posojila znaša 250.000,00 €.
Odplačilna doba posojila je od 5 do največ 10 let.
Višina prvega obroka bo izračunana na osnovi 1,5 % letne obrestne mere. 
Višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca oz. od vrednosti nepremičnine, ki jo 
kreditojemalec predlaga za zavarovanje. Najnižji znesek posojila znaša 5.000,00 €, najvišji  pa 25.000,00 €. 
V kolikor uprava Stanovanjske ustanove ugotovi kreditno sposobnost in zanesljivost kreditojemalca, se lahko 
za nakup stanovanja, stanovanjske hiše ali poslovnega prostora odobri višji znesek kredita. 

Zavarovanje kredita  je s hipoteko. Vse postopke pridobitve kredita in vpisa hipoteke,  po odobritvi 
Stanovanjske ustanove, ureja pooblaščeni odvetnik. 

Razpisni pogoji veljajo do objave sprememb.

Vlogo za dodelitev stanovanjskega posojila dobite na Stanovanjski ustanovi delavcev pri s.p.  
Novo mesto, Foersterjeva 10, Novo mesto. 
Kontaktna oseba je Breda Koncilja, GSM:  051 422 580, e-pošta: breda.koncilja@ozs.si.

Predsednik uprave: 
Janez RAVBAR, l.r.                                                                                                        



razpis

PRIDOBIVANJE SREDSTEV 
IZ SKLADOV EVROPSKE UNIJE 

V podjetju 3 projekt vam pomagamo pri pridobivanju sredstev iz skladov Evropske unije:

• svetovanje pri oblikovanju fi nančne konstrukcije s fi nančnimi viri, primernimi za vaše poslovne vsebine,
• priprava investi cijske in druge dokumentacije za projekt,
• analiza stroškov in koristi , druge fi nančno ek onomske analize,
• priprava vlog za prijave na javne razpise,
• spremljanje izvajanja akti vnosti  in poročanje o projektu,
• priprava in oddajanje zahtevkov za izplačila dodeljenih nepovratnih virov fi nanciranja,
• podlage za pridobivanje kreditov, drugih zasebnih povratnih virov fi nanciranja,…

V letošnjem letu uspešno zaključeno 71 projektov v skupni vrednosti  18,5 mio EUR.

OPTIMIZACIJA POSLOVANJA
Izboljšujemo učinkovitost ključnih poslovnih funkcij in podjetja kot celote:

• celovito izboljševanje logisti čnih procesov
• 5∆® – Izboljševanje produkti vnosti  v proizvodnji
• kadrovska prestruktura, sistem nagrajevanja
• celovita digitalna preobrazba podjetja

Smo letošnji prejemnik nagrade FENIKS za projekt »Celovita opti mizacija logisti čnih procesov za podjetje Iskraemeco«.

KONTAKT: www.3projekt.si, mitja.as@3projekt.si, 051477367

Powered by
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svež veter

Matija Vučko, EM Turizem
»Turizem ima na Dolenjskem resnično velik potencial, 
ki pa še ni dovolj izkoriščen.«

Jure Marolt

Matija Vučko je mlad Novomeščan in vodilna sila eM turizma, ki prinaša nov veter v lokalno in širšo turistično ponud-
bo. Glede na to, da je to mlado podjetje svoje prve korake naredilo v primežu epidemije, ki je med drugim zelo prizade-
la prav turistično panogo, je ta odločitev še toliko bolj drzna. in, kot kažejo prvi rezultati, več kot pravilna. Matija Vučko 
je »svež veter« v dobesednem in prenesenem pomenu. Popeljal nas bo skozi svojo zgodbo.

»EM Turizem v osnovi 
ponuja »tailor made« 
turistične pakete.»

Zakaj si se odločil za samostojno podjetniško pot, kaj je 
najbolj botrovalo k tej odločitvi?
Več faktorjev je botrovalo tej odločitvi. V prvi vrsti zagotovo želja in 
osebni izziv, da na osnovi večletnih izkušenj iz gostinstva, turizma 
in organizacije trgu ponudimo kvalitetne turistične storitve. 
Sekundarno pa je priznanje samemu sebi, da v kalupu 7h-15h nisem 
najbolj produktiven.

kaj drugačnega nudiš v svoji turistični zgodbi, da 
verjameš, da lahko prepričaš ljudi?
Kot »incoming« turistična agencija smo prepričani, da se je potreb-
no povezovati in sodelovati z vsemi akterji na področju turizma v 
regiji in širše. Želja je na eni strani povezovati lokalne turistične po-
nudnike in skupaj z njimi ustvarjati zanimive turistične pakete z viš-
jo dodano vrednostjo, ravno takšni paketi pa bodo na drugi strani 
prepričali kupce.

kakšno izkušnjo nudi eM turizem? kaj je vaš paradni 
konj?
EM Turizem v osnovi ponuja »tailor made« turistične pakete. Torej 
v okvirih, ki jih regija ponuja (obstoječa turistična ponudba) in na 
osnovi želja kupca zanj pripravimo prilagojen, zanimiv, inovativen 
turistični paket, ki zagotavlja najboljšo dogodivščino na Dolenjskem 
oziroma v Sloveniji. »Tailor made« paketi so tudi 
naš paradni konj, so pa si med seboj praviloma 
različni.

kakšni so začetki vašega podjetja? Mislim, 
da je začetek vaše zgodbe sovpadal s  
pojavom epidemije. Je to močno vplivalo 
na začetni uspeh?
Tako je. Sicer se s turizmom ukvarjam že dalj časa 
(prej preko društva), ko je bila ideja zrela za ustanovitev turistične 
agencije, pa se je covid žal odločil za nov val. Vpliv je bil ogromen, 
saj se je praktično čez noč ustavilo povpraševanje tujih gostov (od-
povedi že dogovorjenih terminov), zato smo se morali tudi mi pri-
lagoditi. Usmerili smo se na slovenski trg, večje skupine/ekskurzije, 
začeli smo ponujati storitve lokalnim podjetjem (servis za njihove 
poslovne goste, teambuliding in teambonding itd.).

kakšni so gostje, katere želite pritegniti? imate zaenkrat 
več izkušenj s slovenskimi ali tujimi gosti?
Pritegniti želimo goste, ki iščejo in cenijo pravo lokalno dogodivšči-
no/doživetje. Ciljamo na manjše skupine (2-8 oseb), saj se jim lah-
ko bolj posvetimo, jih po potrebi sprejmemo, spremljamo in podob-

no. Kljub temu pa imamo trenutno nekoliko več iz-
kušenj s slovenskimi gosti ravno zaradi epidemije.

Verjetno je turističnih ponudnikov v bližini 
kar nekaj - kaj vas loči od njih?
Turističnih ponudnikov je res kar nekaj, medtem ko 
»pravih incoming agencij«, ki lahko ponudnike 
združijo in izdelajo ter prodajo celoten turistični pa-

ket, ni. Tukaj vidimo svojo priložnost – v povezovanju, sodelovanju 
in ustvarjanju turističnih paketov z visoko dodano vrednostjo.

team bonding in team building - kakšna je zgodba tega, 
kako izgledata  v praksi? kako pogosto se podjetja 
odločajo zanje?
Team buildingi so znana zgodba, s team bondingi pa želimo podje-
tja in druge kolektive spodbuditi predvsem k druženju, povezovanju 
in zabavi ob aktivnostih. Za podjetja, ki imajo izdelane in utečene 
ekipe, je pomembno, da znotraj njih vzdržujejo dobre odnose. Team 
bonding lahko traja tudi samo od 1-3 ure, recimo takoj po službi. 
Želimo si, da bi se za tako obliko druženja odločali bolj pogosto.
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»NAŠe GLASiLO«  
je brezplačno glasilo Območne 

obrtno - podjetniške zbornice 

Novo mesto. 

Odgovorni urednici: 
Mojca Č. Andolšek

Emilija Bratož

izdajatelj: 
OOZ Novo mesto

Foersterjeva 10 

8000 Novo mesto 

izdajateljski svet: 
Upravni odbor OOZ Novo mesto 

Naslov uredništva: 
OOZ Novo mesto 

Foersterjeva 10 
8000 Novo mesto 

telefon: 07/33 71 580 
mobi: 041 350 001

kontakt: 

www.ooz-novomesto.si

 info@ooz-novomesto.si

tisk: 

Tiskarna Vesel, Novo mesto 

Naklada: 
800 izvodov

kakšne priložnosti nudi dolenjska 
prestolnica (in širše) na turističnem 
področju?
 Regija ima dober, velik potencial, ki pa je trenu-
tno predvsem neizkoriščen. Z dobro generalno 
usmeritvijo (rdeča nit), razvojem ponudbe in 
aktivnosti (ki morajo seveda biti tržno zanimi-
ve) in primernim podpornim okoljem se lahko 
turizem na dolenjskem resnično dobro razvija. 
Še enkrat pa bi želel poudariti pomembnost 
podpornega okolja. Tukaj bi si, iskreno, želeli 
malce več konkretnosti.

foto: htt ps://www.m
iesarch.com

/work

kakšni so cilji, glavni izzivi za eM turizem v bližnji prihodnosti?
Obdržati nivo obstoječe ponudbe, dodajati vedno nove in zanimive produkte, privabiti še ne-
prepričane turiste v našo regijo in širiti prepoznavnost tako naše blagovne znamke kot celotne 
destinacije. 

Zakaj si se odločil, da se tako hitro vključiš v klub mladih študentov pri OOZ 
Novo mesto?
Odločitev je bila preprosta in, vsaj meni, samoumevna. Na začetku podjetniške poti se vsi sreču-
jemo s podobnimi izzivi, zato je ne samo dobrodošlo, pač pa skoraj nujno, da se družimo, izme-
njujemo mnenja in si na ta način pomagamo. Proaktivno podjetniško okolje je po mojem mne-
nju “a must” za uspešen razvoj in napredovanje. Gre za »šolski” primer združevanja prijetnega s 
koristnim.

svež veter

Vesele božične praznike 
in srečno novo leto!

Priti skupaj je začetek.
Ostati skupaj je napredek.

Delati skupaj je uspeh.
Sodelujmo in tvorimo dobre 

zgodbe tudi v letu 2023!
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