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Območne  obrtno‑podjetniške 

zbornice Novo mesto                
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• Četrta redna seja skupščine 
OOZ Novo mesto

• Aktivnosti v sekcijah

• Spomladanska ekskurzija članov 
v Italijo

• Projekt Obvladovanje kostno - 
mišičnih obolenj in poškodb pri 
delu v obrtnih dejavnostih

• Zupančič Jože, intervju

• Kovinoplast Laharnar d.o.o., 
prejemnik zlatega ključa
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uvodna beseda

Mojca Andolšek

najava dogodkov 2016
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DATUM PRIČETEK ZADEVA ORGANIZATOR IZVAJALEC KRAJ IZVEDBE
18.5.2016 12:00 Seminar Ko kupec uveljavja 

reklamacijo‑garancijo
OOZ NM in RC NM Sabina Rupert OOZ Novo mesto 

25.5.2016 6:00 Sekcija elektro dejavnosti ‑ 
Obisk ETI d.o.o in TE Šoštanj

OOZ NM Sekcija elektro dejavnosti Izlake in Šoštanj

27.5.‑29.5.2016 Dnevi kovinarjev in plastičarjev 
pri OZS 

OZS OZS Hotel Livada Moravske Toplice

maj Seminar Spletna trgovina OOZ NM in RC NM Podjetniški inkubator Podbreznik
maj Usposabljanje iz varstva pri delu za 

sekcijo lesnih strok
sekcija lesnih strok OOZ Novo mesto 

28.5.2016 8:00 Majski pohod članov OOZ NM OOZ NM Machova pot
JUNIJ
3.6.2016 11:00 Forum obrti in podjetništva OZS OZS Hotel Golf Bled
10.6.‑11.6.2016 Strokovno srečanje grafi čarjev OZS OZS Terme Olimia
19.6.2016 7:00 TK usposabljanje za prevoznike 

za leto 2016
OOZ NM OZS OOZ Novo mesto 

junij Seminar Predstavitev novega 
zakona o javnem naročanju

OOZ NM in RC Basta Trtnik OOZ Novo mesto 

junij Seminar Petre Škarja OOZ NM Petra Škarja OOZ Novo mesto 
junij Usposabljanje HACCP za gostince sekcija gostincev dr. Sergej Gričar OOZ Novo mesto 
junij Predavanje Pomoč strankam 

pri stilski preobrazbi
sekcija tekstilcev Jerneja Agič Maximarket Ljubljana

Spoštovane kolegice in kolegi 
obrtniki in podjetniki,
najpogosteje ljudje govorimo tisto, kar si ne želimo, kot na primer: da ne bi zboleli, da ne bi iz-
gubili posel, da ne bi izgubili svoje ljubljene, itd. Zanima me, čemu se redko kdaj vprašamo, kaj 
pa si res želimo. Zato vam želim, da se po zimskem prebujanju v »zanimivo« pomlad in vroče 
poletje ukvarjate samo s cilji, ki jih želite doseči. Narava nam je nedavno pokazala, da je spre-
menljiva, včasih tudi kruta (s snegom med prvomajskimi prazniki) in je ne gre podcenjevati.

Poslovni in zasebni cilji se med seboj razlikujejo, 
vendar, ker smo sami ena izdelana osebnost, so 
med sabo zelo prepleteni. Vesela sem za vse tiste, 
ki lahko ob pregledu prvega kvartala poslov‑
nega leta 2016 vse zastavljene cilje obkljukate in 
ste že dodobra presegli mejnike za naslednje za‑
dane cilje še pred poletnimi počitnicami. Naši 
otroci so v »fi nalnem krogu« na učnem podro‑
čju v svojih šolah in na fakultetah pred polet‑
nimi počitnicami in jim zelo radi ponavljamo: 
»učite se, da boste lahko uživali na počitnicah«. 
Kaj pa mi? Smo res dali vse od sebe ali si bomo 
pokvarili naše počitnice? V glavnem vedno naj‑
demo krivca, ki je naredil to in ono, da smo sedaj 
nejevoljni. Morebiti bi veljalo poizkusiti analizi‑
rati ali smo res vse postorili tako, da bi se zgodili 
dobri rezultati. Predlagam vam, da se potrudite 
za svoje počitnice, pa tudi, če bodo samo tiste 
čez vikend, kratke in sladke.
Odbori Območne obrtno podjetniške zbor‑
nice Novo mesto in predsedniki sekcij delujejo s 
polno paro. Sugestije, ki jih prenašamo na našo 
krovno organizacijo OZS Slovenije se odražajo v 
nedavnih stališčih in spremembah, ki jih mora 
politično vodstvo Slovenije upoštevati za ohra‑
njanje izjemno velikega števila delovnih mest v 
malem gospodarstvu. Dobro se zavedamo, da se 
moramo boriti k spremembam, ki bodo dvignile 
konkurenčnost slovenskega obrtnika in podjetni‑
ka, tudi za zeleno mizo in na političnem parketu. 

Hkrati opažamo, da potrebujemo pomagati vsem 
vam pri internacionalizaciji vaših/svojih poslovnih 
razširitev, saj je znanje in delavnost največja konku‑
renčna prednost, ki jo moramo razširiti v svet. 
Poslovno okolje se zelo hitro spreminja in lahko bi 
dejali, da je intenzivnost vstopa sodobnih tehnolo‑
gij socialnih omrežij in interneta prešla ponudbe in 
povpraševanj lokalnega okolja. Zato obrtniki ne 
smemo »zaspati«, kajti »prebujanje« zna biti bo‑
leče. Zato pomagajte drug drugemu tudi s posre‑
dovanjem objav dobrih praks na Facebook‑u, 
Linkedin‑u, Twitt er‑ju o izjemnih rešitev in pro‑
duktih ali sodobno bi dajali »lajkajte« in »šerajte« 
dosežke svojih kolegov obrtnikov.  
Ponovno vas spominjam na povezovanje s kar‑
tico Mozaik Podjetnih in oznake »Izdelek slo‑
venske obrti« ter da izkoristite ugodnosti s ka‑
terimi si slovenski obrtniki in podjetniki znamo 
pomagati. V poslovnem svetu sta kvaliteta in 
cena pomembna dejavnika. Toda prevečkrat 
pozabljamo, da s skupnim nastopom več pod‑
jetnikov hkrati v obliki končne rešitve ali pro‑
dukta na trgu (ali tujih trgih) lahko povečamo 
prodano/proizvedeno količino. Posledično je 
to pomembna prednost pri organiziranju učin‑
kovite proizvodnje, nakupu surovin in nenaza‑
dnje tudi koriščenja strojev, ki nas stanejo enako 
ali so zasedeni 8, 16 ali 24 ur dnevno. 
Zato so naša druženja še toliko pomembnejša za 
prenos informacij in tkanje novih poslovnih po‑

vezav. Nikoli nisem in ne bom podcenjevala sle‑
hernega druženja s kolegi obrtniki in podjetniki, 
naj si bo na kulturnih prireditvah, izobraževalnih 
delavnicah ali izletih, kot je bil naš zadnji izlet v 
Cinque Terre. Vedno kadar se nas veliko združi 
na enem mestu in tudi v sproščenem vzdušju se 
porajajo ideje, ki postanejo na naslednji delovni 
dan priložnost za poslovni sestanek ter sklenjeni 
posel. Vesela sem, ko kasneje slišim za odlične do‑
sežke, ki ste jih skupaj dosegli. Tako potrjujete naš 
glavni namen združevanja obrtnikov in podjetni‑
kov v OOZ Novo mesto.
Spoštovani člani, tudi v bodoče nas obiskujte in 
svoje predloge oznanite na sestankih sekcij, lahko 
pa tudi prenesete informacije na nas. Potrudili se 
bomo vse dobre predloge predstaviti na tistem 
mestu, kjer lahko pričakujemo največji učinek na 
izboljšanje kvalitete našega življenja. 
Želim vam prijetno poletje, polno uspešnih po‑
slovnih dogodkov, osebnega zadovoljstva in za‑
dovoljstva vaših zaposlenih ter prijetnih druženj 
med nami in našimi prijatelji. 

Mojca Andolšek
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seja skupščine

Četrta redna seja skupščine 
OOZ Novo mesto
Skupščina je svoje delo uspešno opravila

Breda Koncilja 

Člani skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto so se 5. aprila 2016 zbrali na četrti redni seji skup-
ščine. Seznanili so se s poročili o delu in poslovanju v letu 2015 in sprejeli programe za leto 2016.

Predsednica Mojca Andolšek je po poz‑
dravnem nagovoru poslancev, izvolitvi or‑
ganov skupščine, nadaljevala  s pregledom 
trenutnega položaja  obrtno‑zborničnega 
sistema.  Zbornica mora biti močan pove‑
zovalni člen za obrtnike in podjetnike, zato 
je zastopanje interesov članov med najpo‑
membnejšimi nalogami zbornice.  Ker pa je 
ključ do uspeha predvsem v sodelovanju in 
povezovanju, je potrebno še okrepiti tudi 
družabne aktivnosti zbornice.  
Poročilo o delu zbornice v lanskem letu je 
predstavila direktorica Breda Koncilja. 
Zbornica  deluje na podlagi sprejetega plana 
in nalog, ki so opredeljene v statutu in pred‑
pisane z veljavnim  Obrtnim zakonom. V  
poročilu o delu  in fi nančnem poročilu za leto 
2015 je razvidno, da so bile načrtovane nalo‑

ge dobro opravljene, predvsem na področju 
izobraževanja in informiranja članov. Največ 
dela je bilo opravljenega na področju sveto‑
vanja in komuniciranja s člani zbornice, pa 
tudi z občani, ki so iskali informacije v zvezi z 
odpiranjem novih obratovalnic.   Na naši 
zbornici  izvajamo tudi storitve javnih poo‑
blastil, vodimo obrtni register in imamo veri‑
fi cirano e‑VEM točko, na kateri vršimo regi‑
stracije, spremembe in odjave samostojnih 
podjetnikov in enostavnih d.o.o..
Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram 
in spremenjeni obrtni zakonodaji je zborni‑
ca zastopala interese obrti in podjetništva 
ter nudila podporo in servis članom zborni‑
ce pri informiranju, izobraževanju ter reše‑
vanju posameznih zadev članov.  V letu 
2015 je izšlo dvanajst številk  mesečnega 
obvestila, tri številke Našega glasila, o po‑

membnih stvareh pa smo člane obveščali 
tudi preko  e‑pošte in na novem interne‑
tnem portalu www.ooz‑novomesto.si. 
Člani so bili v lanskem letu   dejavni tudi v 
vseh enajstih strokovnih sekcijah in  Zdru‑
ženju upokojenih obrtnikov.  Želeli bi, da v 
novem mandatnem obdobju povečajo svoje 
delovanje vse sekcije, tudi tiste, ki v zadnjem 
obdobju niso uspele izpeljati vseh nalog. 
Ena izmed nalog zbornice je tudi druženje 
in povezovanje članstva, oddajanje počitni‑
ških kapacitet, organizacija izletov in stro‑
kovnih ekskurzij, letnega srečanja obrtni‑
kov, promocija zbornice in njenega delova‑
nja ter še veliko ostalih aktivnosti. Med po‑
membnimi dogodki zbornice, ki so dejan‑
sko krona vsakoletnega dela, so decembrska 
srečanja obrtnikov in njihovih družinskih 

letu 2015 je podala gospa Marija Tomc 
Muc iz podjetja Biro bonus d.o.o., ki za 
zbornico opravlja računovodske storitve.  
Enako kot nadzorni odbor, katerega poročilo 
je podal predsednik NO Anton Bobič, je 
poudarila, da je bilo poslovanje zbornice ma‑
ksimalno racionalno in gospodarno. Zbor‑
nica je v letu 2015 poslovala pozitivno, čeprav 
je imela upad prihodkov iz naslova članarin, 
je povečala prihodke iz tržnih dejavnosti ter 
zmanjšala stroške.
V nadaljevanju je skupščina potrdila  program 
dela Območne obrtno‑podjetniške zbornice 
Novo mesto za leto 2016, ki   temelji na ohra‑
njanju in razvijanju vseh aktivnosti, ki smo jih 
opravljali že doslej in so pomembne za krepi‑
tev gospodarskega položaja članov zbornice 
in tudi zbornice kot strokovne institucije.  
Predstavila ga je predsednica Mojca An‑
dolšek, ki je poudarila, da  je program odprt 
za sprotne spremembe in dopolnitve, skladno 
s potrebami, ki se pokažejo tekom leta. 
Zbornica bo izvajala naloge, skladne z obrtno 
zakonodajo, statutom ter potrebami članov. 
Tudi letošnji program dela temelji na organi‑
ziranju seminarjev in raznih izobraževanj za 
potrebe celotnega članstva, pa tudi po posa‑
meznih sekcijah oziroma strokah.  Prizadevali 
si bomo  nuditi kvalitetno svetovanje članom, 
tudi s pomočjo strokovnih služb na OZS in 
pogodbenih svetovalcev.  
Zaradi  zmanjšanja fi nančnih sredstev iz na‑
slova članarin,  bo morala zbornica del sred‑
stev pridobiti tudi z izvajanjem tržnih dejav‑
nosti.  Dobrodošel fi nančni vir bo tudi naje‑
mnina dela poslovnih prostorov in oddajanje 
počitniških kapacitet.

članov. Decembrsko srečanje, ki smo ga 
združili s kulturnim programom ter podeli‑
tvijo jubilejnih priznaj  je bilo tokrat na 
Osnovni šoli Frana Metelka v Škocjanu. 
Udeležilo se ga je več kot 300 članov in par‑
tnerjev, s svojo prisotnostjo pa je praznova‑
nje počastilo tudi  nekaj županov, poslancev 
Državnega zbora in krovne organizacije 
Obrtno‑podjetniške zbornice Slovenije.
Preteklo leto je bilo drugo leto po uvedbi 
prostovoljnega članstva, zato so bile vse 
naše aktivnosti poleg tekočega aktivnega iz‑
vajanja programa dela, potekale v smeri 
ohranjanja in pridobivanja članstva ter op‑
timizaciji stroškov na vseh področjih. Zav‑
zemanje za dobro obrtnikov in njihovo po‑
vezanost v stanovsko organizacijo, je bila 
zato ključna naloga. 
Finančno poročilo o poslovanju zbornice v 

Člani skupščine so uspešno opravili svoje delo

Poročilo nadzornega odbora je podal  Anton Bobič
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dejavnost sekcij

Strokovna ekskurzija kovinarjev 
tokrat v Šentjernej
 Ogledali smo si podjetje Arex

Mihael Filipič, predsednik sekcije kovinarjev

Sekcija kovinarjev pri OOZ Novo mesto je ob začetku leta sprejela načrt dela za leto 2016, v katerem smo pozornost na-
menili tudi organizacijam strokovnih ekskurzij in strokovnih srečanj, s pomočjo katerih bi spremljali razvoj in dogaja-
nje v stroki in o tem seznanjali tudi naše člane, ob enem pa s tem krepili povezanost članov znotraj sekcije.

Eno tovrstnih, izobraževalnih ekskurzij za 
člane smo izvedli v četrtek, 21. aprila, ko 
smo si ogledali podjetje AREX proizvodnja 
orodij, naprav in storitev d.o.o. v Šentjerneju. 
Sprejel nas je lastnik podjetja, g. Ivan Kralj, 
ki nam je skozi sproščeno in zanimivo razla‑
go predstavil tako zgodovino kot tudi dana‑
šnji utrip podjetja. Gre za uspešno družin‑
sko podjetje z okoli 100 zaposlenimi delav‑

ci ter petdesetimi kooperanti. Podjetje je 
nastalo iz orodjarskega dela bivše Iskre, iz‑
deluje pa izdelke, namenjene za obrambno 
dejavnost. Ogledali smo si tudi proizvodnjo, 
kjer uporabljajo visoko tehnologijo s pod‑
ročja strojništva. Podjetje večino izdelkov 
izvaža, prijavljenih pa ima veliko število pa‑
tentov, kar mu omogoča obstanek v samem 
vrhu uspešnih podjetij v industriji. 
Po končanem strokovnem delu ekskurzije 
je sledil družabni del za sproščeno izmenja‑
vo mnenj o videnem in slišanem. Pričel se je 
z ogledom Vinogradništva Štemberger, kjer 
smo imeli priložnost spoznati začetke delo‑
vanja omenjenega podjetja in poskusiti nji‑
hova vina, nadaljeval pa s kosilom na turi‑
stični kmetiji Vinotoč Drča pri g. Gorišku. 
Dnevu, polnemu novih informacij, je doda‑

ten pečat dalo še lepo, sončno spomladan‑
sko vreme, ki nas je spremljalo skozi ves čas 
ekskurzije.
Namen ekskurzije je bil, da udeleženci sko‑
zi prijeten potek dneva spoznajo eno izmed 
slovenskih podjetij, med sabo pa si izmenju‑
jejo mnenja, ideje in morebitne rešitve za 
probleme, s katerimi se sooča naša stroka. 
Upamo, da smo to tudi uresničili.

V okviru projekta »Promocija zdravja za varno delo z azbestom« smo tudi na naši zbornici 24. 
marca 2016 izvedli enodnevno brezplačno izobraževalno delavnico. Namenjena je bila delav‑
cem in delodajalcem, ki opravljajo krovsko dejavnost ali katero drugo gradbeno dejavnost, kjer 
so delaci potencialno lahko izpostavljeni azbestu. 
O azbestu in posledicah azbesta za zdravje je predavala predstojnica Kliničnega inštituta za me‑
dicino dela , prometa in športa prof. dr. Metoda Dodič Fikfak. Izdelki iz azbesta lahko povzro‑
čajo kronične bolezni pljuč, med katerimi je najnevarnejši rak pljučne in trebušne mrene, mezo‑
teliom.  Azbestnih vlaken ne vidimo s prostim očesom, jih ne vohamo in med vdihavanjem ne 
čutimo, zato so še posebej zahrbtna in je preventiva še kako potrebna.
Varnostni inženir Milko Rutar  pa je predstavil zakonsko ureditev na področju opravljanja grad‑
benih in vzdrževalnih del, smernice za varno delo z azbestom ter ustrezno rokovanje z azbe‑
stnimi odpadki.  Predstavil je tudi varnostne ukrepe pri odstranjevanju azbestcementne kritine 
in druge varnostne ukrepe. 
Udeleženci delavnice so na koncu izpolnili test iz varnosti in zdravja pri delu za delavce, ki od‑
stranjujejo azbestcementno kritino ter prejeli potrdila o opravljenem strokovnem usposablja‑
nju. Ker pa je šlo za zelo koristno, obenem pa brezplačno,  izobraževanje,  bi si želeli, da bi se ga 
udeležilo več obrtnikov in podjetnikov.

Promocija zdravja za varno delo z 
azbestom
Na OOZ Novo mesto brezplačno izobraževanje

Breda Koncilja

Udeleženci so si ogledali izobraževalni fi lm o 
ravnanju z azbestcementnimi izdelki

Vsi prisotni so prejeli promocijsko gradivo: 
cerado za označevanje gradbišča, čelado, 
ključek USB z izobraževalnim fi lmom, olfa nož 
in blokec

 Kovinarji so bili zelo zadovoljni z obiskom 
Arexa

Podjetje Arex je prejelo srebrno plaketo za 25 let 
dela v obrti
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dejavnost sekcij

V mesecu marcu se je naša sekcija skupaj z sekcijo avtoserviserjev OZS udeležila ogleda mesta Kragujevac z okolico. 

Strokovna ekskurzija avtoserviserjev
Kragujevac,  marec 2016 

Zdravko Klevišar, predsednik sekcije avtoserviserjev    

Verjetno se še vsi spomnimo časov, ko so 
se po naših cestah vozile predvsem Zasta‑
ve 101, Yugi, Florida in Fički. Vsi našteti av‑
tomobili so se izdelovali v bivši Jugoslaviji 
v mestu Kragujevac – Srbija. Naš namen 
ekskurzije je bil obisk in ogled tovarne. 
Danes je to prenovljena tovarna FAS, kate‑
ra deluje pod okriljem podjetja Fiat avto‑
mobili Srbija in je večinski lastnik italijan‑
ski velikan. Podjetje je nastalo leta 2008, ko 
so še izdelovali legendi z imenom Yugo in 
Florida. Italijani so vzporedno začeli izde‑
lovati Fiat Punto Clasic, ki se je zelo dobro 
prodajal. Proizvodnjo so kmalu zaustavili 
in skoraj v celoti podrli. Odpadnega mate‑
riala je bilo za cca 14 nogometnih igrišč, 
pustili so le upravno stavbo. Na tem mestu 
so v dobrem letu dni zgradili popolnoma 
novo in danes eno najsodobnejših tovarn 
daleč naokrog.
Čeprav je podjetje Fiat priznana znamka 
avtomobilov imajo tudi vzpone in padce 
pri izdelavi in prodaji vozil. Kasneje smo 
izvedeli, da v zadnjem času ne izdelujejo 
vozila na zalogo, ampak po naročilu. In 
tako zaposleni delavci v tem podjetju že od 
začetka letošnjega leta nimajo rednega de‑
lovnega časa. Zato še zadnji dan pred na‑
šim odhodom v Kragujevac je bilo še vse v 
najlepšem redu in dogovoru. Vendar edina 
delovna izmena v dopoldanskem času, ka‑
tera bi morala delati, je dobila v večernih 
urah obvestilo, da naslednje jutro fabrika 

ne bo obratovala. Posledično smo tudi mi 
kot obiskovalci doživeli hladen tuš in same 
proizvodnje izdelave vozil si nismo mogli 
ogledati, direktiva Fiat. Sicer so nas spreje‑
li, ogledali salon z razstavnim avtomobi‑
lom, motorjem avtomobila, razlaga prev‑
zema podjetja in nastanek nove tovarne, 
ogled filma in posnetkov, kjer imajo za 
tako reprezentacijo pripravljen posebni 
prostor. Dobili smo tudi majhno darilo, 
vendar same proizvodnje pa ni bilo možno 
videti, kar pa je bil naš glavni namen.
Malo zapletov smo imeli tudi pri ogledu 
muzeja razvoja industrije in orožarstva 
Stara livnica, kateri pripada tovarni »Zasta‑
va oružje« in je najstarejša tovarna na 
Balkanu, saj so tam začetki Srbske vojne 
industrije. Sama zgradba je zgodovinski 
spomenik in je pod zaščito države. V času 
našega obiska so v muzeju izvajali obnovi‑
tvena dela zgradbe, pa kljub temu je bilo 
kaj videti in slišati glede razstavljenih ek‑

sponatov (topovi, orožja, način izdelave 
orožja, itd.)
Obiskali smo še vinsko klet priznanega vi‑
narja v teh krajih in degustirali njihova vina. 
Posladkali so nas z raznimi prigrizki, mi pa 
smo zapeli eno po domače.
Prespali smo v hotelu v centru Kragujevca, 
večerjali pa v bližnji domači restavraciji, kjer 
so nam postregli z njihovo hrano in pijačo s 
poudarkom pij kolikor hočeš – neograniče‑
no. Po taki obilni večerji pa vsak po svoje. 
Nekateri smo obiskali pravi stari disco s ti‑
sto vrtečo kuglo na sredini diskoteke, ful na 
glas muzka, in non‑stop strežba kot dobre 
mušterije.
Naslednji dan smo si z lokalnim vodičem  
ogledali mesto Kragujevac z okolico in se 
seznanili z zgodovinskimi dogodki. Obiska‑
li smo še njihovo lokalno tržnico in  na novo 
zgrajeno avtomehanično delavnico Nikon 
avto d.o.o. Kragujevac, ki je pooblaščeni 
prodajalec in serviser Fiat, Mazda in Jeep. 
Potekali so medsebojni razgovori o poslo‑
vanju in si izmenjali poslovne izkušnje.
Domov  smo se vrnili  v poznih večernih 
urah, imeli smo se dobro, domačini so nas 
lepo in prijazno sprejeli, ter postregli. Glede 
strokovnosti ekskurzije pa agencija, ki se 
nam je ponudila za izvedbo strokovnega 
obiska, ni kvalitetno opravila svoje delo in 
smo še v fazi dogovorov.

Udeleženci strokovne ekskurzije avtoserviserjev

Razstavni eksponat v muzeju orožja v Kragujevcu
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dejavnost sekcij

Predavanje zaščita kože pred 
soncem
Zanimivo predavanje za vse člane zbornice

Ksenija Klobučar

Sekcija frizerjev in kozmetikov OOZ Novo 
mesto je v torek, 27. aprila 2016 organizira‑
la poučno in aktualno predavanje z naslo‑
vom Zaščita kože pred soncem. Predavala 
je dr. mag. specialistka dermatologije in fl e‑
bologije Valerija Balkovec, ki je predstoj‑
nica dermatološkega oddelka Splošne bol‑
nišnice Novo mesto. Predavanja se je udele‑
žilo kar lepo število članic. Predavanje je te‑
meljijo na primerih pacientov iz ambulante, 

s katerimi se dr. mag.  Valerija Balkovec 
dnevno srečuje.
Povedala je, da se ljudje sploh ne zavedamo 
kako pogost je rak na koži. Pretirano sonče‑
nje v poletnih mesecih med 11. in 16. uro 
brez zaščitnih krem je lahko vzrok za razvoj 
kožnega raka. Zaščitne kreme, ki jih ponu‑
jajo razne farmacevtske tovarne imajo lahko 
napačno delovanje, če jih ne uporabimo 
pravilno. Zaščitni faktor ima pomembno 
vlogo pri zaščiti kože. Številka zaščitnega 
faktorja pove, koliko časa zaščitna krema de‑
luje na soncu (primer: faktor 50 x količnik 
10 = 500 min). Preden gremo na sonce se 
moramo namazati vsaj dvajset minut prej. 
Vodoodporne kreme ne veljajo, ker je to 
samo marketinška poteza. V primeru, da 
gremo na sonce, ko pridemo iz vode, se mo‑
ramo obvezno namazati.
V nadaljevanju je govorila tudi o nastanku 

kožnega raka iz raznih znamenj,izrastlin,  bra‑
davic, ipd. Zelo pomembno je, da jih redno 
opazujemo. V primeru, da spreminjajo obli‑
ko, barvo in  če se hitro večajo, je to prav goto‑
vo razlog za obisk specialista oziroma derma‑
tologa. Ta bo s  pregledom in preiskavami 
ugotovil, če je nevarnost rakastih tvorb. 
Zgodaj odkriti primeri so vedno ozdravljivi 
in niso nevarni. Če pa čakamo predolgo, se 
rak razširi in je zelo nevaren za naš organizem. 

Dr. Valerija Balkovec je opozorila na pomen 
zaščite kože pred soncem

Glede na pomembnost, bi pričakovali  še več 
udeležencev
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družabna aktivnost

Že navsezgodaj zjutraj smo zapustili deževno dolenjsko prestolnico 
in se odpravili proti sončni Italiji. Optimistična napoved se je ure‑
sničila in ves čas potovanja nas je spremljalo prijetno vreme. Po ne‑
kaj postankih smo prispeli v srednjeveško mesto Lucco, ki je še ve‑
dno obdano z obzidjem. V slikovitem srednjeveškem okolju smo si 
privoščili prigrizek in odpotovali v opevano Piso. Trg s poševnim 
stolpom, stolnico, krstilnico in pokopališčem je res vreden ogleda. 
Človek se vpraša, kako se je kot oaza lahko čudežno izognil bom‑ 
bam in ostal. Polni prelepih vtisov smo se odpravili v hotel, kjer nas 
je pričakala večerja z udobno namestitvijo.
Naslednji dan smo se že zgodaj odpravili na pot. Krenili smo proti 
Rapallu, od koder smo odpluli v Portofino. Majhno pristanišče je 
zares slikovito, a je kljub temu dokaz, kako lahko stvari »napihneš« 
in dosežeš, da postanejo zbirališče znanih petičnežev. Poleti ne mine 
teden, da ne bi v tedenski reviji Oggi objavili slike znane osebnosti 
na jahti v Portofinu. Res je ta kraj bolj zanje kot za nas, saj sem za ka‑
vico plačala kar 5 EUR; so pa ostale spodnjice na ta račun suhe!
Nato smo se odpeljali proti Genovi. Ogledali smo si stari center in 
se odpočili v prijetnih lokalčkih. Sledila je vožnja proti hotelu in obil‑
ni večerji.

Spomladanska ekskurzija v Italijo
Cinque Terre, Portofino in drugi turistični kraji so navdušili obrtnike

Katica Golobič

Tretji dan pa v opevane Cinque Terre. Odpluli smo iz La Specie in 
krenili v slavni Portovenere, kjer smo imeli priložnost kupiti domači 
pesto genovese. Ogledali smo si kraj, od koder je angleški lord Byron 
izplul s čolnom, ko je šel obiskat prijatelja Shelleyja. Oba sta pustila 
v angleški literaturi velik pečat. Nato smo zaradi premočnega vetra 
lahko občudovali vasice Riomaggiore, Manarola, Corniglia in 
Vernazza le z ladje. Pristali smo v vasici Monterosso, kjer je ogromno 
lokalov s pristno italijansko hrano. Od tam smo šli z vlakom do 
Vernazze, izjemno slikovite vasice, ki jo je pred leti plaz skoraj zasul. 
Po prijetnem sprehodu smo zopet krenili na vlak in se odpeljali do 
La Spezie, kjer nas je čakal avtobus. 
V nedeljo smo že zgodaj krenili proti Parmi. Po ogledu so si nekate‑
ri privoščili nakup znamenitega parmskega pršuta in sirov, saj je tre‑
ba tiste, ki so ostali doma, obdariti. Slišali smo zgodbo o Verdiju in 
Garibaldiju, saj sta oba velikana tesno povezana s tem mestom. 
Sledila je vožnja proti mnogo slikovitejši Mantovi, kjer bi na bolšjem 
sejmu lahko kupili kakšno starino. Glede na cene smo si raje privo‑
ščili prigrizek in napitek, saj je bila pot do doma še kar dolga.
Vse je lepo potekalo in srečno smo prispeli domov. »Ljubo doma, 
kdor ga ima« pa še drži!
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BREZPLAČNA  
strokovna 
svetovanja 

pri OOZ Novo 
mesto 

Pravno:
odv. Vesna Bajec,  33 78 740
odv. Tadeja Žibred, 041 937 729
 odv. Samo Plantan, 33 79 110, 041 342 100 
odv.  Jože Oberstar,  040 218 210

Davčno: 
Biro Bonus d.o.o., 39 30 960,  041 786 444
Alenka Zaman s.p., 041 682 888
Mira Lalić s.p., 33 73 380,  041 682 470   
Anita Avbar Salopek s.p., 
30 83 112, 051 220 700 

Poslovno-ekonomsko:
TRINS d.o.o. ‑  Cirila Zajc, 040 225 650

Varstvo pri delu: 
VARING Anton Fabjan s.p., 
393 49 90, 041 673 455

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

Invalidski postopki, kadrovski 
postopki:
KA DROS d.o.o., Franjo Horvat, 
33 80 740, 040 637 649 

Svetovanja se izvajajo po sistemu napotnice, 
ki jo dobite na zbornici. Svetovanja so za čla‑
ne, ki imajo  plačano članarino,  brezplačna.  
Časovno so omejena na eno uro in se lahko 
koristijo 2‑krat na koledarsko leto.   

Predstavniki zavoda so predstavili spodbude 
za zaposlovanje in usposabljanje brezposelnih

Evropski dan 
delodajalcev
Sodelovanje med zbornico in Zavodom 
za zaposlovanje

Erika Matko, ZRSZZ, Območna služba Novo 
mesto

Evropska mreža javnih služb za zaposlovanje se je letos prvič odločila, 
da bomo vse članice Evropske unije v aprilu izvedle različne dogodke, 
povezane s krepitvijo sodelovanja z delodajalci. Ti dogodki se po vsej 
Evropi odvijajo med 4. in 15. aprilom, pri nas se je ta dogodek odvijal 
7.4.2016.  

V okviru Evropskega dneva delodajalcev smo obiskali 300 delodajalcev malega gos‑
podarstva, s katerimi še nismo sodelovali oz. nismo sodelovali zadnji 2 leti,organizi‑
rali smo tudi 12 zaposlitvenih sejmov, na katerih je najmanj 70 delodajalcev iz dejav‑
nosti gostinstva, turizma in logistike izvedlo hitre zmenke, skupaj z OZS pa smo pri‑
pravili 12 poslovnih zajtrkov, ki so potekali na območnih obrtnih zbornicah. 
Z Evropskim dnevom za delodajalce želimo krepiti sodelovanje med delodajalci 
in javnimi službami za zaposlovanje po Evropi. To pomeni vzpostavitev sodelovanja 
oziroma partnerstva z delodajalci na daljši rok, k čemur lahko prispevamo s širjenjem 
poznavanja naših storitev ter z zagotavljanjem storitev po meri delodajalcev. 

Male in srednje velike delodajalce želimo seznaniti predvsem s storitva‑
mi, kot so:
- pisarnami za delodajalce, kjer ponujamo  vse storitve za delodajalce  na enem 

mestu;
- portalom za delodajalce, ki omogoča elektronske storitve za delodajalce z 

enega mesta in
- fi nančnimi spodbudami za usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih.

Storitev, ki jo izvajamo  pod imenom Pisarna za delodajalce, smo razvili z name‑
nom, da se približamo potrebam delodajalcem, še zlasti v primerih malih in srednje 
velikih delodajalcev, ki nimajo svojih kadrovskih služb. Pisarne za delodajalce imamo 
na vseh Območnih službah ZRSZ. Delodajalcem na enem mestu nudimo storitve 
ob zaposlitvi delavca: nudimo pomoč pri izpolnitvi in oddaji Objave prostega delov‑
nega mesta, strokovni nabor in izbor primernih kandidatov za zaposlitev, informacije 
o aktualnih ukrepih aktivne politike zaposlovanja, prostor za izvedbo razgovorov, or‑
ganiziranje hitrih zmenkov in zaposlitvenih sejmov. Pisarna za delodajalce je pravi 
naslov za postavljanje dodatnih vprašanj, na katere delodajalci potrebujejo odgovore 
v zvezi z vsemi postopki povezanimi z zaposlovanjem.

strokovni članki

Predstavitve storitev zavoda za zaposlovanje so 
se udeležili delodajalci naše regije

Predstavniki zavoda so predstavili spodbude 
za zaposlovanje in usposabljanje brezposelnih
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mozaikpodjetnih.si/jaztebi

mreža popustov

mozaikpodjetnih.si/mozaikpodjetnih.si/mozaikpodjetnih.si/mozaikpodjetnih.si/

Spoštovani član! 
Ste že vključeni v mrežo popustov jaz-TEBI?
Mreža popustov jaz-TEBI deluje v okviru projekta Mozaik podjetnih in 
že njeno ime pove, da je, s tem ko si obrtniki in podjetniki izmenjujete 
popuste za blago in storitve, namenjena navezovanju in utrjevanju 
poslovnih stikov med vami. Verjamemo, da je vključitev v to mrežo za  
vas dodana vrednost, saj vam poleg povezovanja omogoča tudi:

★  brezplačno promocijo vaše ponudbe na spletnem mestu Mozaik 
podjetnih in v okviru promocije kartice Mozaik podjetnih,

★  pridobitev nalepk za označevanje prodajnih mest, ki pritegnejo 
pozornost kupcev in povečajo možnosti za uspešno poslovanje.

Želimo si, da bi se v mrežo popustov jaz-TEBI vključilo čim več obrtnikov - 
članov OZS vseh dejavnosti, tako storitvenih kot proizvodnih. 

Če bi želeli tudi vi sodelovali v mreži popustov izpolnite priloženi 
pristopni obrazec in ga posredujte na e-naslov:  
mozaik.podjetnih@ozs.si, sočasno pa navedite tudi število nalepk Mozaik 
podjetnih/jaz-TEBI za svoje poslovalnice.  

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na gospo Barbaro Peteros, 
tel. 01 5830 507 ali  
na brezplačno telefonsko številko 080 12 42.

Vljudno prosimo, da pristopni obrazec izpolnite tudi tisti, ki ste 
v preteklosti sodelovali v mreži popustov član-članu, saj želimo 
to mrežo ažurirati in posodobiti ter vključiti v sistem ugodnosti 
Mozaik podjetnih. Preko obrazca nam sporočite morebitne 
dopolnitve ali spremembe glede nudenja popustov.

Izkoristite priložnost ter z vključitvijo v mrežo popustov jaz-TEBI 
povečajte svojo prepoznavnost in  
pridobite nove stranke.

oglasna sporočila
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strokovni članki

Delovni čas  – iz prakse v prakso
Saša Mikec in Franjo Horvat, KADROS d.o.o.

Danes se veliko govori o plačilu za čas pripravlje‑
nosti za delo. Kaj je to?  Delo v času pripravljenosti 
za delo je posebna oblika dela in je vezana na nara‑
vo in organizacijo dela, ki utemeljuje tudi svojo raz‑
lično plačilo v primerjavi z rednim delom, ki ga de‑
lavec opravlja v okviru svojih rednih delovnih za‑
dolžitev. Delavec je v času pripravljenosti na domu 
v vsakem trenutku na razpolago delodajalcu, da ga 
pozove na izpolnjevanje obveznosti po pogodbi o 
zaposlitvi, zaradi česar je njegova pravica do odmo‑
ra in počitka v tem času bistveno okrnjena. Za do‑
ločitev pripravljenosti za delo mora delodajalec 
imeti podlago v pravnem aktu je  odločilo VDSS 
dne 9.12.2010 s sodbo sodba Pdp 376/2010. 
Pripravljenost na delo je pomemben institut delov‑
nega razmerja, ki presega redne delovne obvezno‑
sti, torej delo v rednem polnem delovnem času, in 
bi kot taka morala biti sestavni del pogodbe o za‑
poslitvi ali pa urejena v ustreznem kolektivni po‑
godbi ali splošnem aktu delodajalca.
V Sloveniji moramo slediti mednarodnopravni 
ureditvi delovnega časa in upoštevati večino kon‑
vencij MOD in Direktiv EU. Po Zakonu o delov‑
nih razmerjih  (Ur.list RS, št. 21/13 – v nadaljeva‑
nju ZDR) je delovni čas definiran kot efektivni 
delovni čas in čas odmora ter čas upravičenih od‑
sotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno 
pogodbo oziroma splošnim aktom. Efektivni de‑
lovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar 
pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpol‑
njuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o za‑
poslitvi. Ta določba je bila uvrščena v ZDR na 
zahtevo delodajalcev, saj se je v ZDR ohranilo 
vštevanje odmora v delovni čas, ki pa ne more biti 
osnova za izračun produktivnosti dela.

Polni delovni čas 
Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na te‑
den. Z zakonom oziroma kolektivno pogodbo se 
lahko določi kot polni delovni čas delovni čas, ki 
je krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 
ur na teden. Evropska Direktiva 2003/88/ES po‑
sebej ne opredeljuje pojmov polnega in krajšega 
delovnega časa, saj to pristojnost podaja državam 
članicam, ki ju morajo določiti v svojih pravnih 
aktih, zato imajo države članice različno urejen 
polni delovni čas.

Razporeditev delovnega časa
To so različne prožne oblike razporejanja delov‑
nega časa, ki odstopajo od ustaljenih standardnih 
oblik delovnega časa (npr. osemurnega delovne‑
ga časa, pet dni v tednu od ponedeljka do petka). 
Evropska Direktiva 2003/88/ES ureja usklaje‑
nost med poklicnim in družinskim življenjem in 
od delodajalcev zahteva sprejem potrebnih ukre‑
pov, ki bi zagotovili, da bodo delavci pravočasno 
obveščeni o vseh spremembah delovnega ritma 

ali organizacije dela. ZDR določa, da se pri nee‑
nakomerni razporeditvi ter začasni prerazpore‑
ditvi delovnega časa upošteva polni delovni čas 
kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki 
ne sme biti daljša od šestih mesecev.

Nadurno delo
Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opra‑
vljati delo preko polnega delovnega časa. ZDR 
opredeljuje nadurno delo kot izjemo in taksa‑
tivno našteva pogoje pod katerimi se nadurno 
delo lahko odredi. V nadaljevanju zakon določa, 
da je nadurno delo omejeno na največ 8 ur te‑
densko, največ 20 ur mesečno in največ 170 ur 
letno in dovoljuje določene izjeme, da na pri‑ 
mer nadurno delo traja preko letne časovne 
omejitve ob pisnem soglasju delavca. To izjemo 
dopušča Direktiva 2003/88/ES, ki nadurno 
delo omejuje zgolj s počitkom in maksimalnim 
delovnim časom.  Nekaterim kategorijam de‑
lavcev je nadurno delo absolutno prepovedano 
delati. Delavec ne more biti odgovoren za pre‑
koračitev zakonske dovoljene kvote dela preko 
polnega delovnega časa in ga glede tega ne mo‑
rejo zadeti škodljive posledice. Če je delavec 
nadurno delo opravil, je za takšno delo upravi‑
čen do pripadajočega plačila. 

Dopolnilno delo
ZDR določenim poklicnim skupinam dovolju‑
je možnost dopolnilnega dela, pri katerem ob‑
računavajo tudi prispevki za socialno varnost. V 
primerih odsotnosti z dela ima delavec tudi pra‑
vico do nadomestila plače, povračila potnih 
stroškov, odmora za malico, ... Dopolnilno delo 
je torej urejeno kot možnost, da sme delavec 
skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delov‑
nim časom z drugim delodajalcem, za največ 8 
ur tedensko, po poprejšnjem soglasju delodajal‑
cev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim 
časom.

Nočno delo
Nočno delo je s Konvencijo MOD št. 171 in 
Direktivo 2003/88/ES in tudi ZDR‑jem dolo‑
čeno delo v času med 23. in 6. uro naslednjega 
dne in opredeljuje nočne delavce kot delavce, ki 
delajo ponoči vsaj tri ure svojega dnevnega de‑
lovnega časa, oziroma delajo ponoči vsaj tre‑ 
tjino polnega letnega delovnega časa. Kon‑ 
vencija omejuje delovni čas nočnega delavca, 
podeljuje pravico dodatka za nočno delo, obve‑
zuje delodajalca, da na zahtevo inšpektorata za 
delo posreduje podatke o nočnem delu delav‑
cev, ter med drugim tudi določa, da mora delo‑
dajalec redno izvajati posvetovanja z zastopniki 
delodajalcev. Tako je ZDR določil, da se ta po‑
svetovanja opravljajo najmanj enkrat letno.

Odmori in počitek
Konvencija MOD št. 14, Konvencija MOD št. 
106 in tudi Direktiva 2003/88/ES določajo 
zahteve glede odmorov za vsakega delavca, čigar 
delovni dan je daljši od šestih ur. Pogoje za pri‑
dobitev pravice odmora, njegovo trajanje in pla‑
čilo pa prepušča v ureditev državam članicam.
ZDR ločuje odmor in počitek na odmor med 
delovnim časom, počitek med zaporednima de‑
lovnima dnevoma in tedenskim počitkom. 
ZDR podeljuje delavcu, ki dela polni delavni 
čas, pravico do 30 minutnega odmora in pravi‑ 
co do sorazmernega časa za odmor za delovni 
čas, ki traja najmanj štiri ure. ZDR odmor šteje 
v delovni čas, ki je tudi plačan. 
Zagotavljanje dnevnega počitka ZDR ureja 
tako, da ima delavec v obdobju 24 ur pravico do 
nepretrganega počitka, ki traja najmanj 12 ur, v 
primeru neenakomerno ali začasno prerazpore‑
jenega delovnega časa pa 11 ur, s čimer je posre‑
dno omejen delovni čas, ker na podlagi te ome‑
jitve delovni čas delavca z enakomernim delov‑
nim časom traja največ 12 ur, v primeru neena‑
komerno razporejenega delovnega časa pa 13 
ur v 24 urnem obdobju. Prav tako ima delavec v 
tedenskem obdobju po zakonu pravico do po‑
čitka v dolžini najmanj 24 neprekinjenih ur. 

Izmensko delo
ZDR izmensko delo omenja le v primeru noč‑
nega dela, kjer lahko delavec opravlja tovrstno 
delo največ en teden, torej lahko v obdobju 14‑
ih dni dela v nočni izmeni le 7 dni, ter obveznost 
uvedbe izmenskega dela, če se s tem lahko pre‑
preči opravljanje nadurnega dela. Izmensko 
delo natančneje opredeljujejo nekatere kolek‑
tivne pogodbe posameznih dejavnosti.

Zaključek
Od vrste delovnega časa in natančnega vodenja 
evidenc o delovnem času je odvisno tudi plači‑
lo za delo. Npr. čas prevoza od sedeža podjetja 
do gradbišča spada v efektivni delovni čas delav‑
ca, saj je v tem času delavec na razpolago delo‑
dajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti 
iz pogodbe o zaposlitvi. Kam spada čas, ko se 
delavec direktno iz svojega naslova vozi na grad‑
bišče, brez, da bi prej obiskal sedež podjetja? Kaj 
če se za to odloči samovoljno? Kaj če se na poti 
poškoduje? Kam spada čas voznika, ki čaka na 
natovarjanje in raztovarjanje vozil ter čaka  na 
carini? Veliko je vprašanj. Za podjetnike in obr‑
tnike je priporočljivo, če bi različne vrste delov‑
nega delovnega časa opredelili v svojih pravilni‑
kih o delovnem času, ker je vendar od tega od‑
visno plačilo delavcev.



Pomen varne evakuacije iz objektov 
Ob nepredvidenih dogodkih, kakršen je npr. požar, moramo vedeti, da je poleg gašenja 
začetnega požara, NAJBOLJ POMEMBNA VARNA in HITRA EVAKUACIJA. Tematika letošnjega 
oktobra – meseca požarne varnosti je bila posvečena evakuaciji. 
Marko Fink; OPUS BIRO Marko Fink s.p.  
 

Hude posledice lahko preprečimo le ob 
ustrezno načrtovanih in izvedenih 
evakuacijskih poteh ter z vajami, na 
katerih zaposleni spoznajo, kako 
najhitreje zapustiti delovna mesta oz. 
ogrožen objekt. Torej so ukrepi in 
pravilno ravnanje ob požarih del vseh, 
torej lastnikov in uporabnikov objektov.  
Po definiciji je evakuacijska pot najkrajša 
možna pot za umik uporabnikov od 
katerekoli točke v stavbi do končnega 
izhoda. Tehnične smernice določajo, da je 
najdaljša dovoljena pot za umik v 
prostoru pri enem izhodu 20 m, pri dveh 
izhodih iz prostora pa 35 m, pri čemer se 
izhodne poti ne smejo križati oz. morajo 
biti neodvisne. Daljše so razdalje 
evakuacijskih poti do izhoda na prosto. Če 
je izhod na prosto le eden, evakuacijska 
pot ne sme biti daljša od 35 m, če sta 
izhoda dva, pa 50 m. Evakuacija je najbolj 
pomembna za varnost ljudi ob požarih in 
da so poti pravilno speljane, proste in 
ljudje hitro obveščeni. 
VARNO MESTO IN KONČNA TOČKA/ 
ZBIRNO MESTO 
Širina izhodov je odvisna od števila 
uporabnikov. Vrata ne smejo biti ožja od 
90 cm, hodniki in stopnišča morajo biti 
široki najmanj 120 cm. V javnih stavbah 
morajo biti vgrajene evakuacijske kljuke. 
Opredeljena sta še dva pojma. Prvi pojem 
je varno mesto – območje, kamor se 
ogroženi ljudje umaknejo na prosto ali v 
požarno varen del stavbe. Drugi pojem pa 
je zbirno mesto – gre za končno točko 
evakuacije na prostem, kjer se zberejo 
uporabniki objekta. 
POTI MORAJO BITI PROSTE 
Varen umik ljudi, živali in premoženja se 
mora zagotoviti že med prostorskim 
načrtovanjem in projektiranjem. Stavba 
mora biti zasnovana tako, da je v primeru 
požara dovolj ustreznih evakuacijskih poti 
in izhodov na ustreznih lokacijah. Prek 
teh poti lahko uporabniki hitro in varno 
zapustijo stavbo. Pomembno je tudi, da 
so te površine proste in prehodne ter 
varne kot požarni/ dimni sektorji oz. 
celice. Vsaj enkrat letno je potrebno 
izvesti praktično usposabljanje za 
izvajanje evakuacije ob požaru v tistih 
stavbah, kjer obstaja najmanj srednja 
požarna ogroženost, v stavbah, kjer se 
zbira več kot 100 ljudi oz. v hotelskih/ 

gostinskih stavbah za kratkotrajno 
nastanitev, stavbah za izobraževanje in 
zdravstvo.  
HITROST POŽARA/ HITROST EVAKUACIJE 
Hitrost in obseg širjenja požara sta zelo 
odvisna od gradbenotehničnih 
karakteristik stavbe. Vendar pa je zelo 
pomembno tudi, katere snovi so v 
prostoru, kakšna dejavnost se opravlja v 
njem in kakšna je razporeditev v 
prostoru. Pri trdih snoveh lahko od 
izbruha ognja do polno razvitega požara 
preteče kar nekaj minut, medtem ko v 
prostorih, kjer je veliko vnetljivih tekočin 
ali plinov, le ti hitro zagorijo/ 
eksplodirajo. 
Točnega časa za evakuacijo ne moremo 
izračunati, lahko pa približno določimo 
čas za evakuacijo z določene točke 
objekta in ga poskušamo skrajšati. 
Celoten evakuacijski čas je namreč 
sestavljen iz več faz. Najprej nastane vžig, 
pozneje se požar odkrije, se o tem 
obvešča ljudi, ki se nato prek 
evakuacijskih poti umaknejo na varno. Če 
je v objektu vgrajen avtomatski sistem 
javljanja požara, ta uporabnike obvesti 
takoj oz. neposredno po odkritju požara, 
zapira požarna vrata, vklopi odvod dima 
in toplote…. Čas, potreben za umik, je 
odvisen predvsem od dolžine 
evakuacijskih poti, pomembna pa je tudi 
njihova pretočnost zlasti pri vratih in 
drugih zožitvah. Upoštevamo,  da je 
hitrost gibanja fizično okretnih ljudi ca 
1,6m/s, medtem kot je hitrost težje 
okretnih ca 0,5m/s. Torej starejši ljudje 
oz. ljudje, ki so gibalno ovirani, za razdaljo 
npr. 100 m potrebujejo ca 2,3 minute 
daljši čas. Pri gibalno oviranih se čas 
evakuacije močno poveča tudi pri 
premagovanju stopnišč  ipd., saj je 
uporaba običajnih dvigal za evakuacijo 
prepovedana. 
V DIMU SE JE TEŽKO UMIKATI 
Ob požaru nastaja tudi dim, ki je eden 
izmed največjih sovražnikov hitrega in 
učinkovitega umika. Zato je nujno, da se 
iz prostorov odvede preko odprtin v 
stenah ali strehah (okna, vrata, strešne 
kupole), je pa potrebno preprečevati 
nepotreben prepih ipd. Smrtne žrtve pri 
požarih največkrat beležimo zaradi 
zadušitev s plini, med katerimi je najbolj  
pogost tihi ubijalec – ogljikov monoksid, 

smrtno nevaren plin brez barve, vonja in 
okusa. 
VAJE EVAKUACIJE 
Za izvedbo vaje se po navadi pripravi 
scenarij, v katerem se definira lokacijo in 
čas namišljenega začetnega požara, 
naloge zaposlenih ob požaru in izvedba 
evakuacije na varno ali zbirno mesto. Vaje 
so lahko delne (del ali trakt objekta) ali 
popolne (evakuacija celotnega objekta), 
so lahko napovedane, lahko pa tudi ne; 
predvsem pri slednjih smo priča, kako bi 
bilo v realni situaciji ob izbruhu požara.  
Pri napovedanih vajah se zaposleni 
koncentrirajo in pripravljeni čakajo na 
aktivnosti ter praviloma brez napak 
prikažejo gašenje začetnega požara in 
alarmiranje ter speljejo evakuacijo 
ogroženih do varnega/ zbirnega mesta 
pred prihodom gasilcev.  
Drugačno sliko prikažejo nenapovedane 
vaje, ko simuliramo požar z dimno 
napravo v času, ko to zaposleni najmanj 
pričakujejo. Takrat se v ca 70% pokaže 
popolna zmeda, pozabi se pristopiti k 
gašenju oz. omejitvi požara, preprečitvi 
širjenja dima v sosednje dele stavbe ter 
takojšnji evakuaciji ogroženih oseb. Po 
navadi se izvede samo telefonski klic na 
center za obveščanje in potem sledi 
čakanje, čakanje in čakanje… na gasilce. 
Brez drugih pomembnih aktivnosti ne 
zavedajoč se odgovornosti in nalog, 
definiranih v požarnem redu ter 
evakuacijskem načrtu. In čas teče… zlasti, 
če v bližini ni operativne gasilske enote. V 
realni situaciji bi se požar širil, širil bi se 
dim, naraščale bi temperature, pojavile bi 
se deformacije v stenah in konstrukcijah, 
ogrožena bi bila stabilnost objekta in s 
tem varnost ljudi/ uporabnikov objekta. 
Ogroženo bi bilo premoženje in okolje. 
Nastale bi lahko katastrofalne posledice. 
 

Varstvo pred požarom mora biti 
vsakodnevna skrb, potrebno je stalno 
izvajanje preventivnih ukrepov zoper 
požare in usposabljanje za resnične 
primere – če ne drugače, tudi večkrat 
letno! 
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strokovni članki

Kostno mišična obolenja
Okvare mišic, sklepov, kit, vezi, živcev, kosti in perifernega krvnega obtoka
Projekt Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih 
dejavnostih 

Marko Fink; OPUS BIRO Marko Fink s.p.; www.opus-biro.si 

Pri kostno-mišičnih obolenjih, poveza-
nih z delom, gre za okvare mišic, sklepov, 
kit, vezi, živcev, kosti in perifernega krv-
nega obtoka, ki jih povzročijo ali posla b-
šajo predvsem delo in vplivi iz neposre-
dnega okolja, v katerem se delo opravlja. 
Te okvare prizadenejo predvsem hrbte-
nico, vrat, ramena in zgornje ude, lahko 
pa tudi spodnje ude.

Večina poškodb kostno‑mišičnega sistema se 
pripeti pri ročnem premeščanju bremena (to je 
pri dvigovanju, prenašanju, spuščanju, potiska‑
nju, vlečenju, nošenju ali premikanju bremena, 
kot tudi pri podpiranju in držanju), pri ponavlja‑
jočih se gibih ali pri delu v ekstremnem mrazu 
ali ekstremni vročini. Med pomembne razloge 
za tovrstna obolenja sodijo tudi stres, hiter ritem 
dela, hrup, vibracije, debelost, starost itd. Raz‑
likujemo fi zikalne in biomehanske, organizacij‑
ske, psihosocialne ter osebne dejavnike, ki sa‑
mostojno ali v kombinaciji povzročijo nastanek 
kostno‑mišičnega obolenja.
Kostno‑mišična obolenja so najpogostejša z de‑
lom povezana težava v Evropi. Skoraj 25% de‑
lavcev v EU trpi zaradi bolečin v hrbtu, več kot 
20% pa zaradi bolečin v mišicah. Kostno‑
mišična obolenja se pogosto razvijejo v zelo re‑
sna bolezenska stanja, ki zahtevajo odsotnost z 
dela in zdravljenje. Pri najbolj kroničnih prime‑
rih kostno‑mišičnih obolenj pa tudi zdravljenje 
in počitek ne zadostujeta. Posledica je lahko traj‑
na invalidnost in izguba zaposlitve.
Za varnost in zdravje na delovnem mestu so 
odgovorni tako delodajalec kot delavci. Delo‑
dajalec mora izvajati ukrepe potrebne za zago‑
tovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih 
oseb navzočih v delovnem procesu, vključno s 
preprečevanjem, odpravljanjem in obvladova‑
njem nevarnosti pri delu, obveščanjem in uspo‑
sabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo 
in potrebnimi materialnimi sredstvi.
Na drugi strani pa je tudi delavec tisti, ki mora 
ukrepe spoštovati in izvajati tako, da delo poteka 
na varen in zdrav način. Delo mora opravljati s 
tolikšno pazljivostjo, da varuje svoje življenje in 
zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb. 
Delavec mora uporabljati sredstva za delo, var‑
nostne naprave in osebno varovalno opremo 
skladno z njihovim namenom in navodili delo‑
dajalca, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so 
v brezhibnem stanju.

OOZ je pristopil k »Projektu Obvladovanje ko‑
stno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v 
obrtnih dejavnostih«, ki ga je na podlagi Jav‑
nega razpisa za sofi nanciranje projektov za pro‑
mocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 
in 2016 fi nančno podprl Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.
Izvedene so bile aktivnosti v smislu ozaveščanja 
in promocije zdravja za delodajalce in delavce v 
obrti/ podjetništvu z naslovom »OBVLA‑
DOVANJE KOSTNO‑MIŠIČNIH OBO‑
LENJ (18.02.2016)« in »DAN ZA ZDRA VJE 
ZAPOSLENIH (15. 03. 2016)«. Na slednjem 
je bila predstavljena pereča tematika in statistika 
zdravstvenih težav oz. okvar, ki predstavljajo ca 
20% bolniške odsotnosti, kakor tudi predčasna 
invalidska upokojevanja. Najbolj ogrožena de‑
lovna mesta so delovna mesta, ki vključujejo 
ročno premeščanje bremen, dela, kjer prevladu‑
jejo statične obremenitve, kot tudi delovna me‑
sta s dinamičnimi obremenitvami v kombinaci‑
ji z delom v neugodnih mikroklimatskih pogo‑
jih (ekstremni mraz ali vročina). 
Vsak delodajalec se mora zavedati, da  mora za‑
gotavljati varne delovne pogoje, razporejati dela 
na način »ustrezen delavec na ustrezno delovno 

mesto«, izvajati ergonomske ukrepe – prilaga‑
jati delo posamezniku ter zmanjševati pojav pre‑
komernega ročnega premeščanja bremen. 
Pomembno pri tem je tudi dosledno izvajanje 
oz. omogočanje odmorov med delom, zagota‑
vljanje dnevnega in tedenskega počitka za ohra‑
njanje in krepitev zdravja. 

V okviru dogodka Dan za zdravje je RK izvajal 
meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola

Za udeležence smo pripravili prigrizek iz 
ekoloških izdelkov domačih kmetij

V sklopu promocijskega dogodka je bila med 
udeleženci (76% žensk, 24% moških) izvedena 
tudi kratka anketa o obremenitvah na delovnih 
mestih. Izmed 20 vprašanj oz. trditev so izstopa‑
le naslednje: skrbi me moje zdravje (85%), po‑
gosto sem preutrujen (33%), težko spim zaradi 
svojega dela (23%), v zadnjem času se mi je po‑
večal obseg del in nalog (33%), ne morem vpli‑
vati na vrsto prehrane med delom (28%), od 
mene se zahtevajo tudi dela, ki niso v opisu mo‑
jega delovnega mesta (23%), tempo dela je zah‑
teven in naporen (52%), ne udeležujem se vsaj 
enega od možnosti rekreacije, ki jo nudi deloda‑
jalec (57%). Navezujoč na reakcije udeležencev 

in statistiko ankete so nujne spre‑
membe in aktivnosti promocije zdra‑
vja tudi v bodoče.
Glede na tematiko dogodka, je bil 
udeležencem med odmorom zago‑
tovljen zdrav prigrizek in sokovi 
okoliških kmetij oz. domačih pride‑
lovalcev. 
S strani Območnega združenja Rde‑
čega križa Novo mesto so bile izvede‑
ne tudi preventivne zdravstvene me‑
ritve (krvni tlak, holesterol in sladkor 
v krvi). Po podatkih OZRK izmerje‑
ne vrednosti med udeleženci kljub 
popoldanskem času v večini niso od‑
stopale od priporočljivih.
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Prve izkušnje z davčnimi blagajnami 
– preverimo procese
Marija Tomc Muc, Biro Bonus d.o.o.

Za nami so prvi meseci in s tem porodni krči uvajanja davčnih blagajn. Čas je za prve analize in prevetritev postopkov 
in procesov. Prve analize Finančne uprave kažejo, da je bilo pobranih manj davkov, kot je bilo pričakovano. Presenetljivo 
ali pa tudi ne?  Odziv na nagradno igro »Vzemite račun« je menda odličen, kar pa najbrž ne preseneča nikogar.
Predlagamo, da si tudi davčni zavezanci vzamete čas in preverite svoje postopke in procese. Inšpektorji finančne uprave so na terenu, kjer ne 
preverjajo samo samega potrjevanja računov, temveč tudi pravilnost postopkov in prijav. Prehodno obdobje je za nami, kazni za nepravil‑
nosti pa so izjemno visoke. Da bi se izognili globam zaradi banalnih in nenamernih napak, smo pripravili kratek vprašalnik, s pomočjo ka‑
terega lahko preverite, ali pravilno potrjujete račune  v tistih segmentih, kjer sami opažamo največ pomanjkljivosti.

strokovni članki

1. Ali sta na računih, ki jih izdajate, 
EOR  in ZOI številka?

Računa brez ZOI številke ne smete 
izstaviti. Račun brez EOR številke v pri‑
meru izpada internetne povezave lahko iz‑
stavite, vendar morate tak račun najpozneje 
v dveh dneh naknadno potrditi na 
FURS in podatek o enkratni identifi-
kacijski številki (EOR), ki jo prido-
bite ob naknadni davčni potrditvi,  
shraniti skupaj s kopijo prvotno iz-
danega računa.
Kopijo računa morate hraniti v skladu z 
Zakonom o davčnem postopku.

2. Ali imate na računu, ki ga 
izstavljate veljavno QR ali kakšno 
drugo predpisano kodo?

Računa brez kode ne smete izstaviti. Pred‑ 
lagamo, da z brezplačno aplikacijo na pame‑
tnem telefonu kar sami preverite, ali je vaša 
koda pravilna in veljavna.

3. Ali je struktura številke vašega 
računa pravilna?

Predpisana in pravilna je samo ena struktu‑
ra številčenja, ki si sledi v vrstnem redu:

Oznaka prostora – oznaka blagajne –  
zaporedna številka računa

Primer:
Oznaka prostora: TRG
Oznaka blagajne: 320
Zaporedna številka računa: 0014
Številka računa: TRG‑320‑0014

4. Ali ste pravilno prijavili  
poslovne prostore?

Preverite, če ste prijavili vse poslovne pro‑
store, v katerih prejemate gotovino, in so 
oznake na prijavah popolnoma identične 
tem, ki jih imate na računu.
Hkrati preverite tudi, če imate registrirane 
vse poslovne enote.

5. Ali se vam na računu izpisuje 
številka kopije?

Samo na originalnem, prvič izpisanem ra‑
čunu, ni številke kopije. Če račun natisnete 
še enkrat iz kateregakoli vzroka, mora na 
njem pisati »kopija 1«, na naslednjem »ko‑
pija 2«…
Zakon pravi: »V primeru, ko kupec zahteva 
od zavezanca izdajo kopije računa, mora za‑
vezanec izdati kopijo, ki je enaka originalu, 
z oznako »KOPIJA« in zaporedno številko 
kopije računa.«

6. Ali v primeru, da račune izstavlja-
te preko vezane knjige računov, ra-
čune potrjujete v desetih delovnih 
dneh od izdaje računa? Ali ste po-
skrbeli, da je vaša vezana knjiga ra-
čunov predhodno »prijavljena« na 
FURS?

V kolikor ste se odločili v prehodnem obdo‑
bju račune še vedno izdajati preko vezane 
knjige računov, jo morate potrditi preko 
aplikacije mini blagajna v desetih dneh od 
izdaje računa. Opažamo, da davčni zavezan‑
ci včasih pozabijo, da morajo vezano knjigo 
še vedno predhodno potrditi na FURS.

7. Ali vaš interni akt ustreza 
dejanskemu stanju?

Preverite interni akt in se prepričajte, da so v 
njem:
•	 Navedeni vsi poslovni prostori, v katerih 

prejemate gotovino. 
•	 Naštete vse blagajne.
•	 Naveden pravilen način številčenja, kot 

ga dejansko izvajate.

8. Ali ste na vidno mesto obesili 
obvestilo kupcu o obveznosti  
izdaje in prejema računa?

9. Ali ste v program pravilno vnesli 
vse davčne številke tistih, ki 
izstavljajo račune in ste poskrbeli 
za to, da dejansko račune vedno 
izstavlja oseba, ki je prijavljena v 
program?

10. Ob koncu bi vas radi še 
opozorili na Zakon o davčnem 
postopku. 

Opažamo namreč, da nekateri zavajajo  
uporabnike, ko trdijo, da z  davčno blagajno 
in izdajo računa kupcu, opravite vse svoje 
dolžnosti. To ne drži. Še vedno ste dolžni:
•	 Hraniti kopije računov v skladu z  

Zakonom o davčnem postopku (7. 
točka 5. člena Zakona o davčnem potrje‑
vanju računov).

•	 Poskrbeti za urejeno blagajniško 
poslovanje v skladu z Zakonom o 
davčnem postopku in pravili računo‑
vodenja.
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intervju

Mizarstvo Barles Aleš Brulc s.p. 
»Poklic, ki ga moraš opravljati z veseljem«

Katja Žura

Mlado, hitro rastoče podjetje Barles se ukvarja z izdelavo in montažo pohištva za zasebne in poslovne namene. Nudijo 
vam tudi svetovanje pri izbiri lesa, postavitve in oblike. Med pogostejše izdelke spadajo: kuhinje, spalnice, kopalnice, 
dnevne sobe, predsobe, otroške sobe, pisarne, vrata, shrambe ipd. Minulo leto so bili prejemniki priznanja obrtno-pod-
jetniške zbornice za deset let uspešnega delovanja in uresničevanja zastavljenih jasnih ciljev. 

Pričetki Aleša Brulca segajo že iz časa sre‑
dnješolskih klopi, kjer si je želel postati mi‑
zar in takoj po končanem izobraževanju to 
svojo željo tudi udejanjil. Vedno je rad 
ustvarjal, izkušnje pridobival pri različnih 
podjetnikih in naposled leta 2002 odprl  
tudi svojo popoldansko obrt. Svojo dejav‑
nost je v začetku opravljal v Mirni peči pri 
očetu, v prostorih, kjer je nekoč stal hlev, za‑
tem leta 2007 uredil en del sedanje delavni‑
ce, leta 2012 pa še preostali del. Želja po sa‑
mostojnosti, ustvarjalnosti ter povečan ob‑
seg dela sta ga pripeljala do tega, da je leta 
2005 odprl svoje podjetje. Trenutno so za‑
posleni štirje, pri delu mu pomaga vsa dru‑
žina, interes za delo pa še posebej kaže sta‑
rejši sin Luka, kateri se že vestno uči in uvaja 
v delo. 

Kaj bi svetovali podjetnikom, kateri 
pričnejo na začetku?
Veliko veselja do dela, vztrajnosti, ne pre‑
več zadolževanj, firma naj raste zdravo, 
predvsem pa nenehno vlaganje v izdelke in 
storitve.

Katere so prednosti in slabosti vašega 
dela in zakaj tako menite? V čem ste 
boljši od ostalih ponudnikov s soro-
dno dejavnostjo?
Kljub svoji majhnosti, smo zato toliko bolj 
fleksibilni in pokrivamo širok spekter opre‑

me, slabost pa je, da je delo zelo razpršeno, 
imamo veliko majhnih strank ter tako ne 
moremo prevzeti velikih projektov. Delamo 
praktično vse, od začetne faze izdelave pa do 
končne prodaje. Za svoje delo ne potrebu‑
jemo zunanjih izvajalcev, v tem tudi vidimo 
prednost pred ostalimi konkurenti. Naše vr‑
line so natančnost, prilagodljivost, inovati‑
vnost ter kvaliteta izdelkov. Držimo se do‑
govorjenih rokov in dogovorov. 

Kateri je slogan vašega podjetja in 
katere vrednote vas najbolje opišejo?
Nimamo posebnega slogana, želimo pa se 
čim bolje posvetiti stranki, ji svetovati in se‑
veda vse narediti kvalitetno ter v dogovorje‑
nem roku. Poštenost, zanesljivost, vztrajnost 
ter dobri medosebni odnosi so tisti, ki nas 
označujejo. 

Kje se vidite v prihodnje čez 10,20 
let?  
Naša vizija je usmerjena v nove proizvodne 
procese, dodatna vlaganja v znanje zaposle‑
nih, povečanju števila zaposlenih, seveda pa 
pri tem v delo vpeljati tudi sinove. Želimo 
urediti razstavni salon, sodelovati na raznih 
dogodkih in sejmih. Opremljeni smo z naj‑
novejšo tehnologijo in s stroji ter delamo po 
načelu profesionalnosti in kvaliteti.

Na kaj ste v svojem delu še posebej 
ponosni in zakaj?
Primarni cilj je zadovoljiti kupca, ki ga dose‑

žemo s svetovanjem, iskanjem inovativnih 
rešitev, upoštevanjem želja in potreb kupca 
ter z uporabo najsodobnejše tehnologije. 
Pokrivamo širok krog strank na kočevsko‑
‑ribniškem območju, štajerski, osrednjeslo‑
venski regiji in seveda pri nas doma. 
Lansko leto smo praznovali prvi okrogli ju‑
bilej, smo pa tudi podporniki in donatorji 
raznih društev in organizacijam. Zaenkrat z 
tujino ne poslujemo, ker imamo ogromno 
dela in števila strank pri nas. Ne vlagamo v 
oglaševanje in promocijo, saj nam ob ogro‑
mnemu številu naročil tega ni potrebno. 
Zadovoljni smo s tem kar imamo in pri delu 
neznansko uživamo vsi. 

Bi lahko dejali, da je to poklic 
prihodnosti?
Vsekakor da. Podpiramo mlade, inovativne 
ljudi in vsako leto omogočimo prakso šti‑ 
rim dijakom. To je v zadnjem času zelo is‑
kan, lep poklic, z ugodnimi pogoji dela ter s 
svetlo prihodnostjo. Poklic, ki ga moraš 
opravljati z veseljem. 

Kaj počenjate v času izven delovnika?
V prostem času urejamo na novo kupljeno 
zidanico na Trški gori, se sprehajamo, nau‑
žijemo svežega zraka v naravi ter poleti od‑
pravimo na morje. Dela imamo precej, de‑
lamo tudi ob vikendih, časa za počitek ra‑ 
vno ni na pretek.
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intervju

Ključavničarstvo Zupančič Jože s.p.
»Delaj pošteno, kvalitetno in rezultat bo kaj kmalu viden«

Katja Žura 

Dejavnost Jožeta Zupančiča obsega v večji meri izdelavo in predelavo strojev po naročilih in željah strank. Dela za naj-
različnejša podjetja na dolenjskem in širše po Sloveniji. Izdeluje stroje in naprave za obdelavo lesa, opremo za livarne, 
male vodne elektrarne in izvaja razna drobna popravila obrtnikom in kmetom v okolici. Trenutno ima zaposlenega ene-
ga delavca, sodeluje z raznimi podizvajalci za strojno obdelavo, v veliko pomoč pa so mu tudi prijatelji in študenti. V za-
dnjem času s podjetjem Hidex izdeluje opremo za Slovenske železnice. Med izdelavo sodi tudi oprema za kamnolome 
in betonarne, inštitute za gradbene materiale in še marsikaj bi lahko našteli.
Jože Zupančič je že od malih nog kazal pre‑
cejšnjo zanimanje in interes za popravilo 
strojev. Pričel je s popravili drobnih, malih 
stvari, kjer se je učil, ustvarjal in naposled 
tudi izuril v svojem poklicu. Kot osnovno‑
šolec je že popravljal mopede in kosilnice. 
Po končani osnovni šoli je šolanje nadalje‑ 
val na poklicni kovinski šoli v Novem mestu 
in se izučil za strojnega ključavničarja. 
Doma so imeli kmetijo, kjer je po smrti oče‑
ta pri 22. letih prevzel celotno delo in začel 
dopolnilno dejavnost na kmetiji s popravi‑
lom kmetijskih strojev. Pa vendarle, njegova 
prva zaposlitev je bila v Iskri v Žužemberku, 
kjer je kot vajenec spoznal poklic orodjarja 
in delo takoj vzljubil. Z leti je opravljal ved‑ 
no bolj in bolj zahtevnejša dela, ko pa so pri‑
čeli pri njem iskati usluge obrtniki, se je pri 
36 letih vendarle odločil, da bo šel na svojo 
samostojno pot. 

S katerimi izzivi se soočate pri svojem 
poslu?
Pričel sem praktično od začetka, popolno‑
ma sam ter na podlagi želja in zahtev strank, 
katere sem pridobil že prej. V začetku mi je 
bil zagotovo največji izziv pridobivanje teh‑
nično zahtevnega materiala, katerega težko 
dobiš na Dolenjskem. Potrebno je bilo iska‑
ti v bolj oddaljenih krajih, kot je npr. Kranj, 
Maribor, Ljubljana in podobno. Danes, ko 
je na voljo spletna prodaja in hitra pošta je 
vse lažje. Drugi izziv je tesno povezan s pr‑
vim. V svojem okolju težko dobim material 
za delo, najbližja tehnična trgovina mi je v 
Novem mestu, katera pa je oddaljena že do‑
brih 20 km. V zadnjem času pa mi izziv 

predstavlja tudi iskanje dobrega delavca, le 
kako ga obdržati in tudi pošteno plačati. 
Večkrat bi potreboval delavca za krajši de‑
lovni čas, ko pa se pojavi kakšen večji pro‑ 
jekt pa dobrega ni mogoče najti, z «vajen‑
cem« si pa takrat ne morem pomagati. 

Ali je pri vas tudi občutiti neugodne 
gospodarske razmere ter kako se soo-
čate s plačilno nedisciplino?
Pri meni krize ni zaznati. Dela imam vedno 
dovolj, tudi za pol leta vnaprej. Težav s pla‑
čilno nedisciplino nimam, težavnejšim 
strankam se raje izogibam. Delujem na šir‑
šem območju Slovenije in ne samo 
Dolenjske. Naši izdelki so v glav‑
nem prototipi, inovacije od ideje  
do zagona stroja. Ponosen sem na 
to, da imam pri strankah zaupanje, 
ker kvalitetno opravim svoje delo 
brez reklamacij. Prejel sem tudi pri‑
znanje za deset let uspešnega delovanja pri 
območno obrtni‑podjetniški zbornici. 

Kakšne ljudi imate radi v svoji sredini?
Pozitivno usmerjene, vsestranske, praktične 
in iznajdljive osebe. Osebo, kakršno imam 
sedaj ob sebi. Električarja, ki je hkrati mon‑
ter, ključavničar in za povrh še obvlada delo 
z računalnikom. Rad imam ljudi, ki imajo 
voljo ter smisel za opravljanje dela. Če sta ti 
dve lastnosti izpolnjeni, potem se ni pro‑
blem vključiti v delo, ki ga opravljamo. 

Vaša nadaljnja vizija za obdobje dese-
tih let?
V desetih letih bo treba še marsikaj postori‑
ti in narediti. V svojem lokalnem območju 
sem edini, ki se ukvarjam s to dejavnostjo. 
Dela imam vedno dovolj, potreboval pa bi 
pošteno osebo, ki zna uspešno voditi podje‑
tje ter urejati pisarniško poslovanje. 

Kaj vam je pri delu najbolj všeč in kaj 
je tisto kar je vaša slabost?
Posebej uživam v tem, ko se po dveh, treh 
mesecih trdega dela stroj usposobi in za‑

žene. Občutki so izjemni. Slabost pripi‑
šem slovenski zakonodaji in vedno bolj 
zahtevni dokumentaciji, ki je potrebna za 
uspešno poslovanje vsakega podjetja. 

Z na m  d e lat i ,  v e n da r 
moja šibkost je vodenje 
poslovanja. Če bi bila 
zakonodaja enostavnej‑
ša, bi tudi meni bilo lažje 
in marsikaj drugače. 

Pravijo, da se vsi uči-
mo na napakah. Na katerih ste se vi 
največ naučili? Do kakšnih spoznanj 
ste prišli v svojem življenju?
»Stranka ima vedno prav, zaupaj samo 
sebi.« 
»Veliko več kot denar so vredni dobri prija‑
telji na katere se lahko vedno zaneseš.«
»Nihče se še ni rodil strokovnjak, postal pa 
je čez čas le z vestnim, trdim delom, spošto‑
vanjem in dobrim opazovanjem stvari.
»Življenje ni samo posel,« nisem si posledič‑
no ustvaril družine in sem zato še vedno sam. 

Kaj bi sporočili našim bralcem?

»Stranka ima 
vedno prav, zaupaj 
samo sebi.« 

»Življenje ni samo 
posel,« nisem si 
posledično ustvaril 
družine in sem 
zato še vedno sam. 

Delaj pošteno, 
kvalitetno in 
rezultat bo kaj 
kmalu viden. 
Stranke to opa‑
zijo in se ve‑
dno znova vra‑
čajo. 
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Radovan Trifković
»Tisto, v čemer zelo uživam, je dejansko tudi moje delo.«

Jure Marolt

Pred dobrim letom je bil del projekta 
Podjetni v svet podjetništva in takrat se je 
začela njegova samostojna pot, saj se je lotil 
projekta vadbe z otroci. Nato je prišla po‑
nudba, da se priključi v ljubljanski StartUp. 
Če je hotel biti za svojo delo tudi plačan, je 
potreboval odpreti s.p., tako da je bil v to do 
neke mere primoran. »Šlo je za trimesečen 
program, vendar sem že po mesecu dni 
ugotovil, da nisem kompatibilen z ekipo. 
Potrebujem svobodo, ker pa sem se v prej-
šnji vlogi počutil nesvobodnega, sem se za-
čel zapirati vase.« Zato se je odločil za či‑
sto samosvojo pot.
Poleti je zaključil z delom v Plesnem centru 
Dolenjske, kjer je bil ena osrednjih figur več 
let. Ko se je dobil z Robijem Grmekom, 
vodjo Plesnega studia Novo mesto, sta hitro 
našla skupni jezik in sedaj je s srcem in dušo 
prisoten v tej plesni šoli. »Plesna dejavnost 
je osrednja, s katero se ukvarjam. Poleg tega 
se ukvarjam z vodenjem prireditev, pred‑ 
vsem maturantskih plesov, obletnic, okro-
glih miz in raznih prireditev, ukvarjam se 
tudi z animacijo za otroke, kamor želim 
vpeljati športno praznovanje rojstnih dni, 
se pravi ta gibalni vidik rojstnega dneva.« 
Veliko – in z veseljem ‑ se ukvarja tudi s sta‑
rejšimi.
Rado ima licenco za vaditelja športne rekre‑
acije druge stopnje, kar pomeni, da lahko 
samostojno vodi rekreativne vadbe. Ver‑ 
jame, da je za vse dovolj prostora, zato se za‑
enkrat ne osredotoča na vadbo profesional‑
nega športa. To prepušča drugim. Zelo rad 
pa dela tudi z otroci. »V tem okviru sem se 
povezal z Igrivim svetom, Zavodom za gi-
balni razvoj. Načrt je bil tak, da prevza-
mem vadbo otrok po četrtem letu starosti, 
vendar v prvem poizkusu ni bilo dovolj 
prijav. Tisočkrat moraš pasti, da se resnič-
no utrdiš,« dodaja. Zanj je pač vse izziv.
Ukvarja se z najmlajšimi otroci in tudi tistimi 
malo starejšimi, se pravi najstniki. »Oboji 
imajo dneve, ko so »razštelani« in dneve, 

ko so super. Jaz med plesom padem v svoj 
svet in se brez težav prilagodim njihovemu 
dojemanju stvari. Ostajam pedagog, am-
pak z občutkom empatije.« Pri plesu mu je 
zelo pomemben odnos moški‑ženska, pred‑
vsem gentlemanstvo. Pri otrocih, starih 4, 5, 
ali 6 let, pa potrebuješ veliko domišljije, ve‑ 
dno jih moraš animirati.
Težko bi samo našteli vse njegove velike lju‑
bezni. Kolesarjenje, maratoni, dolgi po‑
hodi. Kot študent je delal v piceriji, kot 
natakar, picopek in kasneje vodja lo‑ 
kala. Ve, kako je biti komu podrejen in 
kako izgleda, če si nadrejen. »Za delo je 
ekipa zelo pomembna. Tudi vadeče je-
mljem kot ekipe, kajti oni ne morejo brez 
njega in on ne more brez njih. Največ vla-
gam v odnos, to mi je na prvem mestu. Na 
dolgi rok zelo pomembno.«
»Želim si delati tako, da imam to svobodo, 
dokler imam to življenjsko energijo. Želim se 
še utrditi in razviti na plesnem področju, 
predvsem na področju družabnih plesov. 
Pri meni je vse povezano s plesom. V njem 
vidim ogromno potenciala, ki še ni izkori-
ščen.« Verjame, da je Novo mesto plesa želj‑
no mesto – pogoje zato sta pred več desetletji 
tlakovala Boris in Mirjana Vovk sta dvignilo 
na nivo, potem pa se je na neki točki ustavilo. 
Sedaj se vrača ples nazaj v dolenjsko prestol‑
nico. Vsako sredo bodo plesni večeri na Loki. 
»Cilj je plesno dogajanje pripeljat nazaj v 
mesto. Plesni večeri na Loki bodo odprtega 
tipa, kjer bodo dobrodošli vsi.«
»Želim uživati življenje. Velikokrat me kdo 
vpraša: Kaj pa ti delaš? In mu povem, da učim 

ples, vodim prireditve, malo 
tudi predavam. In me vpraša še 

enkrat? Ampak kaj točno ti delaš?  
In mu še enkrat odgovorim, da je to moj 
poklic.« Ko se pripravlja na vodenje matu‑
rantskega plesa, to začne že dve meseca pred 
samim dogodkom. Vsaka stvar mu je po‑
membna, nikoli ne sme biti vse enolično.
»To me izpolnjuje. Moja sezona traja osem 
mesecev in želim jo izkoristiti do konca.« 
Lansko poletje je bil učitelj tudi v Košar‑ 
karskem kampu Gorana Dragića, s prijate‑
ljicami je priredil tudi prve športne počitni‑
ce za socialno ogrožene otroke v Mozirju.
Kdor Radota osebno pozna, dobro ve, da 
uresniči vse, kar si zada. Samostojna pot 
morda ni bila najlažja, vendar zanj nujna. 
Prve sadove dobre dela že žanje in vedno 
več ljudi pozna njega in njegovo delo. Je 
eden tistih redkih, ki ne bi mogel skriti svoje 
življenjske energije in moči, tudi če bi to ho‑
tel. Na srečo.

Radovan Trifković iz Novega mesta, za vse prijatelje – med katere z veselje štejem 
tudi sebe – krajše Rado, je lanskega prvega aprila (kar ni šala) začel svojo samo-
stojno podjetniško pot. Športne in poslovne storitve Radovan Trifkovič s.p. za-
jemajo vse tisto, kar je Radotu najbolj všeč. Aktivno in športno življenje, katere-
ga vitalen del je ples, delo z otroci in starejšimi in uživanje življenja s polno žlico.
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Kam segajo in ka-
kšni so bili začetki  
vašega družinskega 
podjetja?
Začetki našega družin‑
skega podjetja so se za‑
čeli z žensko energijo. 
Mama Dragica, ki je 
tudi izhajala iz obrtni‑
ške družine, se je v ne‑
kem trenutku odločila, 
da se še sama preizkusi 

Ključnega pomena je tudi odnos z ljudmi. Tako 
s strankami, kot tudi svojimi zaposlenimi v pod‑
jetju. Biti moraš tudi zelo dober psiholog.
Glede na to, da smo družinsko podjetje smo se 
morali naučiti velike strpnosti, prilagajanja in 
družinska čustva pustiti ob strani. 
Spomnim se svojih začetkov v tem podjetju, ko 
me je oče večkrat opomnil, da naj čustva pustim 
ob strani in se ne obremenjujem. Žal ga takrat 
nisem najbolje razumela, ampak sem se na svo‑
jih izkušnjah zelo dobro naučila in začela zave‑
dati,  kaj mi je takrat želel dopovedati.
Veliko pomenijo tudi izkušnje, ki sta jih prido‑
bila starša in jih tako sedaj z nasveti prenašata v 
podjetje. Menim, da so te izkušnje zelo koristne 
in vsekakor dragocene, saj dandanes težko prej‑
meš dober in iskren nasvet brez doplačila. 

Kdo so vaši kupci in na katerih trgih ste 
prisotni?
Naši kupci so trgovine na debelo, ki se ukvarjajo  
s  prodajo sistemov talnega ogrevanja, sistemi hi‑
dravlične napeljave in sistemi strojnih inštalacij. 
Naši kupci so tudi farmacevtska podjetja in 
podjetja na področju sanitarne opreme.
Prisotni smo v Sloveniji , Nemčiji, Poljski, 
Hrvaški, Srbiji, Bosni.

Kaj je bilo za uspešnost podjetja 
ključnega pomena?
Za uspešnost podjetja sta bila ključna vztrajnost 
in razvoj. Sposobnost hitrega prilagajanja trgom, 
kot tudi kupcem in njihovim zahtevam. 
Važno je tudi to, da napak, ki se zgodijo ne po‑
noviš več, se izpopolniš in greš še z večjim ela‑
nom in energijo naprej. Po vsakem neuspehu se 
je potrebno dvigniti in vztrajati naprej, biti še 
boljši.

Kakšne načrte imate s podjetjem v 
prihodnje? 
V prihodnjih obdobjih si  želimo povečati tržni 
delež na tujih trgih, se tehnološko izpopolniti, 
optimizirati proizvodnjo in razvijati tehnološko 
še bolj zahtevne in dovršene izdelke. Z drugač‑
nostjo  in visoko kvaliteto zadovoljiti še tako 
zahtevnega kupca.

Ste prejemniki Zlatega ključa za 45 let 
dela v obrti. Kaj vam pomeni?
Zlati ključ nam potrjuje, da smo na pravi poti. In 
seveda si želimo, da prejmemo še kakšnega . To je 
nagrada za skupno delo in motivacija za naprej.

na poti podjetništva in začne s svojo obrtjo.
Čez čas se je  tudi oče pridružil mami na tej poti obr‑
tništva. Začela sta v manjši delavnici, katero sta mo‑
rala najprej preurediti, da je bila primerna za delo.  
Njuna pot je bila vsekakor ideja dolgoročnega pod‑
jetništva, ki  ju je vodila počasi, a trdno in varno po 
zastavljeni  poti.
Kot otrok se spomnim rahlih viharjev, kot tudi vzpo‑
nov v podjetju. Tako sama kot moj starejši brat sva bila 
vedno deležna te podjetniške energije, ki nas je obkro‑
žala. Veliko časa sva preživela v podjetju tako na zaba‑
ven kot tudi  resnejši način, kar naju je vsekakor zazna‑
movalo in tudi nekoliko oblikovalo. Sama sem se zelo 
veliko naučila iz te zgodbe, ki nas je obkrožala. 
Ko sta se oče in mama upokojila smo se dogovorili, 
da podjetje prevzamem jaz in tako z bratom Andre‑
jem nadaljujeva skupno pot v podjetništvu. 

Kaj je vaša  glavna dejavnost in kakšni so 
vaši proizvodni programi?
Glavna dejavnost našega podjetja je proizvodnja bri‑
zganih artiklov iz plastičnih mas. Na trgu smo priso‑
tni s programi na področju pritrdilne tehnike, sani‑
tarne tehnike, priborom za talno ogrevanje in pritr‑
dilnimi elementi za hidravliko. 
Prisotni smo tudi na področju farmacevtske emba‑
laže, kot tudi različnih tehničnih artiklov, katere se 
izdeluje za dotična podjetja, predvsem s skupnim ra‑
zvojem novih izdelkov. 
V podjetju zajemamo zelo širok spekter različnih ar‑
tiklov.

Katere  dragocene izkušnje in znanja bi 
izpostavili?
Vsekakor bi lahko izpostavila znanja, ki so bila osvo‑
jena v tem obdobju. Od samega začetka pa vse do 
danes. Tako smo pridobivali izkušnje na področju 
samega vodenja, organizacije, sposobnosti pogaja‑
nja, tehnološka znanja  pa so sploh ena izmed drago‑
cenih izkušenj.
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