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14. Forum obrti in podjetništva
Kje so priložnosti za nov zagon?
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vljudno vabi na 14. Forum obrti in podjetništva,
ki bo tudi letos namenjen pregledu aktualnih problemov in priložnosti za razvoj in nov
zagon slovenskega gospodarstva, predvsem obrti in malega podjetništva, ključnega in
najbolj vitalnega dela domače ekonomije.

Forum obrti in podjetništva bo
v petek, 3. junija 2016, ob 11. uri, v hotelu Golf na Bledu.
Ob tej priložnosti bo OZS že po tradiciji ministrom in drugim predstavnikom
vlade predstavila Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2016, v katerih so
zapisani konkretni predlogi in ustrezne rešitve za lažje poslovanje mikro in
malih podjetij.
Vabljeni!
Več o dogodku, programu in vsebini letošnjih zahtev v kratkem na spletni strani

www.ozs.si

UVODNIK

Povezovanje –
ključ do uspeha
O

b zadnjih dogodkih sem velikokrat slišal, da na mladih svet stoji. S tem se strinjam, a hkrati dodajam, da tudi iz mladega človeka čez čas dozori zrela osebnost,
ki razširi obzorja, nadgradi svoja znanja in zraste v velikega človeka. Tako naj bi bilo,
a to se žal ne zgodi vedno. Če za to ni pravih pogojev, potem se ta mlada osebnost
ne bo nikoli razvila v veliko. In če ta model preslikamo v gospodarstvo, za katerega
velja dejstvo, da le-to temelji na malem gospodarstvu, ki predstavlja 98 odstotkov vseh
Vsakdo, ki je danes velik, je bil
registriranih podjetij v Sloveniji in zaposluje
nekoč majhen, zato moramo s
več kot 50 odstotkov zaposlenih v gospodarskupnimi močmi narediti vse,
stvu, potem kaj hitro ugotovimo, da je treba
narediti vse, da podjetnikom in obrtnikom
da malim podjetjem omogočimo
zagotovimo takšne pogoje, da se bodo njizdravo rast in uspešen razvoj!
hova mala podjetja nekoč razvila v velika.
To je dolžnost Vlade RS in drugih odločevalcev, dolžnost OZS pa je, da na to opozarja. Naših predlogov je precej, pristojni pa
nam morajo le prisluhniti in potem bomo zagotovo priča prenekateri uspešni zgodbi.
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Ker je ključ do uspeha predvsem v sodelovanju in povezovanju, toplo pozdravljam
nedavni obisk ministra Mramorja, ki je prisluhnil težavam in predlogom obrtnikov in
podjetnikov v primeru napovedane male davčne reforme. A močno upam, da ne bo
ostalo le pri poslušanju, ampak tudi pri uslišanju in udejstvovanju naših predlogov in
zahtev. Poslušanja imamo člani OZS namreč
že dovolj!
Zaradi slabih pogojev
Da bi ustvarili čim boljše pogoje poslovaposlovanja v domači državi je
nja, se v OZS ne zavzemamo le preko zastočezmejno delovanje za malo
panja interesov, ampak tudi preko čezmejgospodarstvo namreč ne le
nega zborničnega povezovanja. S tem lahko
potrebno, ampak nujno!
za vas, spoštovani člani, zagotovimo boljše
pogoje in informacije. Zato smo na OZS podpisali že precej sporazumov o sodelovanju z različnimi tujimi obrtno-podjetniškimi
zbornicami in v prihodnje bomo s tovrstno dobro prakso pospešeno nadaljevali. Vse z
namenom, da v prihodnje čim več malih podjetij uspešno zraste v velike!
Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
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enterprise europe
Vstopite
na nova tržišča

Skozi povezve v največji poslovni mreži podjetij v Evropi

Brezplačen vpis!
Borza mednarodnega poslovnega sodelovanja

www.ozs.si/een
Borza omogoča podjetjem brezplačen vpis ponudbe, objavo oglasa v tujini, iskanje med ponudbami in povpraševanji tujih podjetij ter povezovanje
ustreznih ponudb in povpraševanj. Z več sto novih profilov podjetij dodanih vsak teden je borza ena največjih na svetu. V borzo so vključena MSP iz
držav EU, centralne in vzhodne EU ter mediteranskih držav in deluje po standardiziranih postopkih, ki jih je postavila EU agencija za MSP (EUASME).

Info.: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, Kontakt: Jana Vidic, tel. 01 58 30 532, e-pošta: een@ozs.si
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Na idilični dolenjski ravnici stoji
poslovno-proizvodni kompleks
družinskega podjetja Plastika Bevc. Z
več kot 1300 različnimi izdelki zalagajo
večinoma domače lesne in kovinskopredelovalne obrate ter večje trgovce,
s spletno trgovino pa ciljajo tudi na
bližnje tuje trge. stran 10
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V marcu so partnerji projekta
»Promocija zdravja za varno delo
z azbestom« izvedli tri brezplačne
enodnevne izobraževalne delavnice, ki
so bile namenjene v prvi vrsti krovcem
in drugim, ki se pri delu srečujejo z
azbestom. stran 34
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Promocija zdravja za
varno delo z azbestom
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stran 37

Spet je govorilo cvetje
Na letošnji Flori so se člani Sekcije
cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS
predstavili na skoraj 500 m2,
pripravili pa so tudi bogat in zanimiv
spremljevalni program. Sejemski trojček,
si je letos ogledalo več kot 21 tisoč
obiskovalcev. stran 88

Družinska obrt je način
življenja

Na naslovnici:
foto Nataša Müller

Denar za prvi tovornjak je Franc Rudolf
zaslužil v Nemčiji. Po osmih letih
samostojnega prevozništva je odprl
delavnico, v kateri je proizvajal vse od
kuhinjskih korit do vpetij za pnevmatske
valje. Upokojeni kovinar je ponosen, da
je leta 2007 proizvodnjo preselil v nove
prostore in decembra lani obrt v dobri
kondiciji predal hčerki. stran 98
april 2016
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AKTUALNO

Čezmejno opravljanje storitev

Predlog Zakona
o napotitvi na delo zavrnjen,

v usklajevanju že tretji predlog
Prvi predlog Zakona o napotitvi na delo je bil s strani delodajalcev zavrnjen. Glede na to, da je nov,
že tretji, predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev še v usklajevanju s socialnimi partnerji,
predstavljamo le bistvene novosti tega predloga. Ta določa pogoje, pod katerimi bodo pravne in
fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti s sedežem v Republiki Sloveniji in v tujini, izvajale
čezmejno storitev.

T

udi tokrat se je zbornica zavzela,
da se čezmejno opravljanje storitev
podjetij in fizičnih oseb, ki opravljajo
dejavnost, v tujini opravlja brez kakršnih koli omejitev z opredelitvijo kratkotrajnega dela v tujini. Podjetja, ki bodo
želela delati v tujini, naj bi lahko glede
na predlog predlaganega novega predloga Zakona o čezmejnem opravljanju
storitev opravljala delo brez 70-odstotne omejitve.
Tuja podjetja in samozaposlene
osebe, ki bodo želela opravljati čezmejno storitev v Sloveniji, se bodo morala
predhodno prijaviti in pridobiti potrdilo
Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. Tuji delodajalec bo moral na mestu opravljanja storitve v Sloveniji imeti
kopijo akta o napotitvi oziroma kar je
ustrezno, kopijo pogodbe med naročnikom storitve in tujim delodajalcem s
prevodom v slovenski jezik, potrdilo o
opravljeni prijavi začetka izvajanja sto-

ritve, izpisek iz ustreznega registra za
opravljanje dejavnosti s prevodom v
slovenski jezik, izvode pogodb o zaposlitvi s prevodom v slovenski jezik, dokazila o izplačanih plačah ali izvode enakovrednih dokumentov za vse napotene
delavce s prevodom v slovenski jezik
ter obrazec A1. V primeru ugotovljenih
nepravilnosti bo tuji delodajalec moral
predložiti zgoraj omenjeno dokumentacijo nadzornemu organu v obdobju 24
mesecev po zaključku izvajanja storitve.
Novost, ki ga prinaša nov predlog zakona, je izdajanje A1 preko VEM točke ob
predhodni vložitvi vloge tako za delodajalce kot tudi za samozaposlene osebe.
Prav tako se bo vročenje opravilo preko
e-Vem.
Ministrstvo pristojno za delo, Inšpektorat Republike Slovenije za delo
in Finančna uprava Republike Slovenije
bodo po novem pristojni za sodelovanje
z organi drugih držav članic Evropske

Enostavnejše zaposlovanje tujcev v določenih
obrtniških poklicih
Pristojna ministrica je v Uradnem listu RS, št. 20 z dne, 14. 3. 2016, objavila Odredbo
o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela. Izhajajoč iz
problematike pomanjkanja voznikov sta si stanovski organizaciji OZS in GZS že
dlje časa prizadevali za hitrejše pridobivanje enotnih delovnih dovoljenj. Navedena
odredba zajema poklice: voznik tovornjakov in vlačilcev, varilec, orodjar in strugar. Na
seznam pa niso bili uvrščeni vozniki avtobusov, ki jih prav tako kronično primanjkuje.
OZS je zato pristojne že pozvala, da odredbo dopolnijo.
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unije na področju napotenih delavcev v
okviru čezmejnega opravljanja storitev,
kadar bo šlo za kršenje predpisov na področju napotitve delavcev. Nadzor nad
zakonom bo izvrševal Inšpektorat Republike Slovenije za delo.
Globe, ki jih predpisuje omenjeni predlog novega zakona, znašajo od
10.000 do 75.000 evrov. Prav tako so
kazni predpisane tako za odgovorne
osebe kot tudi za samozaposlene osebe,
ki bodo izvajale čezmejno opravljanje
storitev v Sloveniji.
Zbornica meni, da so globe previsoke, zato se je zavzela za polovične globe, predvsem za manjše delodajalce in
za samozaposlene osebe, saj bi tako visoke globe ogrozile obstoj samostojnih
oseb kot podjetij.
Novost, ki jo prinaša nov predlog, je
prepoved opravljanja čezmejnega dela
za tujega delodajalca v primeru večjih
kršitev.
Predlog novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev je še v usklajevanju, kot je bilo že na začetku omenjeno.
V primeru, da bo predlog zakona usklajen s socialnimi partnerji in ga bodo potrdil tudi Državni zbor RS, se bo zakon
začel izvajati 1. januarja 2017.
Zdenka Bedekovič

NOVA NISSAN NAVARA.
VZDRŽLJIVA KOT VEDNO,
PAMETNEJŠA KOT KADARKOLI.

1 TONA NOSILNOSTI
3,5 TONE VLEČNE MOČI
VEČTOČKOVNO VZMETENJE

PICK-UP
LETA 2016

LET
*5 let garancije ali 160.000 km, karkoli se zgodi prej.
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna.

GARANCIJE *

PICK-UP
LETA 201

AKTUALNO

Evropska sredstva za usposabljanje na delovnem mestu

Slovenski podjetniški sklad

V program naj bi vključili več
kot 4500 oseb

Najavljen razpis
za spodbude
za zagon
inovativnih
podjetij v letu
2016

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko podpira
program za usposabljanje na delovnem mestu v vrednosti 8,8
milijona evrov. Program, za katerega Evropski socialni sklad
prispeva 80 %, se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah.

N

amen programa je vključevanje brezposelnih oseb, ki so na trgu dela prepoznane med najbolj ranljivimi, v usposabljanja pri delodajalcih na konkretnih
delovnih mestih. Med njimi so na primer
starejši od 50 let ali starejši od 30 let z
dolgotrajnejšo brezposelnostjo ali nižjo izobrazbo. Vključene osebe bodo pod
strokovnim vodstvom mentorja opravljale naloge, predhodno določene v programu usposabljanja, da bi s tem pridobile
znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, ki jim bodo povečale zaposlitvene
možnosti ter okrepile njihovo konkurenčnost na trgu dela za opravljanje tovrstnih
ali podobnih del. Cilj programa je vključiti 4525 oseb iz omenjenih ciljnih skupin,
pri čemer bi se jih po koncu usposabljanja zaposlilo vsaj 20 odstotkov.
E. M.

Slovenski podjetniški sklad bo
tudi letos ponovno ponudil
spodbude za zagon inovativnih
podjetij in bo objavil razpis za
spodbude za zagon inovativnih
podjetij (P2), ki bo mladim
visokotehnološkim podjetjem
s potencialom hitre rasti in
kreiranja novih delovnih mest
omogočal pridobitev zagonskega
kapitala v višini do 54.000 evrov
v obliki subvencije.

S

Kadrovske štipendije

Na voljo še skoraj polovica
sredstev

G

lede na to, da je, kljub temu, da je
rok za oddajo vlog že potekel, za
sofinanciranje kadrovskih štipendij na
voljo še skoraj polovica sredstev, lahko
delodajalci vloge na Javni sklad RS za
razvoj kadrov in štipendij še vedno oddajo.
Sklad sofinancira kadrovske štipendije delodajalcem, ki izplačujejo
kadrovske štipendije dijakom oziroma
študentom, od vključno šolskega/študijskega leta 2015/2016 do zaključka
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trenutnega izobraževalnega programa
posameznega štipendista. Sofinanciranje znaša 50 % kadrovske štipendije, v
primeru izobraževanja za poklice, opredeljene v Politiki štipendiranja, pa kar v
višini 70 % štipendije (do največ 30 %
oziroma 40 % minimalne plače).
Dodatne informacije o razpisu in
razpisna dokumentacija so na voljo na
spletni strani sklada www.sklad-kadri.
si.
E. M.

redstva iz razpisa P2 novonastalim
podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočajo
hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in
izboljšanje tržnega položaja. Razpis je še
v pripravi, predviden rok za oddajo vloge
pa 22. april 2016.
Pomembno je opozoriti, da se morajo
mlada inovativna podjetja pred tem obvezno prijaviti na tekmovanje Start up Slovenija 2016, kar je pogoj za kandidaturo
na razpisu P2 2016. Spletna prijava na tekmovanje Start up Slovenija 2016 je odprta
od 4. marca na naslovu www.startup.si.
Na razpis se lahko prijavijo mikro,
mala in srednje velika podjetja (MSP), ki
so razvojno naravnana ter imajo tehnološko zahtevnejši in inovativen projekt in
so bila ustanovljena v obdobju od 1. januarja 2015 do 29. februarja 2016. Predvideno je, da lahko izbrana podjetja pridobijo
sofinanciranje tudi v prihodnjih dveh letih, če bodo izpolnjevala zastavljene cilje.
E. M.

DIGITALNI PoštAR – NA DELU 24/7!
Oddajte pošto preko spleta le z nekaj kliki.
HITREJE. CENEJE. ZANESLJIVO.

O
NOV

Izkoristite 15 dnevni
brezplačni preizkus na

www.postar.eu

AKTUALNO

Zdravstveno varstvo in zavarovanje

Nova ureditev

regresnih zahtevkov
V pripravi so spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. OZS podpira
predlagane spremembe, ki bi izključile določene odgovornosti delodajalcev in jo hkrati tudi omejile.
Strinja se s številnimi obveznostmi delodajalcev, ki morajo biti izpolnjene, a v isti sapi opozarja,
da absolutne varnosti pri delu ni in je ne more biti, zato potrebujemo tako ureditev, ki v primeru
nezgode ne bo ogrozila samega obstoja subjekta. Zelo pomembni sta tudi preventiva in ozaveščanje
vseh sodelujočih v delovnem procesu.

P

o predlaganih spremembah zakona
bi se izključila odgovornost delodajalca za škodo, ki je posledica njegovega
ravnanja iz lažje malomarnosti, omejile
pa bi tudi delodajalčevo odgovornost
na največ dvajset najnižjih pokojninskih
osnov. Prav je, da delodajalec izpolni
vse zakonske obveznosti in vse, kar je

še v njegovi moči, da zagotovi varnost
in zdravje pri delu, vseeno pa se je potrebno zavedati, da absolutne varnosti
ni. Nikakor ne nasprotujemo, da mora
delodajalec povrniti škodo Zavodu
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS), če je le-ta nastala kot posledica
delodajalčevih naklepnih dejanj ali opu-

Obnavljanje izpitov

Avtoserviserji
in izpiti za klime

Sekcija avtoserviserjev pri OZS je konec marca končno dobila
odgovor Ministrstva za okolje in prostor RS (MOP) glede
obnavljanja izpitov za avtomobilske klime. Odgovor je za naše
člane zelo ugoden in bo posamezniku prihranil najmanj 200 evrov.

V

odgovoru MOP navaja, da bodo
vsa obstoječa spričevala veljala za
nedoločen čas, vendar se bodo morali
serviserji, ki so pridobili spričevalo do
vključno 31. 12. 2014, udeležiti le še posebnega krajšega usposabljanja, a brez
izpita ob zaključku. Stroški izvajanja
tega krajšega usposabljanja bodo znašali največ eno tretjino stroškov celovitih usposabljanj po tej uredbi. Spričevala, ki so bila izdana v obdobju od 1. 1.
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2015 do uveljavitve nove uredbe, ki bo
sprejeta v nekaj mesecih, pa bodo veljala za nedoločen čas in to brez omenjenega krajšega usposabljanja.
Sekcija bo v najkrajšem možnem
času poiskala možnosti izvedbe omenjenega potrebnega posebnega krajšega usposabljanja in ga ponudila svojim
članom.
Anton Šijanec

stitev. Sporni se nam zdijo primeri, ko
je stopnja krivde delodajalca nižja, ko
škodni primer nastane na primer iz lažje
malomarnosti. V takšnih primerih številni sistemski predpisi omejujejo višino
škode, ki jo mora plačati povzročitelj.
Smisel omejitve je v tem, da zahtevki
ne ogrozijo obstoja subjekta, ki je povzročitelj škode. Do sedaj veljavna zakonodaja odgovornosti ne ureja tako, da
bi omejitev veljala, podjetjem pa tudi ni
omogočeno, da te rizike zavarujejo.
OZS k predlaganim spremembam
dodaja tudi predlog, da naj se regresni
zahtevki krijejo s posebnega prispevka
za poškodbe pri delu, ki se mesečno
plačuje v višini 0,53 % od plače oziroma
zavarovalne osnove, kot drugo predlaga zakonsko predpisano obvezno zavarovanje za kritje regresnih zahtevkov
v okviru obstoječih prispevnih stopenj
brez dodatnih stroškovnih obremenitev
gospodarstva in kot tretje, da se v zakonu nedvoumno določijo zahteve, ki jih
mora izpolniti delodajalec, da bo pred
regresnimi zahtevki varen. Delodajalcem je namreč potrebno dati navodila
za izvajanje zakonskih zahtev in hkrati
opredeliti tudi izvajanje nadzora nad
ukrepi.
Za sklep pa še enkrat! Naredite vse
za varno in zdravo delo, upoštevajte zakonodajo, še največ pa lahko naredite
predvsem s preventivo in ozaveščanjem
vseh zaposlenih v podjetju!
Anton Šijanec

IZBERITE
MODRO
IN DOŽIVITE
NAJVEČ

DO ENEGA
LETA NIŽJA
NAROČNINA*

PAKET MODRI*

TUDI ZA
POSLOVNE
UPORABNIKE*
Zagotovite si zanesljivo komunikacijo in vrhunsko zabavo v enem paketu. Paket Modri vključuje
brezskrbno mobilno telefonijo z neomejenimi klici in sporočili ter 3 GB prenosa podatkov, fiksno
telefonijo, hiter in zanesljiv internet, izjemno izkušnjo televizije z več kot 230/40 HD programi in
možnostjo ogleda nazaj do 7 dni. Vse to že od 53,95 EUR mesečno*.

!

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

www.telekom.si
*Akcijska ponudba paketa Modri: novim naročnikom širokopasovnih storitev, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev, se prizna 6 EUR popusta na mesečno naročnino prvih 12
mesecev, obstoječim nevezanim naročnikom, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev, se prizna 6 EUR popusta na mesečno naročnino prvih 6 mesecev. Akcijska ponudba velja
od 21. 3 do 31. 5. 2016 in se izključuje z ostalimi akcijami. Naročniško razmerje s paketom Modri lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel in/ali SiOL, ki so zasebni uporabniki ter v
akcijskem obdobju, od 21. 3. do 31. 5. 2016, novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel in/ali SiOL, ki so poslovni uporabniki. Paket Modri vsebuje: SiOL TV s programsko shemo Standard, ki jo lahko
naročniki brezplačno nadgradijo v Mega HD, internet SiOL s hitrostjo 100 Mb/s / 20 Mb/s na FTTH oz. do 20 Mb/s /1 Mb/s VAR na ADSL oz. do 30 Mb/s / 5 Mb/s VAR na VDSL, telefonijo SiOL z eno
telefonsko številko, ki vključuje 1000 minut v vsa fiksna in mobilna slovenska omrežja ter mobilni del, ki vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja, neomejene SMS-/MMS-e in 3 GB
prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Nov naročnik širokopasovnih storitev je vsak naročnik, ki sklene pogodbo, pri tem pa je izpolnjen pogoj, da v omrežju Telekoma Slovenije
priključek na njegovem naslovu in njegovi številki stanovanja v preteklih šestih mesecih ni bil zaseden. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi, vključno z vezavo naročniškega razmerja
za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000.

ZMAGOVALCI

Zmagovalci: Plastika Bevc, Mihovica pri Šentjerneju

Prednost
družinskega podjetja

Dolenjsko podjetje, ki ga je leta 1980 ustanovil Jože Bevc (na levi), zaposluje 9 ljudi;
letno proizvedejo kar 15 milijonov kosov brizganih plastičnih izdelkov.

je v hitrejšem prilagajanju trgu
Na idilični dolenjski ravnici stoji sodobno opremljen poslovno-proizvodni kompleks družinskega podjetja
Plastika Bevc z devetimi zaposlenimi. Z več kot 1300 različnimi izdelki zalagajo večinoma domače lesne
in kovinsko-predelovalne obrate ter večje trgovce, s spletno trgovino pa ciljajo tudi na bližnje tuje trge.

P

lastika Bevc je na slovenskem trgu
znana po odzivnosti, kakovostnih in
cenovno ugodnih brizganih izdelkih iz
plastičnih mas. Trideset odstotkov nji-
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hove proizvodnje predstavlja standardni
program, kot so plastični čepi za pohištvene cevi, regulirne nogice, tehnološki
čepi, distančniki, vezice, drsniki in še cela

paleta plastičnih izdelkov za potrebe
lesne in kovinsko-predelovalne industrije ter ohišja za elektroindustrijo. »Naše
stranke so večja in manjša, družinska

podjetja, tako kot smo mi, in prihajajo
iz različnih branž,« dejavnosti podjetja
uvodoma predstavi univerzitetni inženir
strojništva Matjaž Bevc, od leta 2015 direktor podjetja.

Visoka kakovost zahteva
vrhunsko strojno opremo
Od leta 2002 proizvodnja poteka v
400 m2 velikih proizvodno-skladiščnih
prostorih, kjer skoraj sedem dni v tednu
in v dveh izmenah obratujejo sodobni
stroji za injekcijsko brizganje termoplastov. »Strojni park stalno obnavljamo,
saj je to zelo pomembno za ohranjanje
konkurenčnosti podjetja. Če hočeš proizvodnjo obdržati na visoko kakovostni
ravni, brez reklamacij, potrebuješ najsodobnejše stroje, zato precej investiramo
v opremo. Imamo 8 strojev znamke Battenfeld, ki jih menjujemo vsakih 5, 6 let.
V letošnjem letu bomo kupili še dodaten
stroj za proizvodnjo novega programa.
Vsako leto investiramo okoli 80 tisoč
evrov v opremo, s čimer zagotavljamo
stabilne proizvodne procese, povečujemo kakovost in ponovljivost brizganih
izdelkov ter zmanjšujemo porabo energije. Večinoma vlagamo lastna sredstva,
enkrat smo pridobili tudi subvencijo za
nakup stroja,« o pomenu sledenja tehnološkim napredkom pove Bevc.

Maloserijska proizvodnja ima
višjo dodano vrednost
V Plastiki Bevc poleg standardnega
programa, ki ga poleg proizvodnih podjetij dobavljajo tudi veletrgovcem, kot
je Merkur, veliko stavijo na inženiring.
»Če stranka izrazi željo po specifičnem
proizvodu, jim lahko ponudimo celotno
storitev: od idejne zasnove izdelka, optimizacijo, izdelavo orodja, brizganje in
pakiranje ter dobavo. Orodja za brizganje izdelamo v sodelovanju z našimi
partnerji. Pri prototipnih in maloserijskih
proizvodih dosegamo tudi najvišjo ceno.
Če ocenimo, da bi bil neki izdelek zanimiv tudi za širši trg, in če se naročnik s
tem strinja, mi investiramo v orodje in
izdelek ponudimo še drugim strankam.
Na tem programu razvijemo okoli 30 novih izdelkov letno, delež inženiringa pa
se povečuje,« direktor razloži strukturo
proizvodnje in izpostavi, da je njihova

ključna konkurenčna prednost inovativen modularni proizvodni sistem.
»Uporabljamo modularni sistem orodij za brizganje plastike, ki ga je razvil
oče. Oče je orodjar, ima ogromno znanja
in 35 let izkušenj. Njegova inovacija je,
da pri proizvodnji novega izdelka ne potrebujemo novega orodja, ampak zgolj
zamenjamo komponento. Tako lahko
nov izdelek naredimo za bistveno nižjo
ceno, kot stane novo orodje,« izpostavi
Matjaž Bevc, ki je podjetje nasledil po
očetu Jožetu Bevcu, ki je obrt ustanovil
leta 1980.

V podjetju ni prostora za dva
»petelina«
»Že kot učenec v poklicni šoli, ko se
sem učil za orodjarja v IMV, sem doma-

čemu mojstru pomagal pri raznih obrtniških delih. To mi je pomagalo, da sem
si malo izboljšal finančni položaj. Najprej
sem bil zaposlen v Iskri v Šentjerneju, ki
je bila v tistih časih tehnološko napredna. Ob delu sem se izobraževal in kmalu po končani srednji tehnični šoli začel
tastu pomagati pri njegovi steklarski in
plastičarski obrti. Ker pa se nisem nikoli bal izzivov, sem mlad in nadobuden
odprl svoj s. p. Lahko rečem, da so bili
takrat zanimivi časi,« se pogovoru pridruži ustanovitelj podjetja Jože, ki se
je 31. decembra 2014 formalno umaknil
iz podjetja, in doda: »Za svoje podjetje
sem vedno delal tako, kot da je to moj
tretji otrok. Obrt sem začel iz nič. Tast
mi je nakazal pot, po kateri sem potem
zakorakal po svoje. Sem pa zelo zadovo-

Obrtniki premalo izkoriščamo OZS
»Članstvo v obrtni zbornici sem podedoval. Oče je bil aktiven v OOZ Novo mesto.
Priznati moram, da premalo izkoriščamo članske ugodnosti in izobraževanja.
Lani smo se kot člani zbornice s svojimi izdelki predstavljali na MOS za samo 100
evrov. To je zares zelo ugodno! Škoda, da obrtniki zbornice ne prepoznavamo kot
poslovnega partnerja, ki ponuja zares dober program. Morda bi morali nastopiti
bolj tržno in bolj osebno dostopati do članov,« razmišlja Matjaž Bevc, sicer tudi
podpredsednik sekcije plastičarjev pri OZS. Glede poslovnega okolja pa dodaja:
»Država bi morala najprej sebe optimizirati. V podjetju ne 'šparamo' pri državi,
plačujemo polne prispevke, saj kar prispevaš v obliki davkov, dobiš nazaj v obliki
vrtcev, šolstva, ki je kar solidno urejeno, še precej pa mora država postoriti na
področju zdravstva.«
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ljen, da sem lahko prepustil podjetje s
35-letno tradicijo v dobri kondiciji svojemu sinu. Veliko lažje se je upokojiti, če
veš, da imaš domačega naslednika in da
bo podjetje ostalo v družini«. Bevc st.
se še pošali, da se je po štiridesetih letih delovne dobe, od tega skoraj 35 let v
podjetništvu, umaknil iz posla, saj »mora
biti na dvorišču samo en petelin. Malo še
pomagam na tehničnem področju in pri
logistiki. A poskušam biti prisoten samo
takrat, ko me zares rabijo.«

Trije od devetih zaposlenih so
družinski člani
»Voditi družinsko podjetje je velik izziv in odgovornost. Če greš v službo, oddelaš 8 ur in si prost, tu pa si v posel vpet
24 ur dnevno. Tako da nimamo skrbi, da
bi nam bilo dolgčas,« komentira Matjaž
Bevc, ki se je pred tremi leti iz medna-

rodne skupine Trigo preselil v domačo
obrt. »Prvo leto sem preživel v proizvodnji, da sem do podrobnosti spoznal vse
proizvodne procese. Na prevzem podjetja se nismo posebej pripravljali. Oče največ pomaga pri orodjarstvu in prevozih.
Mama Cvetka, ki je v podjetju že več kot
27 let, ima v rokah računovodstvo. Moja
žena Mateja prav tako dela v podjetju, in
sicer vodi prodajno-komercialni del in v
sodelovanju z vodjo proizvodnje skrbi, da
v podjetju vse normalno poteka.«
Oče in sin se strinjata, da so prednosti
družinskega podjetja predvsem v hitrem
sprejemanju odločitev in hitrejšem prilagajanju na spremembe na trgu. Ločevanje
poslovnih od osebnih odnosov pa, po njunem, ni mogoče: »V službi se pogovarjamo zasebne stvari in popoldan o službi. To
dvoje se prepleta, a nismo preveč obremenjeni s tem, tako da to pri nas deluje.«
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Glede na to, da je od poslovnega
uspeha podjetja odvisnih devet zaposlenih, od tega kar štirje osebni dogodki
družinskih članov, direktor poudari, da
imajo relativno konservativen pristop
do razvoja in investicij. »Poskušamo se
držati tega, da en kupec ne bi presegel
25 % prometa. Z razpršenostjo ohranjamo stabilno poslovanje. Letno pridobimo
eno do dve večji stranki za brizganje plastike.«

Pri zapiralih in regulirnih
elementih skoraj brez
konkurence
Direktor Bevc poudari, da so kot
majhno podjetje lahko konkurenčni le
v nišni proizvodnji in inženiringu. »Naša
specialnost so manjše serije kosov od 0,2
do 350 gramov. Naša letna proizvodna
količina sicer doseže 15 milijonov kosov,
a nimamo kapacitet, da bi prevzemali
velikoserijska naročila, kot so na primer
pokrovčki za plastenke, ki se proizvajajo
v 10 milijonih kosov. Naša prednost je
tudi vlaganje insertov, to je kombinacija
plastike in kovine. Z avstrijskim podjetjem občasno razvijamo tudi testne izdelke iz bio plastike, sicer pa se dá vso
plastiko reciklirati,« še pove Bevc.
Direktor meni, da so kot proizvajalci zanimivi, saj »ponujamo širok asortima in imamo večje količine izdelkov iz
standardnega programa na zalogi, ki jih
strankam dobavimo v 24 urah. Dobro sodelujemo tudi s tehničnimi trgovinami
po vsej Sloveniji. Če nimamo zalog, pa
imamo orodja in lahko izdelke proizvedemo v 2 do 3 dneh.«

Širitev proizvodnje zahteva
selitev na novo lokacijo
»Smo družinsko podjetje, rastemo
organsko. Sicer zadnja tri leta beležimo 15-odstotno rast, kar še obvladujemo. Lani smo dosegli rekorden promet
okoli 750 tisoč evrov. Rast smo dosegli
z bolj agresivnim trženjem, delno pa je
k rasti prispevalo tudi splošno gospodarsko okrevanje, saj rastemo skupaj z
našimi strankami. Poudariti moram, da
imamo srečo, da imamo dobre poslovne
partnerje, s katerimi se vzajemno podpiramo in smo lojalni drug do drugega.
Obstoječe stranke nam zaupajo in nam

Plastika Bevc proizvaja čepe za pohištvene cevi,
regulacijske nogice, tehnološke čepe za pločevine,
vezice, distančnike in številne druge izdelke v treh
različnih barvah.

vsako leto naročajo nove serije,« je zadovoljen Bevc.
Plastika Bevc je zadnja tri leta prisotna tudi na hrvaškem trgu. Bevc: »Žena
ima na Hrvaškem zastopstvo za prodajo
stolov Spinalis in v podjetju hkrati tržimo še naše izdelke. Dosegamo lepo rast.
Zdaj smo zagnali še spletno trgovino, s
katero bomo bolj agresivno startali še v
Avstrijo, Nemčijo in Srbijo. Sprva bomo
ponujali standardni program, kasneje,
ko se uveljavimo, tudi inženiring. Del
mednarodnih izkušenj sem prenesel v
domače podjetje, zato je poslovanje s
tujino za nas izziv, saj se bomo šele tam
srečali s pravo konkurenco. Smo tudi v
fazi pridobivanja certifikata ISO 2015, s
katerim bomo še povečali nadzore procesa, odpravili slabosti in postali še bolj
vitki, saj je cilj z manj ljudmi narediti več
prometa.«
Podjetje na obstoječi lokaciji nima
več veliko možnosti za rast proizvodnje,
zato direktor načrtuje novo investicijo.
»Stroji so 85-odstotno obremenjeni, delamo tri vikende v mesecu. Zato smo v
petletnem poslovnem načrtu opredelili širitev proizvodnje. Verjetno bomo
že letos kupili zemljišče v poslovni coni
Šentjernej ali Škocjan ter do leta 2020
izgradili poslovne prostore v velikosti približno 1000 m2,« napove Matjaž Bevc, ki
želi ostati v lokalnem okolju in prispevati k nadaljnjemu gospodarskemu razvoju
Šentjerneja. Ob koncu še pove, da bodo
očeta Jožeta Bevca zelo pogrešali, če se
bo odločil povsem umakniti iz podjetja.
»Zato je pomembno, da se očetovo orodjarsko in tehnično znanje preda naprej.
Na tem zdaj delamo.«
Anita Ivačič, slike: arhiv podjetja

IZ OZS

Dan za zdravje na OOZ

Čas za zdravje

bi si morali večkrat privoščiti
Sredi marca so vse območne obrtno-podjetniške zbornice pripravile brezplačne promocijske dogodke
Dan za zdravje, ki so bili zelo dobro obiskani. V okviru projekta Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni
in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih je OZS pripravila tudi promocijsko gradivo v obliki knjižice, na
voljo pa je tudi brezplačna mobilna aplikacija Varen obrtnik.

V Celju se je dogodka Dan za zdravje udeležilo več kot 50 obrtnikov in podjetnikov. Vsi so
preizkusili preproste vaje za raztezanje, gibljivost
in moč, ki jih je mogoče izvajati tudi na delovnem
metu in vzamejo le nekaj minut.

obrtnik, ki obrtniku ali podjetniku ter
njegovim sodelavcem s kratkimi priporočili pomaga preprečevati poškodbe pri
delu in nastanek kostno-mišičnih bolezni.
Ker ste obrtniki in podjetniki za svoje
zdravje in varno delovno okolje v pretežni meri odgovorni sami, vas vabimo, da
si namestite brezplačno mobilno aplikacijo Varen obrtnik, ki bo postala vaš
nepogrešljivi partner pri zdravem in varnem delovnem okolju.
Namenjena je uporabi v frizerstvu,
gostinstvu (za poklica kuhar in natakar),
gradbeništvu, kovinarstvu, lesarstvu in
transportu. Aplikacijo za naprave z operacijskim sistemom android najdete v
Trgovini Google Play, v kratkem pa bo
na voljo tudi za iOS naprave v aplikaciji
App Store.
N. K., M. R.

F

rizerji, gostinci, gradbeniki, kovinarji, lesarji, prevozniki in vsi drugi so
spoznavali načine, kako lahko v svojem
podjetju pripomorejo k zmanjšanju kostno-mišičnih obolenj ter preprečevanju
nastanka poškodb pri delu, kar posledično vpliva tudi na zmanjšanje bolniškega
staleža. Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so namreč
kostno-mišične bolezni v Sloveniji glavni
vzrok za nastanek delovne invalidnosti, obenem pa je to tudi najpogostejši
vzrok, zaradi katerega slovenski delavci
odhajajo v bolniški stalež. Zaradi tega je
ukrepanje na mestih, kjer ta stanja lahko
nastanejo in mestih, kjer prihaja do najpogostejših okvar zdravja, nujno.

Varen obrtnik – brezplačna
mobilna aplikacija
OZS je v okviru projekta Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb
pri delu v obrtnih dejavnostih pripravila
tudi promocijsko gradivo v obliki knjižice
in brezplačno mobilno aplikacijo Varen
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Aplikacija na simpatičen način uporabniku pošilja
nasvete in priporočila za varno delo in nasvete za
preprečevanje poškodb pri delu.

Projekt »Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in
poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za
promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015
in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.

Angleščina in nemščina

Ugodni tečaji za člane OZS

S pomočjo tujega jezika do novih poslovnih priložnosti in uspešnega poslovnega sodelovanja s tujimi partnerji.

Z

nanje tujih jezikov je nuja še posebej,
ko se obrtniki in podjetniki odločajo
za vstop na tuje trge. Znanje tujih jezikov
omogoča lažje sporazumevanje, poslovno povezovanje in posledično uspešno
dolgoročno poslovanje s tujimi poslovnimi partnerji.
Angleščina je najpomembnejši jezik,
ker je tudi najbolj razširjen svetovni jezik, nemški jezik pa je najbolj razširjen
v Evropi. Nemčija je po izvozu in uvozu
že desetletja naša največja in najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica. Vabljeni, da se naučite ali izboljšate
vašo angleščino ali nemščino in pridobite
katerega izmed priznanih mednarodnih
certifikatov.
Tečaji so namenjeni:
– vodstveni strukturi podjetij,
– vodjem ali direktorjem prodaje, trženja, nabave,
– projektnim menedžerjem,
– prodajnikom, tržnikom, nabavnikom,
– drugim zaposlenim in
– vsem, ki želijo izpopolniti znanje
angleščine in nemščine ter spoznati pristope uspešnega poslovnega komuniciranja.
Tečaji, ki bodo potekali individualno
ali pa v skupini z največ osmimi tečajniki, se bodo začeli aprila ali maja oziroma
takoj, ko bodo za posamezen tečaj prijavljeni trije z enakim znanjem. Podrobnejše informacije o tečajih so objavljene na
spletni strani OZS (www.ozs.si/dogodki).
Edina Zejnić

Napovednik izobraževalnih dogodkov
v organizaciji OZS
14. 4. 2016	Delavnica za mlade »MOOC – izjemno uspešen način
samoizobraževanja«
OZS, Celovška cesta 71, mala sejna, Ljubljana, od 10. do 13. ure
19. 4. 2016	Seminar »Kako razviti, promovirati in uspešno tržiti inovativne
izdelke/storitve«
OZS, Celovška cesta 71, učilnica, Ljubljana, od 10. do 15. ure
21. 4. 2016	Delavnica »Kreativne poti do uspešne in inovativne poslovne ideje«
OZS, Celovška cesta 71, mala sejna, Ljubljana, 10. do 13. ure
22. 4. 2016	Delavnica »Osvojite kreativno tehniko za uspešno reševanje
problemov in ustvarjanje novih poslovnih idej«
OZS, Celovška cesta 71, mala sejna, Ljubljana, 10. do 13. ure
17. 5. 2016	Seminar »Obveznosti pri trženju tehničnih proizvodov
in poenostavitve za MSP«
OZS, Celovška cesta 71, učilnica, Ljubljana, 10. do 13. ure
18. 5. 2016	Delavnica za samozaposlene »Obveznosti na področju varnosti
in zdravja pri delu ter izdelava ocene tveganja«
OZS, Celovška cesta 71, učilnica, Ljubljana, 10. do 13. ure
31. 5. 2016	Seminar »Kako do povečanega obiska in zaslužka
v gostinskih lokalih?«
OZS, Celovška cesta 71, učilnica, Ljubljana, 10. do 13. ure

DODATNE INFORMACIJE IN POJASNILA O DOGODKIH:
– Edina Zejnić, edina.zajnic@ozs.si, 01 58 30 586
– Jana Golić, jana.golic@ozs.si, 01 58 30 553
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Odbor za izobraževanje OZS

Ključna razprava o vajeništvu

in sodelovanju s CPI

Na zadnjih dveh srečanjih so člani Odbora za izobraževanje OZS
največ pozornosti namenili vajeništvu.

G

ovorili so o stališčih delodajalcev in
OZS glede temeljnih vprašanj urejanja vajeništva in opozorili tudi na regresne zahtevke v povezavi z vajeništvom,
soobstoj treh oblik izobraževanja za isti
poklic in na odrasle v vajeniškem sistemu izobraževanja.
Še ta mesec naj bi bili predstavljeni
rezultati študije, ki jo v podporo uvajanju vajeništva v Sloveniji izvaja Cedefop,
evropska agencija za razvoj poklicnega
izobraževanja. Gre za analizo sedanjih
rešitev in izkušenj v poklicnem izobraževanju ter zbiranje pogledov in predlogov
za najustreznejše rešitve, v študiji pa
sodelujejo člani odbora in predstavniki

delodajalcev. Ob tem intenzivno poteka
tudi priprava zakona o vajeništvu.
V proces uvajanja vajeništva je vpet
tudi Center RS za poklicno izobraževanje.
Odbor za izobraževanje je razpravljal o
sodelovanju OZS z omenjenim centrom.
Izmed številnih področij sodelovanja
so izpostavili predvsem sodelovanje pri
programskem delu uvajanja vajeništva,
pri prenovi in posodobitvi poklicnih
standardov in izpitnih katalogov prioritetnih mojstrskih nazivov, pri dopolnitvah izhodišč za pripravo izobraževalnih
programov, NPK, pri slovenskem ogrodju kvalifikacij in dodatnih kvalifikacijah
za delodajalce ter v različnih projektih.

Zakoni, pomembni za obrt
in malo podjetništvo …
➜Z
 akon o javnem naročanju (ZJN-3) – 1. april 2016 – začetek veljavnosti
oziroma uporabe
➜P
 redlog zakona o dimnikarskih storitvah – končana javna razprava
(ministrstvo za okolje in prostor)
➜P
 redlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (regresni
zahtevki) – konec marca prva obravnava v Državnem zboru RS
➜P
 redlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (regresni zahtevki) – konec
marca prva obravnava v Državnem zboru RS
➜P
 redlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem
potrjevanju računov – konec marca prva obravnava v Državnem zboru RS
➜ Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti – predlog sprejet na Vladi RS
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Omenili so še skupno promocijo poklicev
in izrazili mnenje, da bi bilo treba to aktivnost podpreti s sredstvi, ki jih ima CPI
za ta namen.
Poleg naštetega je odbor govoril tudi
o začetem načrtnem in sistematičnem
pristopu delovne skupine OZS za prijave vsebinskih projektov v interesu obrti
in podjetništva na nacionalne razpise in
razpise Evropske unije, kjer vidijo velik
potencial za razvoj dejavnosti v obrti in
podjetništvu ter možnost za oblikovanje
in promocijo dobrih praks.
Janja Meglič

DUPOS

Društvo podpira OZS

pri prizadevanjih za ohranjanje poslovne
aktivnosti upokojencev

U

pravni odbor društva DUPOS je podprl stališča OZS glede sprememb pokojninskega zakona, še posebej stališče,
da je treba jasno uzakoniti, da je pokojnina posameznika (obrtnika ali druge
vrste upokojenca) zaslužena in plačana
kategorija – torej renta – in zaradi tega
nedotakljiva pravica slehernega upokojenca, ko mu je pokojnina enkrat odmerjena. Je pač rezultat minulega dela
posameznega upokojenca.
Društvo upokojenih obrtnikov in
malih podjetnikov Slovenije trdno zagovarja stališče, da dokler ima upokojenec

poslovne možnosti in osebne sposobnosti, naj takšen obrtnik ali podjetnik
nadaljuje poslovanje v svoji obratovalnici, vendar ob prejemanju neokrnjene
pokojnine. Hkrati pa naj v času svojega
poslovnega delovanja plačuje normalne
dajatve v okviru registrirane dejavnosti,
s čimer v ničemer ne bo povzročal nelojalne konkurence aktivnim obrtnikom.
Zakon, ki v primeru poslovne aktivnosti
upokojenca znižuje njegovo pokojnino,
pomeni izrazito kršenje človekove pravice upokojenca.
Upravni odbor DUPOS

Vse upokojene obrtnike in
male podjetnike vabimo,
da se včlanijo v društvo
DUPOS.
Številnejši bomo močnejši in
močnejšim bo zagotovo prisluhnila
tudi državna administracija.
Željo za včlanitev posredujte po
e-pošti: dupos.je@siol.net.
V odgovoru boste prejeli potrebno
dokumentacijo.

V Otiškem Vrhu ogenj
uničil dva tovornjaka

N

a parkirišču v Otiškem Vrhu v občini Dravograd sta na začetku marca
čez noč zagorela dva tovornjaka – vlačilca MAN, ki sta bila natovorjena
z lesnimi sekanci iz bližnje tovarne ivernih plošč in pripravljena za vožnjo
proti Avstriji.
Vozila, na katerih je za več kot 60.000 evrov škode, so last samostojne
podjetnice Urške Uršnik iz Otiškega Vrha, ki se s prevozništvom ukvarja že
od leta 1994, aktivna pa je tudi v svoji območni obrtno-podjetniški zbornici
Dravograd.
Oškodovanki je Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom že pomagala, hkrati pa sredstva za pomoč članici zbira tudi na svojem računu.
Pomagate lahko z nakazilom na:

Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
Poslovni račun pri NLB, d. d., št.: SI56 0201 3025 7684 878
BIC banke: LJBASI2X
Namen: Požar Uršnik
Koda namena: CHAR
Sklic: 00 10 – 1038

Namenite del dohodnine svoji
obrtniški humanitarni ustanovi!
Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini
– ZDoh-2 lahko vsak državljan zahteva, da
se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene
po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni tudi za
financiranje splošnih koristnih (humanitarnih)
namenov. Status upravičenca do teh sredstev
ima tudi Ustanova za humanitarno pomoč
obrtnikom. Če ji želite nameniti del svoje
dohodnine, izpolnite obrazec, ki ga najdete
na www.ozs.si/ozbornici/projekti/humanitarnapomoč.
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XVII. Posvet delodajalcev

Promocija zdravja

ni le sveže sadje na delovnem mestu
Dvodnevni posvet je sredi marca v Laško privabil lepo število malih delodajalcev. Prvi dan je bila
osrednja tema promocija zdravja, drugi dan pa so govorili o trenutnem položaju in predvidenih
spremembah na trgu dela ter o davčnem prestrukturiranju.

U

deležence prvega dne posveta, ki so
ga pripravili v okviru projekta ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in
sodobnimi orodji do zdravih in varnih
delovnih mest«, sta v uvodu pozdravila
predsednik Združenja delodajalcev obrti in malih podjetnikov Slovenije Drago
Delalut in predsednik Sindikata obrti in
podjetništva Slovenije Peter Jančar.
Samo Fakin, generalni direktor
ZZZS, ki je odprl strokovni del posveta,
je spomnil, da se soočamo s staranjem
prebivalstva, novimi tehnologijami, spremembami v zdravstvenem sistemu in
denarnimi težavami. Zato je, kot je dejal, vlaganje v preventivo in promocijo

zdravja logičen odgovor na nakopičene
težave sodobnih zdravstvenih sistemov.
O tej temi so spregovorili tudi Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za
javno zdravje na Ministrstvu za zdravje
RS, Dare Stojan, član Evropskega ekonomsko socialnega odbora, Stane Baša,
ki je predstavil novo orodje za izdelavo
Načrta za promocijo zdravja na delovnem mestu, in Nataša Kramar, ki je predstavila tri nova orodja OiRA za pripravo
ocene tveganja.
»Promocija zdravja na delovnem
mestu ni samo sveže sadje na recepciji,« je med drugim dejal Slavko Krištofelc
direktor inšpekcije nadzora varnosti in

Podpisali sporazum o sodelovanju s hrvaškimi
kolegi
Uvodno dejanje letošnjega posveta delodajalcev je bila skupščina Združenja
delodajalcev obrti in malih podjetnikov Slovenije. Poslanci so obravnavali in sprejeli
poročila o delu za lansko leto, sprejeli načrt dela za letos in določili, da bo članarina
tudi za leto 2017 ostala enaka. Opozorili so še na (ne)aktivnost regijskih odborov
in poudarili, da je treba najti način, da bodo odbori zaživeli ter povezovali čim več
delodajalcev. Hkrati so pozvali k včlanitvi tistih OOZ, ki še niso članice združenja, saj
število članov pomeni tudi reprezentativnost.
Na skupščini, ki se je je udeležil tudi
predsednik OZS Branko Meh, sta
predsednik ZDOPS Drago Delalut
in predsednica hrvaškega združenja
delodajalcev v obrtništvu, zadružništvu
in malem podjetništvu Jadranka Pezo
podpisala sporazum o sodelovanju
med obema organizacijama. Delalut je
izrazil veselje ob podpisu sporazuma
in poudaril, da bo slovensko združenje
s svojim znanjem vselej na razpolago
hrvaškim kolegom. Predsednica
hrvaškega združenja pa je izrazila
upanje, da bo podpis začetek uspešnega
in dolgega sodelovanja.
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zdravja pri delu, zato so kar nekaj časa
namenili tudi medsebojnim odnosom na
delovnem mestu. Zdravje na delovnem
mestu je namreč tesno povezano tudi
z urejenostjo delovnega mesta in prijetno klimo na delovnem mestu. »Zdravje, varnost, zadovoljstvo in motivacija bi
morali biti cilji vsakega delodajalca,« je
še dodal Krištofelc. Anka Zajc, sociologinja z bogatimi izkušnjami na področju
vodenja, izobraževanja in svetovanja in
avtorica priročnika Soustvarjanje zdravih
odnosov v delovnem okolju, ki je nastal
v okviru prvega projekta ProZDRAV, pa
je predstavila praktične primere urejanja
odnosov na delovnem mestu.
Drugi dan posveta so se delodajalcem pridružili predstavniki ministrstev,
zavoda za zaposlovanje, UMAR-ja in inšpekcije za delo. Finančni minister dr.
Dušan Mramor je spregovoril o davčnem
prestrukturiranju. Dejal je, da je namen
ukrepov na davčnem področju predvsem
povečevanje učinkovitosti pobiranja davkov in odprava administrativnih bremen.
Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa se
bodo v kratkem spopadli z najzahtevnejšimi izzivi, je na posvetu povedal Peter
Pogačar, državni sekretar na omenjenem
ministrstvu. Izpostavil je predvsem nizko
aktivnost starejših, brezposelnost starejših delavcev, njihovo dolgotrajno brezposelnost in nezakonite oblike dela in izzive povezane s staranjem prebivalstva.
Eva Mihelič
Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih
delovnih mest« je na podlagi Javnega razpisa za
sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na
delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Pogovor z Darkom Brlekom, direktorjem javnega zavoda Festival Ljubljana

Izkoristite ugodnosti in sodelujte
z imenitnim ljubljanskim Festivalom

Festival Ljubljana velja za eno najpomembnejših kulturno-umetniških institucij v tem delu Evrope.
Glede na to, da želijo privabiti več poslušalcev iz vrst obrtnikov in podjetnikov, so v sodelovanju z
Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije oblikovali posebno ponudbo VIP paketov zanje.

N

ajodmevnejši, osrednji projekt zavoda je nedvomno Ljubljana Festival,
poletni festival, ki na odre naše prestolnice že od leta 1953 privablja glasbenike,
operne ustvarjalce, baletnike, gledališčnike in druge vrhunske umetnike svetovnega slovesa.
Letos so se pri zavodu odločili, da v
sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije skušajo medse privabiti še
več poslušalcev iz vrst obrtnikov in malih
podjetnikov. Skupaj so pripravili posebno ponudbo VIP paketov prav za obrtnike in podjetnike, člane OZS. O posebni
ponudbi in letošnjem programu smo se
pogovarjali z direktorjem zavoda Festival
Ljubljana Darkom Brlekom.
Zakaj ste se odločili za sodelovanje z obrtniki in malimi podjetniki?
»Menimo, da prav oni predstavljajo
zdravo jedro družbe. Že vsa leta sodelujemo s številnimi velikimi slovenskimi
in tujimi podjetji, doslej pa še nismo bili
dovolj pogumni in inovativni pri predstavitvi naših programov manjšim podjetnikom. Odzval sem se lanskemu vabilu na
MOS v Celju in prav tam sem videl, da je

Ugodnosti Festivala Ljubljana v okviru Mozaika
podjetnih:
➜2
 5 % popusta pri nakupu dveh vstopnic za Otvoritveni koncert 64. Ljubljana

Festivala - Koncert opernih arij. (Popust ne velja na dan prireditve, za katero se
kupuje vstopnice. Popusti se ne seštevajo.)
➜p
 osebna ponudba v okviru Kluba prijateljstva Festivala Ljubljana, katerega
člani s finančnimi sredstvi, idejami in moralno podporo pomagajo pri izvedbi
dogodkov.

veliko prodornih ljudi, ki s svojim razmišljanjem in izdelki preživljajo ne le sebe,
ampak veliko število družin. Z vodstvom
OZS smo sklenili nekaj pomembnih dogovorov, bomo lahko z ugodnostmi in
posebnimi ponudbami te ljudi, ki držijo
pokonci slovensko gospodarstvo, povabili na ljubljanski festival.«
Kako ste si zamislili sodelovanje z obrtniki in malimi podjetniki?
»V Sloveniji obstaja veliko število
uspešnih ljudi in velik del le-teh k nam
še ne prihaja, ker jim tega doslej nismo
dovolj dobro predstavili. Imetnikom kartice Mozaik podjetnih bomo ponudili
dogodke s posebnimi popusti, posebno
ekskluzivo, z možnostjo srečanja z umetniki in številne druge VIP ugodnosti.
Zgodilo se je namreč že nekajkrat, da so
se na nas obrnili člani OZS, ki so si želeli
sodelovanja z nami. Zavedamo se, da se
premalo povezujemo med seboj in zadovoljni smo, da so se zadeve začele odvijati tudi v tej smeri. Tako skrbimo, da
postopno raste naša publika, naš ugled
in v končni fazi prodaja.«
Darko Brlek, direktor javnega zavoda
Festival Ljubljana

Ali imate načrte za prihodnost, kako se
publiki še bolj približati?
»Sodelovanje je dolgoročen proces.
Vsako leto po končanem festivalu analiziramo vse podrobnosti festivala in si
zastavimo nove izzive, s katerimi skušamo popraviti napake na vseh področjih.
Letos bomo opravili seveda tudi analizo
sodelovanja z obrtniki in malimi podjetniki in preučili tudi nove možnosti. Sicer
pa je dejstvo, da na uspešnost sodelovanja vpliva zelo veliko dejavnikov, celo
terorizem, pa neodgovorne izjave političnih voditeljev o prihajajoči finančni krizi.
Prav oni povzročajo največ težav prav
malim podjetnikom, ker je posledica tovrstnih izjav vse manjša poraba.«
Za program Ljubljana Festivala vselej velja, da je zelo kakovosten.
»Pri nas lahko vidite skoraj vse tiste
stvari, kot jih lahko vidite v večjih svetovnih prestolnicah, in to za štirikrat nižjo ceno. Seveda je lepo potovati, in če
se nahajate v Milanu, boste seveda tam
obiskali Scalo ali pa londonske simfonike
v Londonu, sicer pa oboje in še mnoge
druge lahko vidite letos poleti v Ljubljani.«
Mateja Prinčič
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Shell - partner Mozaika podjetnih

Shell z Mozaikom podjetnih -

vaš partner na poti
V okviru sodelovanja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije s Shell Adria d.o.o, bodo v prihodnje člani
OZS lahko prihranili pri nakupu goriva, deležni pa bodo še drugih ugodnosti, ki jih Shell omogoča
imetnikom kartice euroShell.
Globalno podjetje s predano
lokalno ekipo
Ker je Shell podjetje z globalnimi izkušnjami in z več kot 50 letno tradicijo
v kartičnem poslovanju, boste v njem
lahko prepoznali zanesljivega partnerja.
Kontinuirano razvija sodelovanje z vodilnimi industrijskimi in transportnimi podjetji, ki so v njem prepoznala profesionalnega partnerja, ki nenehno izboljšuje
produkte in storitve, vezane na transportno dejavnost.

Ena kartica, številne
ugodnosti
EuroShell kartica je vodilna mednarodna plačilna kartica za brezgotovinsko
plačevanje goriva in storitev na poti (ce-
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stnin, tunelov, mostnin, trajektov, avto-vlakov, pomoči na cesti) ter povračila
DDV in trošarin. Namenjena je pravnim
in fizičnim osebam, ki opravljajo mednarodno ali lokalno transportno dejavnost
ter vsem podjetjem z večjim voznim parkom osebnih in kombiniranih vozil. Vsi
stroški pa so prikazani na preglednem
računu.

Sprejemna mesta kartice
euroShell v Sloveniji
V Sloveniji imajo 9 samopostrežnih
bencinskih črpalk (Maribor-Fram, Sežana, Ajdovščina, Vrtojba, Koper, Bič, Šenčur, Jesenice, Murska Sobota) z dizelskim
gorivom in AdBlue, ki so odprte 24/7 in
opremljene s točilnimi mesti s hitrim

pretokom. Plačilo je možno le s kartico
euroShell, katero sprejemajo tudi na 200
partnerskih črpalkah po Sloveniji.

Spletno orodje Shell
CardOnline
Uporabnikom euroShell kartice je ves
čas na voljo spletna podpora ShellCardOnline, katera omogoča celovit pregled
poti voznega parka in porabe goriva.
Član OZS se mora za pridobitev kartice euroShell oglasiti na Shell Adrija d.o.o.
na Bravničarjevi 13 v Ljubljani. Identificira pa se s kartico Mozaik podjetnih. Ne
bo odveč omeniti še, da s kartico Mozaik
podjetnih nove ugodnosti aktivirate tudi
tisti, ki ste kartico euroShell uporabljali
že doslej.
Eva Mihelič

S KARTICO MOZAIK PODJETNIH
IZKORISTITE PRIHRANEK PRI GORIVU
Za vse člane Mozaika podjetnih vam Shell Adria ponuja prihranek pri gorivu:


0,045 €/liter (DDV vključen) popusta na maloprodajno ceno
dizelskega goriva na 9 Shellovih bencinskih črpalkah v Sloveniji,



0,010 €/liter (DDV vključen) popusta na maloprodajno ceno dizelskega
in bencinskega goriva na več kot 200 sprejemnih mestih kartice
euroShell v Sloveniji.

Akcija je časovno omejena in velja do 31.12.2016.
Za uveljavitev ugodnosti morate obrtniki in podjetniki pridobiti
kartico euroShell in se identificirati s kartico Mozaik podjetnih.
Predhodno se z nami dogovorite za termin sestanka na telefon
01/5140514 ali email euroShell-slovenia@shell.com.
Tisti, ki kartico euroShell že imate, pa akcijo Mozaik podjetnih
le aktivirate.

The border around the inner emblem
printing in Shell Red (PMS 485C).
Flutes
The seven lines that converge towards
the bottomof the inner emblem, printing
in Shell Red (PMS 485C).
Inner emblem
Printingin Shell Yellow (PMS 116C).

PODJETNO

Intervju – Daniel Priestley

Zahteven poslovni
svet postane preprost –

če obvladaš osnove
Da si dober pri tem, kar počneš, danes ni več dovolj. Kljub trdemu in resnemu delu se lastniki
podjetij, svetovalci, strokovnjaki in menedžerji pogosto znajdejo v situaciji, ko stranke njihovega
dela ne cenijo, ne vrednotijo in ne plačajo dovolj. Daniel Priestley je razvil 5-stopenjsko metodo,
s pomočjo katere lahko, ne glede na panogo, dvignete svojo vrednost na trgu, postanete bolj
vidni ter dosegate višje cene svojih izdelkov in storitev.

D

aniel Priestley je svojo podjetniško
pot začel pri 21. letih in do 25. leta
že ustvaril večmilijonsko podjetje. Po
tem, ko je ustanovil in prodal več uspešnih podjetij v Avstraliji, Veliki Britaniji
in Singapurju, se je posvetil svoji strasti
do razvoja globalnih malih podjetij. Povedal nam je, zakaj?
• Pravite, da imate strast do malih podjetij. Kaj je tako posebnega pri njih, da
vzbuja v vas takšno strast?
»Mala podjetja spreminjajo svet.
Majhne, dinamične, podjetniške
skupine danes rešujejo številne pomembne probleme.
Ne omejuje jih birokracija velikih podjetij. In v
današnjem svetu imajo
zaradi razvoja informacijske
tehnologije
več moči in lahko
s svojim vplivom
segajo dlje kot
kdajkoli v zgodovini. Živimo v
svetu, kjer lahko odlične ideje
razširimo hitro
in ustvarimo ogromno vrednost. V malih podjetjih je delo
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vedno zanimivo in je veliko priložnosti,
da v podjetju pustiš svoj 'pečat'.«
• Menite, da imajo slovenska mala podjetja potencial, da postanejo globalna?
»Povsod po svetu se vsako podjetje
mora odločiti, ali bo lokalno podjetje ali
pa bo postalo globalno. Vsako podjetje,
ne glede na to, kje ima sedež, se lahko odloči, da bo razmišljalo 'na veliko'
ali 'na malo'. Nagovarjam ljudi, ki želijo maksimalno izkoristiti enkraten čas,
v katerem živimo. Ni pomembno, ali je
podjetje v New Yorku ali v Londonu ali v
Ljubljani. Pomembno je zgolj to, ali razmišlja 'na veliko' ali 'na malo'.«
• Razvili ste 9-mesečni program za rast
malih podjetij. Ali lahko malo podjetje
postane globalno v tako kratkem času?
»Večkrat imajo podjetniki predstavo, da je za globalno širitev potrebno
ogromno časa. Če slediš preverjenemu
sistemu, to ne drži. V našem programu
vidimo, kako podjetja hitro povečujejo svoj domet. Veliko podjetij postavi
temelje za rast v 6 do 9 mesecih in se
v naslednjem letu pospešeno širijo. V
realnosti lahko podjetje razmišlja globalno že danes. In prav tako lahko že
danes začne sprejemati boljše odločitve.«

Daniel Priestley prvič v Sloveniji
Ob svojem prvem obisku v Sloveniji, bo Daniel Priestley
na seminarju Key Person of Influence, ki ga organizira
Akademija Panta Rei 19. aprila v Four Points by
Sheraton v Ljubljani predstavil svojo 5-stopenjsko metodo,
po kateri lahko vsakdo postane Key Person of Influence –
tisti, ki ga vsi omenjajo, ki pritegne več priložnosti, ki ima
čakalne vrste strank in ki zasluži veliko denarja.
• Kaj pa podjetniki? Kaj je potrebno narediti, da kot podjetnik postaneš bolj viden, več vreden in bolje povezan?
»Danes je zelo pomembno, da podjetnik iz 'sebe' ustvari blagovno znamko. V svetu, kjer kraljujeta internet in
socialna omrežja, kjer je ogromno informacij in medijev, postaja vse težje postati viden, prisoten, se ločiti od konkurence. Zato podjetnikom priporočamo,
da izboljšajo 5 veščin, ki jim bodo pomagale, da postanejo bolj vidni. Izboljšati
se morajo pri predstavitvi svojih idej in
vrednosti, ki jo ponujajo. Potem morajo
objavljati vsebine, da jih bodo potencialne stranke našle na internetu. Potem
morajo ustvariti več izdelkov in storitev
– sam temu rečem produktni ekosistem
– ter jih pospešeno izboljševati. V svoji panogi morajo postati pomembnejši,
bolj vidni in nazadnje morajo si ustvariti
prava poslovna partnerstva.«
• Pravijo, da je vaša 5-stopenjska metoda, ki ste jo omenili, zelo učinkovita.
Zakaj?

Več o celodnevnem seminarju, ki bo prevajan tudi v
slovenščino, najdete na spletni strani www.panta-rei.si/
keyperson.
Organizator članom OZS ponuja posebno ugodnost pri
nakupu vsstopnice na dogodek - 100 EUR + DDV popusta na
običajno ceno vstopnice.

»Ta metoda se uporablja na globalnem trgu, zanjo smo prejeli več poslovnih nagrad, odličij in priznanj številnih
neodvisnih poslovnih institucij. Najbolj
pomembno pa je to, da so jo uspešno
uporabili že tisoči podjetnikov, ki so za
nas nato posneli ali nam napisali svoje
zgodbe o uspehu. To metodo uporabljajo samostojni podjetniki, mala in srednje
velika podjetja in pa tudi vodje v velikih
podjetjih, kot sta KPMG in AECOM. Z
njo smo razvili preko 2000 podjetij v
Združenem kraljestvu, ZDA, Singapurju
in Avstraliji. Metodo podpirajo nekateri
svetovno najbolj priznanih podjetnikov
in vodij. Tudi knjiga o metodi, ki nosi
naslov Key Person of Influence, je mednarodna prodajna uspešnica.«
• Kaj pa rečete podjetnikom, ki dvomijo?
Kako jih prepričate?
»Za začetek, če kdo dvomi, naj sam
razišče in pogleda 100+ videov o študijah primerov naših strank. Potem pa
– nič od tega, kar razlagam, ni 'vudu
magija'. Če ne znaš odlično predstavi-

ti svojih idej in svoje vrednosti, ne boš
dolgo posloval. Če ne znaš svojih sporočil in svojega znanja spraviti v članke
in druge dokumente, potem te iskalniki
ne najdejo, in zamenjala te bodo podjetja, ki to znajo narediti. Če ne izboljšaš
svojih produktov in storitev, potem te
bodo zamenjala podjetja, ki to počnejo.
Če ostaneš neviden, te bodo spregledali, in če poskušaš narediti vse sam, boš
kvečjemu povprečen.
Pogovarjamo se v bistvu o zelo
osnovnih zadevah. Pogovarjamo se o
osnovnih veščinah, ki bi jih morala imeti
vsaka podjetniška ekipa. Nikoli ne govorim o zadnji fantastični softverski rešitvi, ki bo vaše podjetje magično popeljala do rasti, medtem ko sedite na plaži
– poslovni svet je zahteven in postane
enostavnejši samo, če osnove resnično
obvladate.«
Eva Mihelič
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Marketing v storitveni dejavnosti

Recept za uspeh

kozmetičnega salona
Uspeh salona je povezan s čim večjim številom stalnih strank, investicijami v marketinško
komunikacijo s svojimi potrošniki ter konstantnim izobraževanjem in dopolnjevanjem
strokovnega znanja zaposlenih.

P

odjetnice, večinoma gre za ženski
spol, salone za manikiro osnujejo takrat, kadar imajo vizijo in poznajo cilje, ki
bi jih želele doseči. Za dosego zastavljenih
ciljev podjetnica potrebuje poslovni načrt
in pa strategijo, kako doseči zastavljene
cilje. S svojim salonom realizira cilje po
zadovoljevanju strankinih potreb in želja, ne gre pa pozabiti, da je dejavnost
tržno naravnana, poslanstvo podjetja pa
ustvarjanje dobička.
Kotler, Hayes in Bloom (2002, 143) navajajo, da je na podlagi strategije, s katero želimo doseči cilje, potrebno osvojiti
in vključiti taktike ter aktivnosti, ki bodo
doprinesle k uresničitvi zastavljenih ciljev.
Toliko bolj kot je salon lažje dostopen, večja verjetnost je, da salon obišče
več obiskovalk ali obiskovalcev. Tudi razni
popusti in cena storitve je pomembna za
dobro delovanje salona. Dobra kakovost
je izjemno pomembna, saj se stranka
odloči najprej za storitev, nato pa tehta
tudi ceno. Ozaveščenost in informiranost
uporabnic sili salon k izboljšavam, neprestanemu napredovanju, urejanju in dopolnjevanju svoje ponudbe.
V raziskovalnem intervjuju, ki sem
ga opravila, je bilo moč razbrati, da uporabnice izbirajo kozmetične salone po
»wom« priporočilih (to je sodobno poimenovanje za priporočilo od ust do ust).
Intervjuvanke so povedale, da s svojimi
lepo urejenimi nohti v določenem salonu navdušijo druge, ki si nato na njihovo
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priporočilo tudi same privoščijo storitev
stiliranja nohtov. Ugotovljeno je bilo, da
se za manikerski salon stranka raje odloči,
če pozna oziroma sliši za dobro izkušnjo
osebe, ki ji zaupa. V takem primeru je odločitev lažja. Osebno priporočilo je najbolj
vredno zaupanja v tej marketinški propagandi. Nadaljnji obiski pa so odvisni od
zadovoljstva oziroma izkušnje, ki jo ima
posameznica s storitvijo.
Tudi Musek Lešnik pri svojem delu govori o zvestobi potrošnikov, ker navaja, da
»zaupanje igra vlogo nekakšnega lepila v
odnosu med potrošnikom in podjetjem«.
Pravi, da se je potrebno pri poslovanju
podjetja poleg razlogov, da bi zadovoljili
potrošnika, osredotočati še na to, kako
odpraviti negativne razloge in hitro prepoznati pokazatelje nezaupanja, ki vodijo
v nezadovoljstvo. Meni, da podjetja velikokrat napačno mislijo, da bo povečevanje zadovoljnih potrošnikov dovolj, da
odpravijo nezadovoljstvo drugih.
Zaupanje lahko opredelimo kot odnos
med dvema skupinama:
– podjetjem oziroma salonom za manikiro in stranko, ki koristi manikersko
storitev, ter
– manikerko kot izvajalko storitve in
stranko kot uporabnico storitve.
Po Morganu in Huntu lahko odnos
opredelimo kot »niz transakcij, ki izgrajuje zavedanje obojestranskega odnosa«.
V svoji razlagi omenjata, da odnos vsak
posameznik razume drugače, za nekoga

je to že sam stik, za druge pa lahko pomeni samo bežen kontakt ali začasna nepomembna interakcija.
Za salone je pomembno, da gradijo
na zaupanju ter občutku skladnosti in
da se poistovetijo z vizijo, ki jo ima salon. Šele na tak način se lahko uporabnica
počuti pripadna ter svojo pripadnost izkazuje v obliki večkratnega obiska salona.
Salon mora neprestano slediti novostim,
ki so lansirane na trg, izvajati nove tehnike in snovati poštene cene. Salon, ki želi
prednjačiti na trgu in s svojo strategijo
uvaja nove, sodobne prijeme zadovoljevanja svojih strank, si lahko obeta dobre
poslovne rezultate. Saj zgolj zadovoljstvo
ne bo dovolj, da bi potrošniki postali zvesti obiskovalci salona.
Zaključujem z mislijo Kristjana Muska
Lešnika, da je z etične perspektive dolgoročno uspešno poslovanje podjetja lahko
samo tako, da do svojih potrošnikov razvija »fair play« odnos, saj lahko nepošteno služenje dobička na potrošnikih salon
obsodi na propad. Prav tako pove, da je
treba imeti v mislih, da »ljudje niso hodeče denarnice, ampak živa bitja«.
Karlinca Delbello
Viri:
– Musek Lešnik, K. 2008. Koper. Od zadovoljstva
potrošnikov do programov zvestobe. Koper, Univerza na
Primorskem, Fakulteta za management.
– Kotler, T., Hayes, Paul N. Bloom. 2002. Marketing
professional services, second edition. Paramus, NJ:
Learning Network Direct, Inc.

že več kot
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Direktni marketing

Štirje načini

pospeševanja prodaje
in gradnje odnosov

Direktni marketing ponuja dobre priložnosti ne le za pospeševanje prodaje, ampak predvsem za
spoznavanje strank in gradnjo trajnejših odnosov z njimi. Štirje strokovnjaki so na februarskem
mesečnem srečanju Društva za marketing Slovenije (DMS) predstavili, kakšno je trenutno stanje
direktnega marketinga v Sloveniji in kako bolje izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja.

K

ar 37 % sodelujočih podjetij direktni
marketing uporablja za direktno komuniciranje oziroma obveščanje strank,
za 22 % vprašanih pa je direktni marke-

Maja Golob

Simon Meglič

ting ključno orodje za prodajo izdelkov
oziroma storitev strankam, so pokazali
rezultati raziskave Monitor direktnega
marketinga DMS, s katero so Sekcija za
direktni marketing in prodajo ter partnerja raziskave Arhea in Spago želeli
spoznati izzive in najpogostejše pristope
k direktni komunikaciji s strankami v slovenskih podjetjih. A kot poudarja Maja
Golob, soustanoviteljica in strateginja
v agenciji Spago ter vodja Sekcije za
direktni marketing in prodajo pri DMS:
»Direktni marketing ni samo enosmerno
bombardiranje potencialnih in obstoječih strank s sporočili. Končni cilji bi morali biti vzpostavitev trajnejših odnosov

s strankami, dvosmerna komunikacija
z njimi ter poglobljeno spoznavanje in
učinkovitejše ciljanje, saj s tem dosegamo večjo stopnjo odzivnosti in povečujemo prodajo.«
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Kako torej z direktnim marketingom
doseči čim večji učinek, ki bo ne le povečal prodajo, ampak vam pomagal tudi
pri gradnji blagovne znamke in odnosih
s strankami?

➜U
 činkovit direktni marketing se začne s kvalitetno bazo kontaktov.
➜K
 omunikacijo in ponudbo je potrebno prilagajati stranki glede na nakupno fazo,

v kateri se stranka nahaja.

➜D
 irektni marketing lahko veliko pripomore h gradnji prepoznavnosti blagovne

znamke.

➜D
 irektni marketing omogoča gradnjo trajnejših odnosov s strankami.
➜D
 irektni marketing je stroškovno učinkovit.

1. Spoznajte bazo svojih
kontaktov
Maja Golob pravi, da je potrebno
za dobre rezultate pridobiti podatke
o strankah. Večinski delež rezultata je
odvisen od tega, koliko vemo o naših
kontaktih in kako jim v skladu s tem
prilagajamo ponudbo, šele nato pride
na vrsto kreativa, izbor kanalov in druge
malenkosti. Prepričati se je treba, da je
izbrana komunikacija strankam relevantna in zanimiva – učinkovitost za podjetje se mora podrediti relevantnosti za
stranke. »Delajmo na bazah na podlagi
nekih skupnih lastnosti, s pomočjo katerih bomo lahko kontakte segmentirali
in poslali sporočilo prilagojeni določeni
ciljni skupini, s čimer bomo učinek sporočila povečali,« dodaja Simon Meglič iz
podjetja ePrvak.
Jure Peternelj iz podjetja Studio Moderna pri tem poudarja, da demografski podatki niso več dovolj, in predlaga,
da podjetja začnejo z majhnimi koraki.

Jure Peternelj

»Sprašujte zaposlene, stranke, vse zabeležite. Bodite v stiku s kupci, vsak zaposleni naj vsaj enkrat v letu prodaja, da
dobi stik s kupci,« pravi. A pri tem je
ključno, da te podatke nato tudi uporabite za prilagoditev komunikacije posameznim segmentom strank.

2. Prilagajajte komunikacijo
glede na nakupno fazo
»Pametno kombinirajte kanale na
podlagi merjenja učinkovitosti posameznih kanalov in faze, v kateri je stranka,«
pravi Geni Arh (Arhea). Maja Golob pri
tem poudarja: »Če boste z vsemi strankami komunicirali enako, bo temu pri-

O društvu za marketing Slovenije:
Društvo za marketing Slovenije združuje več kot 600 članov, marketingašev in
direktorjev podjetij, katerim ponuja marketinška izobraževanja in druge dogodke,
kot so mesečna srečanja, marketinški zajtrki in srečanja Sekcije za direktni
marketing in prodajo, Sekcije za B2B marketing in Kluba marketinških direktorjev.
Več preberite na http://www.dmslo.si.
DMS 20 članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vabi, da se brezplačno
udeležijo njihovega mesečnega srečanja na temo Znanja in spretnosti marketingaša
2020, ki bo 18. aprila ob 17. uri (GZS, Dimičeva 13, Ljubljana). Pri prijavi na info@
dmslo.si pripišite OZS2016. Prijave bomo sprejemali do zapolnitve mest.
meren tudi rezultat. Enaka ponudba za
vse ne bo dosegla najboljšega rezultata.
Poglejte, koga imate v bazi, in prilagodite ponudbo.«
Podjetja se sicer premalo zavedajo
priložnosti, ki jih imajo v bazah obstoječih strank. Kar šest- do sedemkrat ceneje
je produkt ali storitev prodati obstoječi
stranki kot pridobiti novo. »Vsi imamo na
razpolago iste kanale, čarovnija se dogaja
v kombinaciji teh in prilagajanju življenjski fazi, v kateri se stranka v tistem trenutku nahaja,« dodaja Maja Golob.

Geni Arh

3. Uporabljajte nove
tehnologije

4. Razumite vedenje strank

Tehnologija omogoča spremljanje
porabnikovega vedenja in posledično
izboljšanje oziroma optimizacijo komuniciranja. Vaša spletna stran in družbena omrežja, kot so Facebook, Twitter in
LinkedIn, vam omogočajo neposredno
nagovarjanje vaših potencialnih in obstoječih strank in prilagajanje ponudbe v
skladu z ugotovitvami, ki vam jih ponuja
spletna analitika o njihovem obnašanju.
Simon Meglič svetuje predvsem sledeče:
1. PERSONALIZACIJA. Personalizirajte
komunikacijo – uporabite recimo strankino ime.
2. KLIC K AKCIJI. Uporabite klic k akciji – stranki oziroma uporabniku neposredno razložite, kaj želite od nje.
3. NAGRADE. Skušajte stranke nagrajevati z darili in popusti. Učinek nujno
merite – če recimo pri popustih uporabljate kupone, lahko tako merite učinkovitost posameznih promocijskih kanalov.
4. ČASOVNA OMEJITEV. Časovno
omejite kampanje. Krajši kot je rok, znotraj katerega se mora stranka odzvati na
ponudbo, boljši je odziv.

»Psihologija ima v marketingu ogromen potencial. Petindevetdeset odločitev
se zgodi podzavestno. Možgani ne marajo
racionalnih odločitev, zato iščejo bližnjico
in mi jim pomagamo najti bližnjico, ki bo
nam všeč,« pravi Jure Peternelj in navaja
tri trike, ki zvišujejo stopnjo odziva:
1. STRAH PRED IZGUBO. Ljudje si bolj
želimo stvari, ki niso dostopne – recimo
podjetje Beyond the rack v svoji spletni
trgovini določene stvari označi kot »rezervirane«, zaradi česar so bolj zaželene.
2. ARHITEKTURA IZBIRE. Primer za to
je recimo darovanje organov: v državah,
kjer je v vprašalniku, v katerem se opredeliš, ali želiš biti darovalec organov, možnost za darovanje že obkljukana in jo je
potrebno zavestno odkljukati, je stopnja
darovalcev organov skoraj stoodstotna,
za razliko od držav, kjer je potrebno možnost obkljukati.
3. PERCEPCIJA CENE. Staro in novo
ceno je potrebno v oglasu fizično ločiti
z besedo, saj bo potem odziv boljši. Recimo: 40 evrov, sedaj 30 evrov.
Tamara Kajtazović, slika: Nejc Lasič
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Še zadnji korak pred sklenitvijo posla v tujini

Srečanje v živo

in priprava odlične
predstavitve v angleščini

Ali ste vedeli, da je javno nastopanje ena izmed stvari, ki vliva strah tudi najuspešnejšim?
Priprava dobre prezentacije je zahtevna v maternem jeziku, v angleškem pa še toliko bolj. Kako
lahko torej pripravimo odlično in samozavestno predstavitev produkta ali storitve pri našem
poslovnem partnerju v tujini in uspešno sklenemo posel, ne da bi pri tem izgubljali preveč
energije in se na koncu še vedno počutili nemočni?

U

činkovita in temeljita priprava je
ključnega pomena. Veliko ljudi zmotno meni, da govorec izgubi svoj čar in
spontanost, če se na predstavitev pripravlja preveč. Pri tem pogosto pozabljajo,
da je improvizacija v tujem jeziku, ko vate
strmi množica ljudi oziroma ko želimo na
poslušalca narediti vtis, skoraj nemogoča.
Če se želimo v tujem jeziku sproščeno izražati, iskati sopomenke in improvizirati,
moramo biti kar se da sproščeni in imeti
zelo bogato besedišče.
Da je priprava izredno pomembna,
kaže tudi dejstvo, da se govorci TED dogodkov na svoj govor začnejo pripravljati
mesece vnaprej. Vse je pripravljeno do
potankosti in nič ni prepuščeno naključju.

Kaj odlikuje dobro
prezentacijo?
• Ne glede na to, v katerem jeziku
imate predstavitev, je ena najpomembnejših stvari struktura. Predstavitev mora

Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije v sodelovanju z avtorico
članka pripravlja učinkovite tečaje
angleškega in nemškega jezika –
individualno ali v skupini do osem
oseb. Tečaji se bodo začeli aprila
oziroma maja, več informacij pa
najdete na strani ____.
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imeti jasen uvod, jedro in zaključek. Podobno kot pri pisnih sporočilih je tudi tu
izredno pomembno, da vemo, kakšno je
naše glavno sporočilo. Prav tako moramo
izpustiti vse nepomembne informacije in
naše sporočilo podkrepiti s podatki, grafi
in vizualnimi gradivi.
• Tako kot pri pisnih besedilih je tudi
pri govornih nastopih treba izbrati ustrezni slog prezentacije (formalni, polformalni ali neformalni slog).

Pogoste napake slovenskih
govorcev:
• Direktni prevodi
Ena najpogostejših napak govorcev so
neposredni prevodi iz slovenščine v angleščino. Slovenskemu ušesu zvenijo zelo
naravno in celo sofisticirano, medtem ko
so za materne govorce takšni stavki težko
razumljivi in nenaravni. Tudi če so stavki slovnično pravilni, to še ne pomeni, da
smo izbrali ustrezno besedišče in strukture. Na koncu takšen pristop lahko zelo
negativno vpliva tudi na sklepanje posla.
• Neustrezne povezovalne strukture
Kot smo že omenili, je pri prezentacijah ključnega pomena jasna struktura. Pri
uvodnem nagovoru in strukturiranju nam
tako pomagajo ustrezni povezovalni izrazi. Pogosti problem slovenskih govorcev
je, da jih povsem izpustijo ali prevajajo
slovenske izraze.

Oglejmo si nekaj uporabnih izrazov,
ki jih lahko uporabimo pri nagovoru poslušalcev:
• »Good morning, ladies and gentlemen.« ali »Hello everyone.« pri manj formalnem govoru.
• »Thank you for coming today.« ali
»It's a pleasure to welcome you today.«
• Namesto »I am …« rajši uporabimo
izraze, kot so »Let me introduce myself. My
name is … and I'm responsible for …«
• »I'm here today to discuss …« ali »The
purpose of this presentation is …«
• »I've divided my presentation into
four main parts.« »Firstly, Secondly, Thirdly,
Finally …«
• »If you have any questions, I'll be happy to answer them as we go along / at the
end of this presentation.«
• Let's start / begin with …
S pravilnim nagovorom publike in
samozavestnim nastopom lahko na poslušalca naredimo izredno profesionalen
vtis. Zelo pomembno je, da se te fraze
naučimo na pamet, saj jih le tako lahko
uporabljamo avtomatično in brez prisile.
Ko imamo prezentacijo, namreč nimamo
časa, da bi iskali ustrezne besede. Naš cilj
je čim boljše predstaviti produkt ali storitev in skleniti posel.
• Napačna izgovarjava in intonacija
Slovenski govorci pogosto pozabljajo,
kako pomembna je pravilna izgovarjava

in ustrezna intonacija. Nekateri so celo
prepričani, da slovenski naglas v angleščini zveni povsem nevtralno in lahko razumljivo. Uporabljajo slovenske glasove,
saj so jim blizu, in ob tem pozabljajo, da
maternemu govorcu angleščine slovenski
naglas ni nič manj vpadljiv in težko razumljiv, kot je na primer ruski ali nemški.
Naglaševanje in intonacija sta v slovenščini zelo drugačna. V angleščini so
stavki razdeljeni v posamezne sklope in
delujejo zelo ritmično in pojoče. Razlika
med najvišjim in najnižjim tonom je občutno večja kot v slovenščini. Besede, kot
so pomožni glagoli in členi, se pri govoru
skrajšujejo, v vsakem sklopu pa je poudarjena le najpomembnejša beseda (običajno na koncu sklopa).
Najpogostejši problem pri Slovencih
je, da vse besede v angleščini izgovarjajo
v istem tonu in z istimi poudarki. Maternemu govorcu angleščine tako zvenijo
zelo mehanično in monotono. Delujejo
lahko celo dolgočasno in dajejo vtis, da
jih predstavitev sploh ne zanima oziroma
jim ni pomembna.
Vaš govor je tako lahko izpiljen do popolnosti, vendar bo ob neustrezni intonaciji na poslušalca deloval hladno ali celo
dolgočasno.
• Na posameznem diapozitivu je preveč besedila
Zaradi strahu, da bi pozabili besedilo v angleščini, na posamezen diapozitiv
napišemo kar se da največ besedila. To
odvrača pozornost poslušalcev. Namesto
da bi se poslušalci koncentrirali na naš

govor, berejo besedilo na diapozitivih.
Prav tako mora biti besedilo brezhibno,
če želimo na poslušalce narediti res dober vtis, zato je priporočljivo, da ga pred
predstavitvijo pregleda strokovna oseba.
• Preveč neposreden jezik
Angleščina je zelo uglajen jezik in je
v primerjavi s slovenščino manj direktna.
Povedi v slogu »What do you want us
to do?« lahko zvenijo neprijazno ali celo
grozeče. Namesto direktnih vprašanj zato
rajši uporabljajte vprašalnice, ki se začnejo s »Could you explain …«, »Would you
mind telling us …« itd.
• Slovnične napake (določni in nedoločni členi, predlogi, vrstni red itd.)
Eden največjih slovničnih problemov
slovenskih govorcev je neustrezna uporaba členov, saj jih v slovenščini ne uporabljamo.
Osnovno pravilo pri nedoločnih členih
je, da jih uporabljamo, kadar določeno
stvar omenimo prvič ali če o neki stvari
govorimo na splošno (na primer »I would
need a flip chart«). Določni člen se nahaja
pred besedami, ki smo jih že omenili ali
so nam znane, kot na primer: »Can you
please show me the report?«
Tudi pri predlogih v angleščini obstajajo velike razlike in večine ne moremo
prevajati iz slovenščine. Naj navedem le
nekaj predlogov, kjer se pogosto pojavljajo napake: »to depend on, to be interested
in, to be famous for, to be in charge of« itd.
V angleščini je nova informacija običajno na koncu stavka. To še posebej velja
pri časovnih in krajevnih določilih. Stavek
»We had a meeting at 4pm.« tako zveni
veliko bolj naravno kot »At 4pm we had
a meeting.«

10 korakov do odličnih
prezentacij v angleščini:
• Napišite besedilo, ga razdelite v
uvod, jedro in zaključek ter ga lektorirajte. Poiščite poudarke, vadite intonacijo in
večkrat glasno preberite besedilo.
• Da bi se izognili učenju na pamet,
predstavitev razdelite na oporne točke,
nato poskusite vsako misel parafrazirati
oziroma povedati z drugimi besedami. To
vam bo v veliko pomoč, če se ne boste

mogli spomniti določenih besed. Vaša
prezentacija bo prav tako zvenela bolj
naravno.
• Ne uporabljajte besed, ki jih težko
izgovarjate, izogibajte se idiomom in fraznim glagolom, če ne poznate natančnega pomena, ter uporabljajte čim več aktivnih oblik.
• Bodite kreativni in svoje sporočilo
podkrepite z izbranimi fotografijami, videom, citatom ali retoričnim vprašanjem.
Namesto običajnih PowerPoint prezentacij lahko svojo predstavitev pripravite s
Prezi programom, ki omogoča zelo kreativno in sodobno predstavitev.
• Posnemite se in opazujte svojo neverbalno komunikacijo. Prijatelja ali sodelavca vprašajte za povratno informacijo in
se učite iz svojih napak.
• Učite se od najboljših. Oglejte si TED
Talks videe in druge odlične govorce, kot
je bil Steve Jobs, ki je bil znan po svojih
brezhibnih prezentacijah. Opazujte njihovo neverbalno komunikacijo in jo poskušajte posnemati. Izboljšajte splošno in
strokovno besedišče v angleščini, vadite
izgovarjavo, veliko berite ter spremljajte
oddaje v angleščini.
• Pred prezentacijo poskusite vsaj nekaj minut poslušati program v angleščini, da se navadite na ritem in melodijo
jezika.
• Govorite počasi in ne hitite.
• Vsakdo se lahko zmoti. Če se zmotite, se opravičite in naj vas to ne vrže s
tira. Namesto napak se osredotočite na
vsebino in vaše poslušalce ter pokažite
svoje navdušenje in strast nad izdelkom
ali storitvijo, ki jo predstavljate.
• Vaja dela mojstra. Z vsako predstavitvijo boste postajali bolj samozavestni
in prepričljivejši govorci.
Angleščina, kot lingua franca, pred
nas postavlja veliko izzivov. Od govorcev
zahteva ne le odlično znanje angleškega
jezika, temveč tudi dobro poznavanje kulturnega prostora, v katerem poslujemo.
Poleg nasvetov, ki smo jih omenili v članku, je tako izredno pomembno, da se pred
vsakim obiskom v tujini dobro seznanimo
tudi s kulturnimi normami in načinom
poslovnega komuniciranja v tej državi,
saj bomo le tako lahko uspešno zaključili
posel in svoje poslovanje razširili v tujini.
Katja Kranjec, Language Art
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PODJETNO

Dejavniki konkurenčnosti

Zakaj ima eno podjetje
boljši položaj na trgu

od drugega?

V običajnih tržnih razmerah se podjetje v svojem okolju srečuje s konkurenčnimi, to je s takšnimi
ponudniki, ki skušajo izpolniti ista pričakovanja in pokriti iste potrebe okolja. Če so bili ključni
dejavniki konkurenčnosti še pred desetletjem strošek (cena) delovne sile in drugih proizvodnih
dejavnikov, tehnologija, produktivnost in inovacije, danes izstopajo znanje, sposobnost delovne
sile oziroma tako imenovani necenovni dejavniki.

K

onkurenčnost lahko opišemo kot
sposobnost proizvajalca ali nosilca
storitev, da v tekmi z drugimi udeleženci
trga pridobi naklonjenosti strank za svoje izdelke oziroma storitve. Poznamo več
dejavnikov konkurenčnosti, ki so zelo različni, odvisni so od tega, na osnovi katerih lastnosti okolje določa konkurenčnost.
Dejavniki, ki spreminjajo konkurenčnost
ponudbe, so na primer lahko funkcionalnost ponujenega, kakovost, barva, obseg,
dobavni čas, servisna oskrbljenost, cena,
način dobave in plačila, verodostojnost
izdelovalca oziroma ponudnika idr.
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Za
izboljšanje
konkurenčnosti
mora zato vsako podjetje vedeti, katere lastnosti njegove ponudbe so za
posamezno okolje pomembne (tudi
prioritetne) in kako jih v primerjavi s
konkurenčnimi izboljšati ali pa razviti nove lastnosti svojih izdelkov in
storitev, takšne, kakršnih konkurenti
še nimajo. Za povečanje konkurenčne
sposobnosti si podjetja po vsem svetu prizadevajo doseči enake cilje, kot
je na primer povečanje produktivnosti,
skrajšanje razvojnih časov ali povečanje kakovosti.

Produktivnost tudi merilo
uspešnosti menedžmenta
Produktivnost dela je najpomembnejši vir za razvoj podjetja, posameznika
in družbe. Pomeni predvsem učinkovito izrabo vseh razpoložljivih virov dela,
kapitala, materiala, prostora, energije,
znanja, časa in življenjske dobe izdelka.
Hkrati je tudi merilo za uspešnost menedžmenta. Najpogostejše so zamenjave
produktivnosti z delovno intenzivnostjo.
Tempo dela je sicer pomemben dejavnik
uspešnosti, vendar se moramo zavedati
omejitev človekovih fizioloških sposob-

nosti. Produktivnost ni samo rezultat hitrejšega fizičnega dela, ampak je potrebno predvsem inteligentnejše delo. Tudi
vsako zniževanje stroškov ne prispeva
vedno k povečanju produktivnosti, kajti
nesmotrne racionalizacije lahko povzročijo visoke stroške zaradi poznejših reklamacij, obnove zdravja itd. Prav tako
tudi najvišji dobički niso vedno rezultat
najvišje produktivnosti, saj se ti lahko
dosegajo na različne načine, kot je neinvestiranje, dvigovanje cen z ekološko
spornimi tehnologijami (Starčič, 1994).
Proizvodnost dela oziroma produktivnost je pokazatelj proizvodne moči dela
in tehnično-tehnološke opremljenosti
organizacijske enote. Najpomembnejši dejavniki proizvodnosti so (Leber,
2000): energija, integracija proizvodnih
procesov (operacije, tehnološke celice),
avtomatizacije proizvodnih procesov (organizacija, kapacitete), inovacije in racionalizacije (ustvarjalnost, inovativnost),
tip proizvodnje (večanje obsega k množinski proizvodnji).

in okolje, v katerem zaposleni opravljajo
svoje naloge.
Ugled je pomemben del premoženja
organizacije, torej pomemben marketinški vir, ki nastopa v vlogi pregrade pri
vstopu novih konkurentov, saj ga je težko posnemati, zato organizaciji omogoča
večjo uspešnost.
Inovacijske vire delimo na inovativnost in sposobnosti za inoviranje.
Sposobnosti menedžmenta odnosov z
odjemalci so sposobnosti za pridobivanje,
ohranjanje in krepitev trajnih (dolgoročnih)
odnosov z odjemalci za doseganje višjega
ali ohranjanje doseženega zadovoljstva.
Pod pojmom tržna uspešnost razumemo zadovoljstvo in zvestobo odjemalcev, ustvarjeni tržni delež organizacije in
ustvarjeni obseg prodaje organizacije.
Pod pojem finančna uspešnost pa
uvrščamo finančne in računovodske vidike uspešnosti, kot so denimo donosnost sredstev, EBIT (čistemu dobičku se
prištejeta davek in obresti) in presežek
prejemkov nad izdatki pri poslova¬nju.

Marketing kot dejavnik
konkurenčnosti

Cenovni in necenovni
dejavniki konkurenčnosti

Sredstvo konkuriranja ne more biti
samo izdelek, temveč je to način marketinga in prodaje tega izdelka. Čeprav je
nabor marke¬tinških virov lahko izredno
širok in jih je mogoče dojemati s številnih različnih zornih kotov lahko kljub
temu določimo tiste, ki imajo potenciale
za doseganje kon¬kurenčnih prednosti.
To so tržna naravnanost, interna tržna
naravnanost, ugled, inovacijski viri, sposobnosti menedžmenta odnosov z odjemalci, tržna in finančna uspešnost.
Bistvo tržne naravnanosti je:
– v pridobivanju informacij o ciljnih
skupinah in konkurentih (naravnanost
na odjemalce in konkurente) in širjenju
informacij v vse oddelke organizacije; ter
– v uspešni in učinkoviti uporabi
pridobljenih informacij na ciljnih trgih,
za kar je potrebna ustrezna povezanost
med vsemi oddelki in posamezniki v organizaciji, ki vplivajo na ustvarjanje vrednosti na trgih.
Interna tržna naravnanost se osredotoča predvsem na zadovoljstvo zaposlenih in pro-duktivnost z mehanizmom,
ki kontinuirano izboljšuje delovna mesta

Pasivna primerjava dveh izdelkov še
ne pomeni procesa konkuriranja, šele
aktivna uporaba načinov marketinga
za ta izdelek pomeni tržno tekmovanje.
Medtem ko je še najbolj prepoznavna
in nadzorovana konkurenca znotraj iste
panoge, nam je manj poznana ali pa
sploh nepoznana konkurenca, ki prihaja z izdelki, izdelanimi iz drugih materialov, z drugačno tehnologijo in z drugačnimi ponudbenimi komponentami,
ki pa opravljajo enako funkcijo, kot naš
izdelek. Ta konkurenca je lahko bistveno
nevarnejša, saj prihaja s področja, ki ga
običajno ne poznamo.
Nevarnost predstavlja tudi vstop
novih, doslej neznanih konkurentov, ki
zavzemajo obstoječe tržne deleže. Če se
na trgu pojavijo nova podjetja, potem

vsekakor v tistem trenutku razpolagajo
z določenimi konkurenčnimi prednostmi,
sicer na trg ne bi mogli vstopiti. Vsakdo,
ki vstopi na trg, ima vsaj začasno določeno atraktivnost, zaradi katere bo odvzel
obstoječim konkurentom večji ali manjši kos tržnega deleža. Podjetje si lahko
svojo pogajalsko pozicijo izboljša, če si
pridobi konkurenčne (nove) dobavitelje
in odjemalce, kar pa je lahko v praksi kar
precej zahtevna in dolgotrajna naloga
(Dubrovski, 2013).
Resnično konkurenčno prednost razvijejo le tista podjetja, ki so sposobna
prej odkriti, razumeti, uvesti in uporabiti te metode. Za to potrebujemo po eni
strani ustrezne sodelavce, pa tudi predpostavke v podjetju samem, da bi lahko potrebno znanje hitro pridobili in ga
uporabili. Podjetja vstopajo v strateške
povezave z drugimi, da bi si izboljšala
svoj konkurenčni položaj s pomočjo njihovih virov in/ali s pomočjo virov, ki jih
je mogoče ustvariti v kooperaciji z njimi.
Kovačevič (1973) že v sedemdesetih letih
izpostavlja pomen razpoložljivosti dejavnikov, cen, stroškov in necenovnih dejavnikov konkurenčnosti: to so znanstveno
delo, oblikovanje (dizajn), trženje ter
drugi dejavniki konkurenčnosti, kot npr.
kakovost izdelka, transportni stroški.
Zanimivo je, da so že v tistem času
ločevali cenovne dejavnike od necenovnih. Če so bili ključni dejavniki konkurenčnosti še pred desetletjem strošek
(cena) delovne sile in drugih proizvodnih
dejavnikov, tehnologija, produktivnost
in inovacije, danes izstopajo znanje, sposobnost delovne sile oziroma tako imenovani necenovni dejavniki.
Tanja Kobovc
– Dubrovski, Drago. 2013. Mednarodna ekonomija
in poslovanje. Celje. Mednarodna fakulteta za
družbene in poslovne študije.
– Kovačevič Mladen. 1973. Faktori konkurentnosti
jugoslovenskog izvoza. Beograd. Institut ekonomskih
nauka.
– Leber, Marjan in Andrej Polajnar. 2000. Študij
dela za delo v praksi. Maribor. Fakulteta za
strojništvo.
– Starčič, Sašo. 1994. Čas za produktivnost v
slovenskih podjetjih. Ljubljana. Delo.
– Finančni slovar: http://www.financnislovar.com/
definicije/ebitda-marza.html.
– S podeželja.si: http://www.
spodezelja.si/index.php?option=com_
content&view=article&id=1554:kaj-je-ebit-inebitda&catid=58:finanni-nasveti&Itemid=604.
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STROKOVNO

Zdravje

Debelost in motnje presnove –

epidemija prihodnosti

Presnovni ali metabolni sindrom je obolenje, ki prizadene vedno več ljudi. Ima ga že petina
svetovnega prebivalstva. Da gre za motnje presnove, kažejo težave, kot so trebušna debelost,
odpornost telesa proti inzulinu (inzulinska rezistenca), zvišan krvni tlak (hipertenzija), zamaščenost
jeter, motnje v presnovi krvnih maščob (dislipidemija) in zvišan krvni sladkor (hiperglikemija).
Vsaka od teh težav je lahko vzrok za srčno-žilne bolezni in sladkorno bolezen tipa 2.

P

ojavnost metabolnega sindroma se
povečuje z nezdravim načinom življenja, za katerega so značilni stres,
premalo telesnega gibanja, neredna in
neustrezna prehrana in pomanjkanje
spanca. V Evropi naj bi imelo presnovni
sindrom od 10 % do 15 % ljudi, med bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2 pa ga
ima več kot 80 %.

Prekomerna teža in telesna
neaktivnost vodita v bolezen
Iz podatkov lahko razberemo, kako
pogosto se posamezni dejavniki tveganja za nastanek presnovnega sindroma
pojavljajo pri odraslih Slovencih:
– 58 % jih ima čezmerno telesno
težo, 18 % pa je debelih,
– približno polovica ima zvišan krvni
tlak,
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– dva od treh imata zvišan holesterol
v krvi,
– sladkornih bolnikov je več kot
100.000, njihovo število pa nenehno narašča.
Motnje v presnovi lahko povzročijo
zamaščenost jeter, to pa lahko pripelje
do vnetja jeter, ciroze ali tudi do raka jetrnih celic.
Nalaganje maščobe okoli pasu pogosteje privede do srčno-žilnih bolezni.
Razlog za to so okoli pasu nakopičene
maščobne celice, katerih presnovki sodelujejo pri nastajanju bolezni, kot sta
ateroskleroza in sladkorna bolezen tipa
2. Pri ljudeh s presnovnim sindromom
je tveganje za pojav srčno-žilnih bolezni
od 2- do 4-krat večje, tveganje za pojav
sladkorne bolezni tipa 2 pa je 5-krat večje.

Zato je zelo pomembno, da presnovni sindrom preprečimo – z vzdrževanjem
primerne telesne teže, z zadostno mero
gibanja in zdravim prehranjevanjem. Če
pa smo znake presnovnega sindroma pri
sebi že prepoznali, ga je treba zdraviti s
strokovno pomočjo.

Hujšanje pod zdravniškim
nadzorom
V Termah Šmarješke Toplice so razvili
enkratne programe hujšanja SlimFit, razstrupljanja VitaDetox in zdravljenja metabolnega sindroma. Temeljijo na zmanjševanju maščob v telesu in odpravljanju
presnovnih motenj. Temeljni terapevtski
ukrep je sprememba življenjskih navad:
omejiti vnos kalorij, enostavnih ogljikovih
hidratov, nasičenih maščob in transnenasičenih maščob, ter pridno telovaditi,

ker so telesne mišice največji porabnik
glukoze in najpomembnejši dejavnik za
odpravo inzulinske rezistence. Zato je sestavni del programa motivacija in pouk za
spremembo življenjskega sloga. Programi
se začnejo s temeljitim zdravniškim pregledom, ki vključuje tudi obremenitveni
test (ergometrijo) pri kardiologu. Terapije,
prehrana in športne aktivnosti, ki sledijo,
so prilagojene zdravstvenemu stanju in
ciljem vsakega posameznika.

Gibanje – preventiva in
zdravilo
Redna fizična aktivnost prepreči zgoraj omenjene težave, ob tem pa tudi
zmanjšuje stres in zmanjša tveganja za
pojav izgorelosti in depresije. Pozitivnih
učinkov gibanja se zaveda večina bolnikov z motnjami presnove, vendar ne znajo in ne zmorejo gibanja vpeljati v svoj
vsakdan. V Termah Šmarješke Toplice je
vrsta vadbe in intenzivnost vadbe izbrana tako, da gost uživa v gibanju in se
zato z lahkoto privadi na bolj zdrav način
življenja. Vadba v termalni vodi, nordij-

Dejavniki, po katerih prepoznamo
presnovni sindrom:
• trebušna debelost: obseg pasu nad popkom: več kot 94 cm pri moških, več kot
80 cm pri ženskah
+ vsaj dva od naslednjih dejavnikov
• zvišan krvni tlak: 130/85 mmHg oziroma uvedeno zdravljenje z antihipertenzivi
(zdravili za zniževanje zvišanega krvnega tlaka)
• zvišani trigliceridi: 1,7 mmol/l ali več
• znižan holesterol HDL: 1,0 mmol/l ali manj pri moških, 1,3 mmol/l ali manj pri
ženskah
• zvišan krvni sladkor na tešče: 5,6 mmol/l ali več oziroma že zdravljena sladkorna
bolezen tipa 2

ska hoja v naravi in vadbe v telovadnici,
višinski sobi in IR sobi zmanjšujejo maščobne obloge ter krepijo mišice, hkrati
pa sproščajo in vračajo samozavest.

Vadba v vodi sodi med lažje,
a hkrati učinkovitejše vadbe
Katera koli oblika gibanja v vodi –
plavanje, vodna aerobika, hoja ali vodna
masaža – je dobra za telo in za naše po-

čutje. Pri vadbi v vodi porabimo več kalorij kot pri vadbi na suhem, poleg tega
pa je vadba v vodi lažja. Zato je vadba
v vodi odlična izbira za tiste, ki imajo
prekomerno telesno težo ali težave s
hrbtenico in gibali. Termalna voda ima
še druge blagodejne učinke, zato je hujšanje v Termah Šmarješke Toplice hkrati
tudi sproščajoč oddih.
Janja Kovačič Petrovič
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Želite izgubiti odvečne kilograme, a vam samim to nikakor ne uspe?

Program SlimFit

Uspešno odpravlja debelost in presnovne motnje. Vsebuje: nočitve s polnim penzionom (z individualno prehrano,
5 obrokov dnevno), pregled pri zdravniku in obremenilno testiranje pri kardiologu, analizo strukture tkiv, posvete s
prehransko svetovalko, terapije za zmanjševanje maščobnih oblog in sprostitev, ter različne vadbe pod strokovnim vodstvom.
Terme Šmarješke Toplice

5 noči

7 noči

687 EUR 928 EUR
Hotel Vitarium 4* do 22. 4. 2016
Superior
22. 4.–24. 6. 2016 704 EUR 952 EUR

IZKORISTITE IZREDNO UGODNOST za člane
Obrtno-podjetniške zbornice:15 % POPUST na program
SlimFit. Popust lahko uveljavite s kartico Mozaik podjetnih.

Cene veljajo na osebo, za bivanje v dvoposteljni sobi. Doplačila: enoposteljna soba, turistična taksa.

E: booking@terme-krka.si | T: 08/ 20 50 310 | www.terme-krka.si
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Promocija zdravja za varno delo z azbestom

Uspešna izobraževalna delavnica

za krovce

V marcu 2016 smo partnerji projekta »Promocija zdravja za varno delo z azbestom« izvedli tri
brezplačne enodnevne izobraževalne delavnice. Projekt je usmerjen v aktivnosti za ohranjanje
in izboljševanje zdravja samostojnih podjetnikov in obrtnikov, ki se na svojem delovnem mestu
srečujejo z velikim tveganjem za izpostavljenost azbestu.

D

elavnice so namenjene vsem delavcem in delodajalcem, ki opravljajo krovsko dejavnost ali katero drugo
gradbeno dejavnost, kjer so delavci lahko izpostavljeni azbestu. Izobraževalne
delavnice so se v treh terminih odvijale na treh lokacijah, in sicer v Mariboru,
Ljubljani in Novem mestu. Delavnic se je
udeležilo skupaj 51 krovcev.
Predstojnica Kliničnega inštituta za
medicino dela prometa in športa prof.
dr. Metoda Dodič Fikfak, ki se že vrsto
let ukvarja s problematiko azbesta in
njegovimi posledicami na zdravje ter s
prepoznavanjem poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, je v uvodu
udeležencem predstavila splošne informacije o azbestu in posledicah azbesta
za zdravje. Poudarila je, da izdelki iz azbesta lahko povzročajo različne kronične
bolezni pljuč (azbestoza, bolezni pljučne
mrene, mezoteliom, pljučni rak, rak na

grlu in jajčnikih ter druge vrste raka).
Najnevarnejši je rak pljučne in trebušne
mrene, mezoteliom. Za vse bolezni, ki jih
povzroča azbest, je značilna zelo dolga
latentna doba, kar pomeni, da lahko od
prve izpostavljenosti do pojava bolezni
mine od 15 do 40 let ali celo več. Poleg
tega pa se delavci premalo zavedajo sinergističnega učinka azbesta in kajenja
na zdravje.
Azbestnih vlaken ne vidimo s prostim očesom, jih ne vohamo in med vdihavanjem ne čutimo. Azbestna vlakna se
zelo rada lomijo vzdolžno in prečno, pri
čemer nastajajo tanjša, iglicam podobna
vlakna. V telo vstopajo predvsem z vdihavanjem in pri vdihu zaidejo globoko
v pljuča. Za izjemno nevarna se štejejo
predvsem vlakna, katerih dolžina je večja
od 5 µm, s premerom manjšim od 3 µm,
razmerjem med dolžino in premerom pa
večjim od 3:1.

Pri demonstraciji pravilnega oblačenja in slačenja osebne varovalne obleke so sodelovali udeleženci delavnice v
Mariboru.
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Vse oblike azbesta (beli, rjavi in modri) so rakotvorne, izpostavljeni pa so
mu predvsem gradbeni delavci in njihovi
družinski člani. Do izpostavljenosti prihaja pri različnih delovnih procesih – proizvodnji, kopanju, uporabi, vzdrževanju,
popravilu ali odstranjevanju izdelkov ali
materialov, ki vsebujejo azbest. Škodljivi
učinki so odvisni predvsem od vrste azbesta, intenzitete in trajanja izpostavljenosti ter odzivnosti organizma posameznika. Prav zato je bil poseben poudarek
namenjen tudi pomenu preventivnih
zdravstvenih pregledov za male delodajalce oziroma obrtnike.

Kadar ne vemo, uporabimo
»previdnostno načelo«
V nadaljevanju je varnostni inženir
Milko Rutar predstavil vrste materialov
in proizvodov, ki vsebujejo azbest in so
jim krovci lahko izpostavljeni. Pojasnil
je zakonsko ureditev na področju opravljanja gradbenih in vzdrževalnih del,
kjer delavci prihajajo v stik z azbestom,
ter na področju odstranjevanja azbestnih odpadkov. Na kratko je predstavil
pristojnosti posameznih uradnih služb
(okoljske in delovne inšpekcije) in priporočila, ki opredeljujejo varno delo z
azbestom. Udeležence je seznanil tudi
s smernicami za varno delo z azbestom
ter ustreznim rokovanjem z azbestnimi
odpadki. Podrobno je predstavil nadzor
in vzdrževanje materialov ter pojasnil,
kako prepoznati izdelke, ki vsebujejo azbest, kako narediti oceno tveganja, vzorčenje in analizo materialov. Če ni jasno,

STROKOVNO

Test iz varnosti in zdravja pri delu za delavce, ki odstranjujejo azbest,
v Ljubljani, ki so ga vsi udeleženci uspešno opravili.

ali neki izdelek vsebuje azbest ali ne, je
treba upoštevati tako imenovano »previdnostno načelo«, po katerem ravnamo
tako, kot da izdelki vsebujejo azbest. Podrobneje je predstavil osebno varovalno
opremo, predvsem njen namen, možen
izbor in omejitve varovalne opreme,
dostopne na tržišču, ter njeno pravilno
uporabo. V nadaljevanju je predstavil
varnostne ukrepe pri odstranjevanju azbestcementne kritine (označitev in ograditev delovišča oziroma območja, obvezna uporaba osebne varovalne opreme,
posebej še opreme za varovanje dihal …)
in druge varnostne ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri delu z azbestcementno
kritino. Poseben poudarek je bil namenjen postopkom varnega ravnanja z azbestnimi odpadki.

Upoštevati je treba
priporočene postopke
V okviru delavnice, ki jo je vodila dr.
Damjana Miklič Milek, so si udeleženci
najprej ogledali izobraževalni film, ki vsebuje splošne informacije o azbestcementnih izdelkih, prikaže pravilno ureditev
delovišča, varnostne ukrepe in varovalno opremo za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu ter njen namen, možen
izbor oziroma omejitve osebne varovalne
opreme za varovanje dihal, pravilno uporabo osebne varovalne opreme, s poudarkom na pravilnem oblačenju čiste in slačenju kontaminirane oziroma z azbestom
onesnažene opreme. Film, ki je dostopen
tudi na spletni strani Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa,
prikazuje tudi postopke pravilnega odstranjevanja azbestcementne kritine ter
postopke ravnanja z azbestnimi odpadki.

36

april 2016

Udeleženci v Novem mestu so z zanimanjem spremljali
izobraževalni film.

Pomembno je, da krovci azbestcementne
izdelke prepoznajo kot nevarne za zdravje
in se pred delom z njimi ustrezno zaščitijo z ustrezno osebno varovalno opremo.
Prav tako je izjemno pomembno, da delavci upoštevajo priporočene postopke pri
odstranjevanju azbestcementne kritine,
saj s tem lahko bistveno pripomorejo k
nižji stopnji izpostavljenosti azbestnim
vlaknom. Sledila je demonstracija oblačenja in slačenja osebne varovalne opreme
(delovne obleke za enkratno uporabo, ki
preprečuje oprijem vlaken, rokavic, maske
za zaščito dihal, čelade …), kjer je še posebej pri slačenju prahotesne obleke za enkratno uporabo pomembno, da ne pride
do prenosa vlaken na osebno – delovno
obleko, ter da masko za varovanje dihal
odstranimo nazadnje in s tem zmanjšamo možnost vdiha posameznih vlaken
med postopkom slačenja.
Celotna vsebina usposabljanja je
bila zasnovana tako, da so delavci pridobili veščine in znanja, kot jih določa
15. člen Pravilnika o varovanju delavcev
pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu in je vključevala naslednje
poudarke: lastnosti azbesta in njegove
učinke na zdravje ter sinergični učinek
azbesta in kajenja na zdravje, vrste proizvodov ali materialov, ki lahko vsebujejo
azbest, postopke, pri katerih lahko pride
do izpostavljenosti azbestnemu prahu
ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest, in pomen preventivnih ukrepov za
zmanjšanje izpostavljenosti na najmanjšo možno raven, načine varnega dela,
varnostne ukrepe in varovalno opremo
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu, namen, možen izbor in izbiro, omejitve in pravilno uporabo osebne varoval-

Promocijsko gradivo, ki so ga prejeli udeleženci
izobraževalne delavnice: cerado za označevanje
gradbišča, čelado z napisom »Brez azbesta – varna
delovna mesta« ter znakom »Promocija zdravja
za varno delo z azbestom« za varno delo na višini,
ključek USB z izobraževalnim filmom, olfa nož z
napisom »Azbestne odpadke zavij v folijo!« in
blokec s samolepilnimi listki z napisom »Brez azbesta
– varna delovna mesta«.

ne opreme za varovanje dihal, postopke
za ravnanje v nujnih primerih, postopke
dekontaminacije, postopek varnega ravnanja z odpadki, ki vsebujejo azbest, ter
pomen zdravstvenih pregledov.
Na koncu delavnice so udeleženci
izpolnili test iz varnosti in zdravja pri
delu za delavce, ki odstranjujejo azbestcementno kritino, s katerim smo predavatelji preverili, ali smo informacije,
znanja in veščine na primeren način posredovali udeležencem. Vsi udeleženci so
test uspešno opravili in prejeli potrdila o
opravljenem strokovnem usposabljanju.
dr. Damjana Miklič Milek, UKC
Ljubljana, Klinični inštitut za
medicino dela, prometa in športa
Projekt »Promocija zdravja za varno delo z azbestom« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem
mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Postanite član OZS!
Izkoristite brezplačno
svetovanje in podporo

Brezplačno predstavite
svoje izdelke in storitve

Zagotavljamo strokoven servis za mikro, mala in
srednje velika podjetja. Predpise spremljamo že v
postopku sprejemanja in nanje tudi vplivamo.

Predstavite se v spletnem katalogu
Moj obrtnik, ki deluje kot poslovni
imenik za potrošnike.
www.mojobrtnik.com

Povezujte se
po panogah
V strokovnih sekcijah se
povezujete obrtniki in
podjetniki iz istih strok,
si izmenjujete izkušnje,
rešujete skupne strokovne
probleme in skrbite za
uresničevanje skupnih
interesov.

Izobražujte se
na seminarjih
in delavnicah
Pripravljamo seminarje s
področja davkov, računovodstva,
delovne zakonodaje, poslovanja
v tujini, prodaje in ostalih
zakonodajnih področij, za katere
lahko izkoristite popuste v višini
od 10 do 90 % tržne kotizacije.

Poiščite pomoč

Na 62 območnih zbornicah po
Sloveniji ali na krovni organizaciji v
Ljubljani vam nudimo podporo pri
vašem poslu.

Bodite na tekočem
Informacije, ki jih potrebujete pri vsakodnevnem
poslovanju, so vam na voljo v reviji Obrtnik Podjetnik,
Obrtnikov Svetovalec, e-novicah, rednih obvestilih,
ki jih pošiljajo sekcije, in na spletni strani zbornice.
Letnik XLIV,

številka 2,

, 6€

februar 2015

rtnik
ozs.si/ob .si
podjetnik
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Prihranite z Mozaikom podjetnih
Izkoristite mnoge ugodnosti, ki jih ponujajo
partnerji Telekom Slovenije, Zavarovalnica Triglav,
Erste Card, NLB, Elektro energija, Big Bang, Merkur,
DZS, Prigo, Kompas, Inpos, Kompas shop, GA in
številni drugi, ki vam nudijo posebne popuste.
www.mozaikpodjetnih.si
c: Obd
Svetovale

avčitev "no

rmirancev

" na prim

la za dos
eru, Navodi

top do UJP

eRačun

Vaša

Pokličite nas, pišite nam, obiščite nas!
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 58 30 500, e-naslov: info@ozs.si, spletna stran: www.ozs.si

Avto
Priloga revije
revija Obrtnik podjetnik

april 2016

Ponovna rast trga v 2016

Poltovornjaki:
Nissan navara, Ford ranger, Mitsubishi L200
Obrtnika ali dopustnika:
Mercedez-Benz vito 119 CDI in Volkwagen caddy alltrack

Specialist za barve št.1
Sikkens avtoreparaturne
materiale uporabljajo tudi v
ličarski delavnici McLaren.

“Z novim Autowave MM 2.0,
kar vidiš, tudi dobiš!”
Sikkens je naredil velik
korak pred konkurenco in z
dramatično nadgradnjo dosegel
visoko zmogljivost sistema
barv Autowave 2.0. Z velikim
napredkom tehnologije veziva
in pigmentov so postavili nov
standard za kvaliteto avto lakov
na vodni osnovi. S časovno
hitrim postopkom dela in
enostavnostjo uporabe barv
Autowave MM 2.0 so ustvarili
zaupanje v doseganje vrhunskih
rezultatov. Prvič, vedno.
Ian Bates, The Painters

SIKKENS Autowave 2.0 in
profesionalna lakirana dokumentacija
Sikkens ColorScala Pro
Najboljša izbira za avtoličarja, ki želi
vrhunsko kvaliteto popravila.

Leaflets_Color_05_EMEA.qxd

20.12.2007

15:13 Uhr

Seite 5

AUTOWAVE 2.0 je sistem baze na vodni osnovi, ki je zasnovana na unikatni
tehnologiji veziv na vodni osnovi Sikkens. Enostavno jo je nanašati, izvrstno
pokriva in suši, zadnji nanos metalnih barv je zelo gladek, odlikuje pa jo tudi
natančnost barv. V kombinaciji z ostalimi izdelki Sikkens je najboljša izbira
za vsakega ličarja, saj nudi najvišjo kvaliteto in neprestano sledi najnovejšim
zahtevam na trgu popravil avtomobilov. Od večine ostalih sistemov se
razlikuje v tem, da baz ni treba mešati na mešalnici, ampak se tonerji samo
rahlo pretresejo pred uporabo.
Barvna dokumentacija Sikkens ColorScala Pro je zanesljivo in najhitrejše
orodje za izbor prave barve. Veliki čipi so lakirani z našo lastno barvo.
Razdeljeni so v pahljače po proizvajalcih avtomobilov in stranki poenostavijo
najti pravo varianto.

Sikkens ColorScala Pro
Catch the color for a perfect match.

Distributer za Slovenijo:
Spekter d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 52a, 3310 Žalec
www.spekter-zalec.si

Ponovna rast trga v 2016

Liberalizacija

V

si smo si enotni, da nam nizke cene goriv odgovarjajo, lahko pa bi bile
te še bolj sprejemljive, če bi država z liberalizacijo cen tekočih goriv
odstopila od reguliranja cen. Slovenija je še edina država v Evropski
uniji z državno reguliranimi cenami tekočih goriv, z liberalizacijo so nas
prehitele tudi države nekdanje Jugoslavije.
Vlada se seveda boji, da se bo z liberalizacijo cen v državni proračun nateklo
manj denarja (vanj se letno iz trošarin in davkov na goriva nabere dobra
milijarda evrov), ob tem pa bi lahko trgovci preveč zaslužili.
Včasih smo imeli najnižje cene goriv v regiji in so pri nas točili vsi naši
sosedje, sedaj že dolgo ni več tako in zapuščajo nas celo naftne družbe. Zadnja
med njimi nas je zapustila italijanska družba Eni, ki je osem svojih slovenskih
črpalk prodal Molu. Razlog? Vsega 6- do 8-odstotna marža pri prodaji goriva.
Očitno pa prihajajo boljši časi in se bo ta mesec le zgodila liberalizacija.
Sicer delna, s katero se bodo sprostile cene kurilnega olja in 100-oktanskega
motornega bencina, ki pri prodaji predstavljata manjši delež, medtem ko bo
95-oktanski bencin in nafta še naprej pod državnim nadzorom. A nekje je treba
začeti.
Pred vami je vsakoletna predloga o avtomobilizmu, tokrat bolj gospodarsko
obarvana, saj so se na našem trgu v zadnjem času pojavili številni novi
dostavniki, predvsem pa se krepi trg pick-upov oziroma poltovornjakov. Še prej
pa nekaj novic in novosti iz Ženeve.
Borut Štajnaher

Avto je skupna brezplačna priloga revije Obrtnik podjetnik.
Sama priloga ni v prosti prodaji.
Odgovorna urednica: Eva Mihelič
Izdala: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
Celovška 71, Ljubljana, april 2014
Oblikovanje: Uvid, www.uvid.si
Tisk: SET d. o. o., Vevška 52, 1260 Ljubljana Polje
Oblikovanje naslovnice: Žiga Okorn
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AVTO
Novice

Ferrari

Rdeča puščava
Z modelom California T Deserto Rosso (rdeča puščava) želi
Ferrari na najboljši možen način promovirati svojo rdečo
barvo, kombinirano z lepoto peščenih sipin v puščavi Rub’
al Khali, ki se razprostira na južnem delu arabskega polotoka. V Californii T je »samo« 3,9-litrski V8 motor, ki s pomočjo dveh turbin razvija 412 kW/560 KM pri 7500 vrt/min.
Vsa ta moč se na podlago prenaša preko 7-stopenjskega
samodejnega menjalnika z dvojno sklopko.

Mercedes-Benz

Napad na X4
Do sedaj osamljen BMW X4 je prejel dostojnega konkurenta v
novem Mercedesu GLC coupe (Audi je podobno vozilo z oznako
Q4 najavil za prihodnje leto). Vse do sprednjega nosilca strehe je
avtomobil enak kot osnoven GLC, nato pa se linija strehe nekoliko
pridvigne ter začne spuščati proti zadku, katerega zaznamujejo
ozke luči, izpušni sistem, vgrajen v odbijač, ter aluminijska zaščita
podvozja. Vse to smo že videli na za številko večjem GLE coupeju,
le da to vozilo zaradi svojih skromnejših mer deluje bolj skladno.

Apple

Novi senzorji
Za razliko od Googla, ki svoja testiranja s samovozečim vozilom obeša na velik zvon, pa Apple svoje novosti močno skriva. Kljub temu je
znano, da njihov projekt Titan prinaša številne nove patente na tem
področju. Za svoj avtomobil razvijajo tudi posebne senzorje, saj kot
navajajo, senzorji drugih proizvajalcev porabijo preveč energije, imajo
omejen doseg in natančnost ter predolg cikel razvoja in proizvodnje.

Goodyear

Pametna pnevmatika
IntelliGrip
Konceptualna pnevmatika Goodyear IntelliGrip je zasnovana z namenom podpore nadzornemu sistemu avtonomnih vozil, saj se ta
pri vožnji opirajo na podatke, ki jih dobijo od drugih vozil, voznikov,
pešcev in pametnih mest, zato bi lahko pnevmatike, kot je Goodyear
IntelliGrip, igrale ključno vlogo pri izmenjavi informacij. Pnevmatika
IntelliGrip namreč s pomočjo napredne tehnologije senzorjev in posebej razvite tekalne plasti sama zazna različne razmere na cesti, med
drugim stanje vozišča in vremenske razmere.
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AVTO
Avtomobilski salon Ženeva 2016

Gremo
na Mars
Čeprav je leto 2015 med proizvajalci avtomobilov izvabilo
nasmeške na lica, saj je postalo jasno, da je kriza na kolesih vsaj za
nekaj časa pozabljena, pa nihče ne spi na lovorikah.

K

dor kaj pomeni v avtomobilski
industriji, je tudi letos prišel v
Ženevo in predstavil kakšen nov
model. Seveda je bilo največ novosti
namenjenih širokemu krogu potrošnikov, ampak na vsakem koraku se je dalo
videti, da so hitri in luksuzni avtomobili v modi. Ob njih pa še koncepti, ki že
spominjajo na manjše vesoljske ladje,
saj so po cestah zmožni voziti sami, za
letenje pa jim manjka še kakšno leto
razvoja in nato bomo lahko z osebnim
avtomobilom odleteli kar na Mars.
V Ženevi je letos nekaj več kot 200
razstavljavcev iz 30 držav na ogled postavilo preko 1000 vozil, od tega 120
prvič. V dveh velikih halah ženevskega
Palexpa se je dalo videti vse, kar v svetu
avtomobilizma karkoli pomeni. Ženevski salon je priznan tudi po tem, da ni
naklonjen nobenemu proizvajalcu, Švica nima lastne avtomobilske industrije
in zato ne favorizira nikogar. Ne smemo pozabiti niti dejstva, da je Švica zelo
bogat trg, zato lahko na salonu opazimo tudi kar nekaj eksotičnih proizvajalcev, katerih kreacije na štirih kolesih
lahko stanejo tudi milijon evrov in več.
Salon v Ženevi izkoristi tudi evropska komisija za izbor avtomobila leta.
Žirija, katero sestavlja 58 novinarjev iz
22 držav, je letos naslov podelila Oplovi
astri. Električni in hibridni avtomobili so
že nekaj vsakdanjega, a niso več v prvem
planu in niso tema vsakega pogovora.
Letošnja tema za pogovore so vsekakor
številni, različno veliki športni terenci,
luksuzni in prestižni modeli, katerim
ekologija ni na prvem mestu, kakor tudi
super športnim avtomobilom ne.
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In katere novosti so letos pritegnile
največ pozornosti?
Alfa Romeo je končno predstavila
dolgo najavljan model giulia, ki naj bi
prinesel preporod tej znamki. Na razstavnem prostoru se je predstavljala
tudi osvežena giulietta.
Aston Martin je predstavil novi DB
11. Nekaj fotografij sprednjega dela je
na dan prišlo že pred časom, tisto najbolj presenetljivo pa se skriva pod pločevino. V12 motor prihaja iz Mercedesovih delavnic, kakor tudi večina delov
v notranjosti. Kako bo to všeč kupcem,
ki so navajeni na tradicionalen britanski pridih, pa bomo še videli.
Audi je že pred časom rezerviral
ime Q2 in v Ženevi se je to ime tudi prvič pojavilo na enem izmed njegovih
modelov. To je majhen crossover, ki

naj bi konkuriral vse večji konkurenci v
tem segmentu.
Pri Ferrariju je počasi prišel čas
za pomladitev modela FF, ki se odslej
imenuje GTC4 Lusso. Poganja ga atmosferski V12, zaradi povečanega udobja v kabini pa bodo 4 potniki deležni
še več opreme in prostora.

Fiat o novem tipu govori že nekaj
časa. V limuzinski izvedbi je že pripravljen, a sedaj sta na vrsto prišla še kompaktna in karavanska različica, ki sta v
Ženevi poželi veliko zanimanja.
Hyundai z modelom Ioniq želi napasti toyoto prius. Na voljo bo s tremi
izvedbami pogona: električni, plug-in
hybrid in običajen hibrid. Zaradi izredno aerodinamične linije konstruktorji obljubljajo konkreten doseg tudi v
samo električni izvedbi.
Lamborghinijev zadnji model je
aventador. Aventador na steroidih pa
se imenuje centenario. Njegova surova
moč prihaja iz V12 motorja, ki razvija
770 KM. Skoraj ves je narejen iz kar-

bonskih vlaken. Do hitrosti 100 km/h
potrebuje le 2,8 sekunde, najvišja hitrost pa znaša 350 km/h. Narejenih bo
le 40 primerkov in vsi so že prodani za
1,9 milijona dolarjev.
Peugeot je v Ženevi predstavil obnovljeno izvedbo crossoverja 2008, ki
je dobil nove motorje in blage vizualne
popravke.
Porsche je za glavno zvezdo postavil
novega boxsterja, ki sedaj nosi oznako
718. Sedaj ga poganjata dva zmogljiva
štirivaljna turbo motorja. Presenetila pa
je predstavitev modela 911R. To naj bi bil
911 z motorjem in podvozjem od GT3.
Renault je pravkar pri nas predstavil novega megana, sedaj pa je v Ženevi
svojo premiero doživel še scenic. Vozilu se po maski in silhueti že na daleč
vidi, kam sodi, in lepo je videti, da bo
to še naprej družinski enoprostorec in
ne kakšna limuzina, kot so to naredili z
espacejem.
Škoda je dolgo najavljala svoj novi
SUV, ki naj bi bil večji od yetija in letos
so ga tudi predstavili, trenutno še pod
delovnim imenom concept vision S.
Vozilo bo imelo sedem sedežev, ko bo
prišlo v prodajne salone, pa naj bi se
imenovalo kodiak.
Volkswagen je povečal družino
tiguan za izvedbo XL s sedmimi sedeži. V družino SUV-jev sodi tudi novi
atraktivni T-cross, z redizajnom Up!a
pa tudi v ta najmanjši razred prihajajo
TSI motorji.

Z NAPREDNO
TEHNOLOGIJO DO
IZJEMNIH USPEHOV.

BMW serije 5

www.bmw.si

Užitek v vožnji

POSLOVNI NAJEM BMW SERIJE 5
OD 862 EUR/MESEC* BREZ POLOGA.

Spoznajte svet užitkov BMW s širokim naborom ekskluzivnih storitev. Poslovne
storitve BMW zajemajo vse od zavarovanja in registracije do strokovnega svetovanja in
financiranja po meri. Za še več zadovoljstva vam vaše novo vozilo BMW prinaša vključen
paket servisnih storitev Service Inclusive, ki jih lahko pri pooblaščenih servisih BMW
koristite do 5 let ali do 100.000 prevoženih kilometrov od nakupa.

Kombinirana poraba goriva za vozila BMW serije 5 Limuzina: od 4,1 do 9,9 l/100 km. Emisije CO2: od 109 do 231 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx:
od 0,0096 do 0,0716 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. * Ponudba velja v primeru financiranja preko BMW Financial Services in velja 18 mesecev. Število kilometrov je omejeno na
25.000 km v 18 mesecih. Ekskluzivni zastopnik BMW Financial Services v Sloveniji je družba Summit Leasing Slovenija d.o.o., ki si pridržuje pravico, da glede na
boniteto stranke, spremeni pogoje financiranja. Veljavnost paketa Service inclusive je določena s tistim izmed kriterijev, ki je dosežen prej.
The next 100 years: Naslednjih 100 let.

AVTO
Nissan navara

Japonski
Španec
Nissanova navara je že star znanec v razredu pick-upov, saj se
tudi v Evropi prodaja skoraj 20 let. Ime je dobila po pokrajini Navarre na severu Španije, prav tako pa se za evropski trg izdeluje
v Nissanovi tovarni v Barceloni.

Z

letošnjim letom je tudi Nissan
povsem posodobil in prenovil
svojo navaro, ki sedaj prihaja na
trg v tretji generaciji in je veliko bolj
komfortna, kljub temu pa je vozilo zdržalo vse značilne lastnosti pick-upov.
Že prejšnji model je bil izredno impresiven v svojem razredu, z novo navaro
pa Nissan ponovno želi postaviti višje
standarde v razredu poltovornjakov.
Glavni cilj pri razvoju avtomobila je bil
izboljšati udobje in uglajenost, kar sta
dve značilnosti, ki ju težko povežemo z
robustnim pick-upom. Nissan si je pri
tem pomagal kar v domači delavnici
in nekaj tehnologij prevzel iz uspešnih
domačih crossoverjev, kot so qashqai,
x-trail in juke. Tako najdemo v navari
sistem Around View Monitor in sistem za zaviranje v sili, ki sta enkratna
v tem segmentu. Ob dviganju udobja
pa niso pozabili na vrhunske terenske
lastnosti, ki so ena važnejših prednosti
pravega pick-upa. Tudi navara ima v
osnovi pogon speljan na zadnji kolesni
par (2WD), s preklopom stikala lahko
elektronsko dodamo še sprednji pogon
(4WD High), za bolj zahtevne off-road
vožnje pa lahko dodamo še reduciran
prenos (4WD Low). Novi eLSD sistem
olajša spuščanje po klancu in pomaga
pri speljevanju v klanec.
Novo navaro poganja 2,3-litrski dCi
motor, za katerega pri Nissanu trdijo,
da je najvarčnejši v razredu. Na voljo sta
dve izvedbi, in sicer s 118 kW (163 KM)
in 140 kW (190 KM), pri čemer slednji
uporablja twin turbo tehnologijo.
Navara lahko premaga vstopni kot
30 stopinj in izstopni kot 25 stopinj,
brede po 60 cm globoki vodi, nosilnost
je dvignjena preko ene tone, vleče lahko
3500 kilogramov težko prikolico, tovorni prostor pa je pri dvojni kabini podaljšan za 7 centimetrov in je najdaljši
v razredu.
Navarin izgled je moderen, visoke
linije poudarjajo tudi praktičnost, medtem pa notranjost navdušuje z luksu-
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Sodobna in svetla notranjost navdušuje s preglednostjo,
ergonomijo in sodobnimi tehnologijami. Navarin izgled
je moderen, visoke linije poudarjajo tudi praktičnost,
medtem pa notranjost navdušuje z luksuzom.

Navarin izgled je moderen, visoke linije poudarjajo tudi praktičnost, medtem pa notranjost
navdušuje z luksuzom.

zom. Prostora je na pretek, tako zadaj
kot tudi spredaj, na voljo pa so tudi številni predali, celo pod zadnjimi sedeži,
pa osrednji v sklopu sredinske konzole, različna držala za plastenke, tudi v
vratih … In dokler voznik vozi, navara
poskrbi za vse drugo. Pameten ključ
omogoča, da v vozilo vstopamo brez
potrebe po odklepanju, motor zaganjamo s pritiskom na tipko, velik volanski

obroč pa omogoča, da neposredno na
njem upravljamo s tempomatom in
avdiosistemom. Uporabnikov pametni
telefon in NissanConnect sistem, ki ga
upravljamo preko 7-palčnega ekrana,
občutljivega na dotik, se bosta samodejno povezala in bosta skupaj prenašala novice iz socialnih omrežij, osnovni paket aplikacij pa lahko brezplačno
uporabljate tri leta.

Brez listnatih vzmeti
Pick-upi imajo zaradi svoje uporabnosti in velike nosilnosti v veliki meri zadaj vgrajene listnate vzmeti. Kadar je vozilo prazno, je ta način vzmetenja zelo neprijazen
do uporabnika, saj zadek poskakuje. Ob vseh tehničnih poslasticah danes Nissan s
ponosom predstavlja prvi pick-up z zadnjo multilink premo in spiralnimi (ne listnatimi)
vzmetmi ter uporabno nosilnostjo ene tone.

Ponovna rast trga v 2016
Ford ranger

Teksaški
ranger
Teksaški ranger je državni policaj, ki vzdržuje red in zakone v
ameriški zvezni državi Teksas. Tudi Fordov poltovornjak ranger
vleče korenine iz Amerike, čeprav ga danes izdelujejo v Južnoafriški republiki.

Ranger je dobil nov električni volanski
servomehanizem in modernejšo notranjost.

D

obrih pet metrov dolg, mogočni
poltovornjak, kot smo v Sloveniji
prevedli besedo pick-up, je dobil
povsem nov sprednji del, ki prinaša bolj
ošiljena sprednja žarometa in mogočno
masko v obliki trapeza. Avto tako deluje
zelo skladno, kolikor pač lahko skladno
izgleda avtomobil, dolg 5,4 metra in širok 1,9 metra. Masivne proporce najbolj
opazite na kakšnem parkirišču, kjer med
drugimi avtomobili ranger izgleda kot
»monster truck« in ko celoten motorni
pokrov štrli iz vrste parkiranih avtomobilov. Zanimivo je, da se kljub neskromnim meram pri Fordu niso odrekli izboljšavam aerodinamike. Vetrobransko
steklo je tako precej bolj položno, veliki
bočni vzvratni ogledali pa sta posebej
oblikovani, da zmanjšujeta vrtinčenje
zraka in s tem tudi hrup pri večjih hitrostih. Posebej je izoblikovan pod vozila, da se zrak lažje usmerja ob in pod
vozilom. Težko je ne opaziti visoke boke
vozila, kar je ob želji oblikovalcev po mogočnem videzu prineslo tudi večjo varnost potnikov v kabini ob bočnem trku.
Ena pomembnejših misij oblikovalcev je bila tudi narediti rangerja, udobnega za daljša potovanja in ne le grobega
za prevoz tovora. Zamer glede neudobnih sedežev in glasnih diferencialov iz
prejšnjih generacij vsekakor ni več. Veliki proporci omogočajo izredno veliko
prostora in tako se lahko notranjost rangerja z dvojno kabino (double cab) brez
pretiravanja primerja s kakšno poslovno
limuzino. To potrjuje tudi uvedba nove
plošče z merilniki z barvnim TFT-prikazovalnikom ter 8-palčnim zaslonom
na dotik, preko katerega s pomočjo sistema Sync2 krmilimo radio, klimatsko
napravo, navigacijsko napravo ter prostoročno telefonijo kar s pomočjo glasu.
Poleg tega je ranger dobil nov električni
volanski servomehanizem ter izboljšano
vzmetenje, ki zagotavlja več udobja, za
varnost pa bodo skrbeli sistem za opozarjanje na nenamerno zapuščanje voznega pasu in parkirni senzorji. Veliko že-

Ena pomembnejših misij oblikovalcev je bila tudi narediti rangerja, udobnega za daljša
potovanja in ne le grobega za prevoz tovora.

ljo po praktičnih rešitvah izpolnjuje tudi
s ponudbo več kot 20 odlagalnih površin, s čimer je med vodilnimi v razredu.
Ne smemo pa pozabiti rangerjevih
terenskih lastnosti, saj je že v osnovi zasnovan za vožnjo po najtežjih terenih.
Odmik od tal meri 23 centimetrov, z lahkoto brede po vodi, globoki do 80 centimetrov, vstopni kot znaša 25, izstopni pa
28 stopinj. Ko zadnji pogon ni več zadosten (2H), lahko voznik s pomočjo vrtljivega gumba na sredinski konzoli do 120
km/h priklopi še sprednji pogon (4H), če
pa še to ni dovolj, je na voljo reduciran
prenos in delno deaktiviran ESP (4L). V

veliko pomoč je tudi sistem kontroliranega spusta. Ranger lahko za seboj vleče
do 3350 kilogramov težko prikolico.
Rangerja lahko poganja trilitrski dizelski motor, a je za naše razmere bolj
sprejemljiv 2,2-litrski dizelski motor, ki
razvija 118 kW moči. To je povsem dovolj za pogon tako velikega avtomobila,
ob tem pa ni zanemarljivo, da porabi
precej manj goriva od trilitrskega dizelskega motorja. Motorju je v pomoč ročni 6-stopenjski menjalnik. Ranger tako
navdušuje s svojimi »off-road« zmožnostmi, še bolj suveren pa je na asfaltnih cestah pri vsakodnevni uporabi.

SYNC 2
Tudi pick-upi omogočajo vsestransko povezljivost. Za to je na razpolago vrsta vrhunskih tehnologij, vključno s Fordovim sistemom povezav z glasovnim upravljanjem
SYNC 2, pri katerem obarvani koti 8-palčnega zaslona na dotik pomagajo pri preprostejši navigaciji po menijih.
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AVTO
Mitsubishi L200

Gospod
s tradicijo
Mitsubishi je leta 1978 predstavil prvo generacijo modela L200 z
nosilnostjo ene tone. Naslednje štiri generacije so le še učvrstile
ugled Mitsubishija v segmentu poltovornjakov.

Ko se usedete za volan, imate občutek,
da sedite v kakšnem precej dražjem SUV-u.

S

egment poltovornjakov je pri nas
ponovno v rahlem porastu, vozila so lepša, varnejša, varčnejša,
močnejša pa je tudi konkurenca. Mitsubishi je zaradi tega ubral posebno
filozofijo pri razvoju četrte generacije
modela L200. Tovorni in potniški prostor sta skladno združena, zahvaljujoč
J-obliki zadnjega dela kabine. Avtomobil ima najmanjši medosni razmik v
razredu, kar sicer ne govori v prid udobja, je pa izjemno okreten na terenu ali
kje v kakšni ozki ulici ali parkirni hiši.
L200 z 11,8-metrskim krogom obračanja postavlja nova merila v razredu, saj
zaradi te okretnosti sploh nimate občutka, da je vozilo dolgo kar 5,2 metra.
Ko se usedete za volan, imate občutek, da sedite v kakšnem precej
dražjem SUV-u. Volan je izdatno nastavljiv, sedeži so udobni in dovolj
dolgi, odlagalnih površin je na pretek,
občutek luksuza pa dodaja tudi velik
osrednji zaslon, občutljiv na dotik,
preko katerega lahko spremljate tudi
vzvratno vožnjo. Volanski obroč je postavljen dovolj pokončno, tako da tudi
s te plati ruši vse stereotipe o tem, da
morda sedite v kakšnem tovornjaku.
Nov je tudi motor, ki je sicer izgubil
30 kubičnih centimetrov prostornine,
ampak je pridobil na moči, ob tem pa
je precej bolj čist in varčen. Povečanje
moči gre predvsem na račun variabilnega upravljanja s sesalnimi ventili in
nastavljive geometrije lopatic turbopolnilnika. V praksi se to občuti predvsem na zelo živahnem odzivu na pritisk stopalke za plin. Motor je izjemno
prožen že pri nizkih vrtljajih, saj 2442
kubičnih centimetrov ob 133 kW (181
KM) moči razvije tudi 430 Nm navora.
Ne glede na dejstvo, da je vozilo težko
dve toni, moči nikoli ne zmanjka, ta
pa se na podlago prenaša preko 5-stopenjskega samodejnega menjalnika.
L200 je postavljen na klasično šasijo, toga os in listnate vzmeti zadaj
niso ravno obljuba za udobno vožnjo.
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Tovorni in potniški prostor sta skladno združena zahvaljujoč J-obliki zadnjega dela kabine.

No, strokovnjaki so veliko pozornosti
posvetili prav temu elementu in pripravili najboljši kompromis med nosilnostjo in udobjem. To so dosegli s
progresivnimi listnatimi vzmetmi, ki
dovoljujejo 7-centimetrski mehkejši
hod, nato pa postanejo trše, saj vozilo
ponuja kar 900 kilogramov uporabne
nosilnosti. Tovorni prostor v izvedbi

z dvojno kabino je dolg 152 centimetrov in širok 147 centimetrov. Zaradi
lažjega vzdrževanja je obložen s trdo
plastiko, na voljo pa so tudi pritrditvena ušesa. Tako kot opremo vozila,
lahko izbirate tudi tovorni prostor, ki
je lahko odprt, obložen ali pokrit. Vse
po željah kupca.

Super select 4WD
L200 je lahko zelo suveren tudi na terenu, zahvaljujoč odličnemu štirikolesnemu pogonu. V osnovi je pogon speljan na zadnji kolesni par (2H), takrat elektronika odlično
duši vrtenje koles v prazno, ta neželen pojav pa povsem eliminiramo, če na vozilo
naložimo kakšnih 200 kilogramov tovora. Z vrtljivim stikalom lahko elektronsko priklopimo v pogon sprednji kolesni par v razmerju 40:60 (4H). Vrhunec pa prinašata
opciji blokade diferenciala in redukcije. Z dodatnim zasukom stikala zaklenemo osrednji diferencial in pogon se vzpostavi v razmerju 50:50 (4HLc), če pa še to ni dovolj,
s še enim zasukom vklopimo še reduciran počasen prenos (4LLc), takrat pa postane
L200 skoraj neustavljiv.

AVTO
Mercedes-Benz vito 119 CDI

Obrtnik, podjetnik,
dopustnik
M

ercedes v razredu lahkih gospodarskih vozil že leta igra vidno
vlogo. Najbolj znana predstavnika sta sprinter in vito. Slednji je svojo
življenjsko pot začel kot model B100 že
leta 1987. Leta 1995 pa se je na trgu pojavil prvi vito, leta 2003 druga generacija, tokrat pa smo lahko preizkusili tretjo
generacijo, ki je radikalno spremenjena,
izboljšana in tehnološko dovršena.
Vito je vozilo za vse namene, od obrti do družinskih potreb, zvečer se z njim
lahko odpeljete tudi na ples ali v gledališče, v sezoni pa na dopust. Lahko je delavec ali gospod v svečani obleki. Da bi to
dosegli, ni bil dovolj le redizajn, temveč
je vito sedaj povsem nov avtomobil, z
resnimi konstrukcijskimi spremembami. Če začnemo z izgledom, mislim, da
se strinjamo, da je vozilo očesu prijetno,
pa čeprav nastopa v razredu, kjer lepota
ni najvažnejši adut. Vsekakor je najbolj
vpadljiv sprednji del z moderno oblikovanimi lučmi in masko.
Ob vstopu v vozilo najprej občutimo
visoko stopnjo končne obdelave in zavidljivo ergonomijo. Voznikov položaj
je veliko bolj naraven, čeprav se sedi še
vedno dokaj visoko. Plošča z merilniki je
moderno oblikovana z dvema velikima
in dvema majhnima okroglima merilnikoma, med njimi pa je displej. Velika površina armaturne plošče ponuja številne
predale in pregrade, ki so zelo uporabni,
še posebej, ko morate nekam odložiti
potne naloge, dobavnice, telefon, računalnik … Na voljo so tudi odlagališča za
kozarce, v vrata pa lahko odložite liter
in pol veliko plastenko. Izza sprednjih
sedežev so v drugi vrsti trije posamični sedeži, ki se lahko nastavljajo tako
vzdolžno kot tudi po naklonu. Kabina je
od tovornega prostora ločena s pregradno mrežo. Testno vozilo je bilo dolgo
dobrih 5 metrov in je imelo 3,2 metra
dolgo medosno razdaljo. To omogoča,
da je izza potniškega dela še 1,2 metra
dolg tovorni del, ki je povsem raven, visoko dvigajoča se enokrilna zadnja vrata
pa odkrivajo vsega 50 centimetrov visok
nakladalni rob.
Na cesti se je avtomobil izkazal za
precej živahnega, kar tudi nakazuje
oznaka 119 (tono nosilnosti 190 KM).
Dvolitrski CDI torej razvija 140 kW (190
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KM). To je več kot dovolj, da boste na avtocesti med hitrejšimi udeleženci, kljub
2,8 tone skupne teže. Udobni, varčni in
ekonomični vožnji streže tudi samodejni 7-stopenjski menjalnik, ki omogoča
standardni način prestavljanja, ekonomičen ali ročen. Motor z inovativnimi
tehnologijami Blue EFFICIENCY dosega
nizke vrednosti izpustov in nizko porabo. Vito je sedaj tudi bolj prijazen do
uporabnika, saj ima motor predpisan

Velika površina armaturne plošče ponuja
številne predale in pregrade.

Novi vito ni le redizajniran, temveč je povsem nov avtomobil, z resnimi
konstrukcijskimi spremembami.

servisni interval na vsakih 40.000 prevoženih kilometrov ali na vsaki dve leti.
Za konec naj omenim še bogato
opremljenost in številne pomočnike za
večjo aktivno in pasivno varnost. Zmogljive kolutne zavore na vseh kolesih
so podprte z ESP sistemom, posebne
omembe pa sta vredna sistema Attention Assist, ki spremlja vaše reakcije med
vožnjo in vas opozarja, da je morda čas

za počitek. Še bolj zanimiv pa je sistem
za pomoč pri udarih bočnega vetra, ki
pomaga ohranjati želeno pot. Tudi parkirni senzorji spredaj in zadaj ter kamera
za pomoč pri vzvratni vožnji so zaradi
dolžine vozila izredno dobrodošli.
Mercedes je tako zopet izdelal raznovrstno vozilo, ki bo zadovoljilo številne
uporabnike z različnimi poklici in hobiji.

Inteligentni sistem luči
Med varnostne sisteme sodi tudi inteligentni sistem luči LED, ki prilagaja osvetlitev
svetlobnim, cestnim in vremenskim razmeram. Dovolj je, da stikalo postavite v položaj »auto« vklopite dolg snop in se posvetite vožnji. Sistem bo sam preklapljal med
dolgimi in zasenčenimi lučmi, podnevi bodo svetile dnevne luči, ob vstopu v tunel
pa se bodo prižgale zasenčene. Tudi zadnje luči so narejene s pomočjo LED diod, ki
zagotavljajo boljšo vidljivost v različnih vremenskih pogojih.

Ponovna rast trga v 2016
Predstavljamo – Volkswagen caddy alltrack

Robustnejši
caddy
Z

nano je že, da ima VW alltrack v
izvedbi golfa in passata, sedaj pa
ta paket prihaja še v razred lahkih
gospodarskih vozil, in kot prvi je z njim
opremljen caddy.
Osnovo novega caddy alltracka
predstavlja zadnja, četrta generacija
caddyja, ta izvedba pa bo zamenjala
izvedbo cross caddy. Podoba caddyja
alltrack temelji na izpopolnjeni zunanji podobi, s katero se razlikuje od bolj
običajnih sorodnikov: obrobe blatnikov in pragov, masivnejši odbijač, zatemnjena stekla, bolj elegantna maska,
zaščita podvozja, atraktivna 17-palčna
lita platišča … in seveda 4 motion pogon.
Tudi v notranjosti se vidi, da je
caddy alltrack posebnež med brati.
Sedeži so odeti v posebne prevleke, ki
so barvno usklajene s stranskimi oblogami, na hrbtiščih sprednjih sedežev
sta zložljivi mizici, volan, ročica ročne
zavore in manšeta prestavne ročice
so odeti v usnje, na armaturni plošči
je tudi nekaj dodatkov v kromiranem
videzu.
Novinec je na voljo v potniški in
tovorni različici, s čimer želijo pri
znamki Volkswagen Gospodarska
vozila zajeti čim več uporabnikov, ki
želijo malo drugačen družinski ali poslovni avtomobil.

Za pogon skrbijo preverjeni Volkswagnovi motorji. Dizelska ponudba
temelji na 2,0-litrskih turbodizelskih
štirivaljnikih, s 55 kilovati (75 KM), 75
kilovati (102 KM), 90 kilovati (122 KM)
in 110 kilovati (150 KM). Pri obeh najmočnejših si je mogoče omisliti tudi
štirikolesni pogon, ki caddyja alltrack iz
terenskega šminkerja spremeni v vozi-

lo, ki se lahko brez težav spopade tudi
s slabšimi voznimi podlagami. Širok
izbor je tudi med bencinskimi motorji:
1,0, 1,2, 1,4 in 1,4 CNG. Glede na motor
so na voljo 5- ali 6-stopenjski ročni oz.
6- ali 7-stopenjski samodejni menjalniki z dvojno sklopko.

Medtem ko je potniški caddy
alltrack primeren predvsem za družinsko uporabo, tovorna različica
ponuja 1,78 metra dolg prostor, ki
lahko sprejme do 3,2 kubična metra
tovora, z zložljivim sovoznikovim
sedežem pa gredo v vozilo tudi daljši predmeti. Vozniku v pomoč je kar
nekaj asistenčnih sistemov, med
drugim kamera za vzvratno vožnjo,
parkirni sistem s krmilno samodejnostjo, navigacija, aktivni tempomat, ki v kombinaciji s samodejnim
menjalnikom lahko zavira ali celo
popolnoma ustavi vozilo, funkcija
večnaletnega zaviranja itn.
Caddy alltrack je pri nas že na
voljo, cenovna paleta pa se začne
pri 24.617 evrih.
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AVTO
BMW vozila

Vrhunske
zmogljivosti
B
MW vozila se ponašajo z inovativnimi bencinski in dizelski motorji. Po zaslugi tehnologije BMW
EfficientDynamics omogočajo opazno
bolj temperamenten razvoj moči in
bolj spontano odzivnost že v območju
nizkega števila vrtljajev. Gre za izredno

okvare vozila, se lahko voznik s klicem
BMW Teleservice poveže z mobilno
asistenco.
Inteligentni sistem štirikolesnega
pogona BMW xDrive se optimalno prilagaja zahtevnim razmeram na cesti in
tako nudi najboljši možen oprijem. Z

varčne in okolju prijazne motorje, ki z
večjo učinkovitostjo in optimalno dinamiko jamčijo občutno intenzivnejši
užitek v vožnji.
Pri zasnovi motorjev je BMW vrhunsko zmogljivost izpopolnil z rešitvami, ki prispevajo k čistejšemu
okolju. Tako predstavljajo 11 modelov
vozil Active Tourer, 19 modelov serije 3
Limuzina in kar 7 modelov serije 5 Limuzina z emisijami CO2 pod 130 g/km.

xDrive in dinamičnim nadzorom stabilnosti (DSC) ostane vozilo BMW na
svojem voznem pasu in ohranja smer
vožnje.

oglasno sporočilo

BMW ConnectedDrive.

Trajno vgrajena SIM kartica, povezana z mobilnim omrežjem, v vozilu
omogoča BMW sistem za klic v sili, ki
se sproži avtomatsko ali ročno. Klic se
sproži na center za varnost in reševanje
(112). Uporaba je brezplačna.
BMW bo voznika o potrebi po servisu obvestil sam, servisne podatke o
vozilu pa bo samodejno prenesel izbranemu servisnemu partnerju. V primeru
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Svet BMW
na enem mestu

Ob nakupu novega vozila BMW
nudi pregledne rešitve financiranja s
finančnim lizingom ali poslovnim na-

jemom, v katerega lahko vključimo tudi
pripadajoče stroške. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti, kasko zavarovanje z obsežnimi zavarovalnimi kritji
in strokovno popravilo v pooblaščeni
mehanični delavnici BMW v primeru
škode tvorijo osnovo BMW rešitev zavarovanja. BMW lahko uredi tudi registracijo vozila in to vse na enem mestu.
Garancijski rok BMW traja 12 mesecev brez omejitve števila prevoženih
kilometrov. Jamstvo BMW za stvarne
napake na vozilu ter za stvarne napake
na naknadno vgrajene originalne nadomestne dele traja 24 mesecev brez
omejitve števila prevoženih kilometrov.
BMW ima dvanajstletno jamstvo za
prerjavenje in triletno jamstvo za lak.
Stranke lahko sklenejo podaljšano jamstvo za vsako vozilo z veljavnim servisnim paketom Service Inclusive do dopolnjene starosti 24 mesecev. Na voljo
so paketi od enega do štirih dodatnih
let jamstva oziroma do 200.000 prevoženih kilometrov.
Užitek voznika ne pusti na cedilu.
Zato v okviru vseevropskega mobilnega jamstva do 5 let od nakupa novega
vozila v primeru okvare BMW nudi pomoč na mestu okvare, vlečno službo do
najbližjega pooblaščenega servisnega
centra BMW ter storitve, ki omogočajo, da stranka nadaljuje pot čim prej in
čim bolj nemoteno. Mobilni asistenčni
center BMW je na voljo kjerkoli 24 ur
na dan in 365 dni v letu. S široko mrežo centrov BMW poskrbi, da v obvladovanju morebitne nezgode ali okvare
vozniki nikoli niso sami. Za klice iz Slovenije so na voljo na telefonski številki
080 10 38, za klice iz tujine pa na +43
1 525 03 6305.
Lastniki vozil BMW so vabljeni na
ekskluzivne dogodke in doživetja BMW
v Sloveniji in tujini. Tako bodo lahko
spoznali novosti v svetu BMW, dvignili
raven adrenalina ali pa preprosto uživali. Prav tako jim bomo posredovali izbrana vabila poslovnih partnerjev. Več
na spletni strani www.dozivi-bmw.si.

BMW nagrajuje zvestobo.
Vsem, ki se odločijo za nakup novega vozila BMW, zvestobo nagradijo. V skladu z
željami stranke BMW poskrbi za ugoden odkup ali prodajo obstoječega vozila BMW.
Za še več navdušenja za volanom pa nudijo širok spekter originalne dodatne opreme
BMW - transportne rešitve, infozabavo, M Performance, komplete koles ter druge
opreme za notranjost in zunanjost vozila BMW. Kolekcije BMW Lifestyle pa zajemajo
visokokakovostne izdelke v znamenju BMW za vsakogar - od igrač in koles za malčke,
pa do športne obutve, golf opreme in elegantne potovalne opreme za starše.

On ima svOjO pOt začrtanO

NOVI FOrd RANGER

Tudi najskrivnejše kotičke spreminja v svoj teritorij. Brez težav prebrodi kar
80 cm globoko vodo, neustrašno se spoprime z vse do 1120 kilogramov tovora
ali za seboj povleče kar 3,5-tonski tovor. Udobje in varnost omogoča kopica
naprednih funkcij, kot so prilagodljiv tempomat, uporabniški vmesnik SYNC2
in vzvratna kamera. Njegovo vrhunsko varnost potrjuje pet zvezdic EuroNCAP.
Cesta ali brezpotje, to zanj sploh ni dilema. On ima svojo pot začrtano.
Več na ford.si.

Slika je simbolična. Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

Go Further

www.volkswagen.si

Brezkompromisni
priključni hibrid.

Novi Passat GTE in novi Passat Variant GTE.
Visoko učinkovita priključna hibridna tehnologija navdušuje z izjemnim pospeškom
in jemlje dih s svojo varčnostjo. Maksimalna moč 160 kW (218 KM), neverjetno nizka
poraba 1,7 l/100 km in 12,8 kWh/100 km. Zapeljite se v prihodnost.

Emisije CO 2: 39–37 g/km. Kombinirana poraba goriva: 1,7−1,6 l/100 km. Kombinirana poraba električne
energije: 12,2−12,9 kWh/100km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NO X : 0,0033 g/km. Število delcev: 6,31 x
1011 . Velja za emisije CO 2 med vožnjo, skupne emisije CO 2 so odvisne do vira električne energije. Volkswagen
zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. Ogljikov dioksid (CO 2) je najpomembnejši toplogredni
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega
ozona, delcev PM 10 in PM 2,5 ter dušikovih oksidov. Podatki veljajo za model Passat GTE in Passat Variant GTE.
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna.
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Ena kartica = Skupne ugodnosti
★ ugodnosti pri partnerjih Mozaika podjetnih
★ ugodnosti pri območnih obrtno-podjetniških zbornicah
★ ugodnosti pri članih–mreža popustov jaz-TEBI
★ plačilo na obroke, enostavno in poceni
★ brez menjave banke in poslovnih računov
★ brezplačna članarina za prvo leto uporabe plačilne kartice
vse informacije

mozaikpodjetnih.si

Modra številka: 080 12 42

o popustih in ugodnostih
april 2016
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vaš pravi KOMPAS
za POTOVANJA

Islandija
islandija ugodneje
za imetnike kartice
mozaik podjetnih

13. 5. 2016

4 dni/3 noči, nočitve z zajtrki
v hotelu 3*, letalo,
cena na osebo:

749 €

699 €

za imetnike kartice
MOzAik POdJeTNih

Podrobnejše informacije in rezervacije
na 02 234 69 50 ali e-mail: maribor@kompas.si

10 obrokov x 69,90 €

PRIJAVNICA:

C832

Da, želim skupno kartico Mozaik podjetnih Diners Club.
Ime in priimek:

Izpolnite prijavnico in pridobite
brezplačno članarino.

Elektronski naslov:
Tel., GSM:
S podpisom soglašam, da Erste Card, d. o. o., navedene podatke obdeluje z namenom
posredovanja ponudbe za kartico Mozaik podjetnih Diners Club in s tem namenom z menoj
vzpostavi stik na navedeni telefonski številki oziroma elektronskem naslovu.

Podpis prosilca:

ENA KARTICA = SKUPNE UGODNOSTI
Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti oziroma jo lahko
predate osebno na OZS/OOZ ali na sedežu Erste Card d. o.
o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana ali skenirano pošljete prek
elektronske pošte na naslov: info@erstecard.si.

Za več informacij pokličite 01 5617 800 ali obiščite našo spletno stran www.dinersclub.si.
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V slovo

Stanislav Žnidarič (1927–2016)
Poslovil se je Stanislav Žnidarič, starosta mlinarstva
na Slovenskem. V obrti je aktivno deloval zavidljivih
pet desetletij, pa tudi po upokojitvi in predaji dejavnosti
vnuku Robertu, leta 2004, ni miroval. V Precetincih je začel
davnega leta 1953 obratovati mlin, ki ga je poganjal potok
Ščavnica. Stanislav je skupaj s soprogo preživljal težke
obrtniške čase, a sta s trdim in vztrajnim delom uspešno
premagovala vse ovire.
V obdobju 1959–1961 je mlin prvič obnovil, leta 1964
pa vanj vgradil tudi vodno turbino. Kar trikrat je bilo treba
prenoviti elektrifikacijo, z regulacijo Ščavnice pa je mlin leta
1975 dokončno izgubil možnost napajanja z vodno energijo.
Za zagotovitev dodatne električne moči je bilo potrebno
zgraditi nov daljnovod s transformatorjem, kar je pomenilo za Stanislava in njegovo družino veliko obremenitev, a
vlaganja v dejavnost so bila nujna. Leta 1982 so bili kupljeni
silosi, tri leta pozneje je bila v sklopu obratovalnice zgrajena
stanovanjska hiša, leta 1994 pa še prizidek k mlinu. Povsem
nov del mlina je bil postavljen med leti 1998 in 2000.

Žnidaričev mlin s kakovostnimi proizvodi in storitvami
je zaslovel daleč naokoli, tudi
po upokojitvi Stanislava, saj
bogato tradicijo že vrsto let
uspešno nadaljuje Robert Vintar. Vse, dokler prleški mlinarski legendi ni začelo nagajati srce, je v delavnici in ob njej
marsikaj postoril. Nenehno je veljal za Robertovo »desno
roko«, še zlasti s svojimi neprecenljivimi izkušnjami in
strokovnimi nasveti. Kljub vsakodnevnim mlinarskim
opravilom je Stanislav Žnidarič našel proste trenutke in
jih namenil stanovski organizaciji. V obdobju nastajanja
takratnega obrtnega združenja Ljutomer se je zavzemal za
obrtniške vrednote in bil zagovornik obveznega članstva. V
obrtno-podjetniških vrstah je užival ugled in spoštovanje.
Pripadel mu je tudi naziv častnega člana OOZ Ljutomer
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer
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Ena kartica =
Skupne ugodnosti
★ ugodnosti pri partnerjih Mozaika podjetnih
★ ugodnosti pri območnih obrtno-podjetniških zbornicah
★ ugodnosti pri članih – mreža popustov jaz-TEBI
★ plačilo na obroke, enostavno in poceni
★ brez menjave banke in poslovnih računov
★ brezplačna članarina za prvo leto uporabe plačilne kartice

vse informacije

mozaikpodjetnih.si
o popustih in ugodnostih

Nekateri od naših partnerjev:
NLB

Erste Card

Ugodne bančne storitve

Ugodnosti in prihranki kartice Diners Club

Shell Adria
Prihranki
pri nakupu goriva

Prigo
Popusti pri nakupu rezervnih delov
za vozila, goriva, pnevmatik
in motornega olja

Telekom
Slovenije
Simbol

DZS
Ugodnosti pri nakupu
pisarniške opreme in
materiala ter storitev

2

barvna različica

Simbol je sestavljen iz treh
grafičnih komponent: modrega

Elektro
energija
Popusti pri nakupu
električne energije
in zemeljskega plina

Triglav
zavarovalnica

Cenejše mobilne
telekomunikacijske
storitve

Ugodnosti pri sklepanju
zavarovanj

logotipa INPOS, podčrtanega z
rdečo črto ter obkročenega z
rdečo polelipso.

Big Bang
Ugodnosti pri nakupu avdio-video izdelkov,
računalništva, izdelkov bele tehnike
in telekomunikacij

Zato, ker smo skupaj največji kupec v Sloveniji

SEJMI IN POSLOVNA SREČANJA
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PLEKSI
STEKLO
IZZIV &
PRIHODNOST

www.acrytech.si

• na zalogi imamo širok nabor barv,
debelin in oblik pleksi stekla: plošce,
bloki, cevi, palice, profili, krogle,
kupole
• izvajamo laserski razrez, krivljenje,
toplotno preoblikovanje, 3D rezkanje,
graviranje, lepljenje, poliranje do
visokega sijaja
• izdelujemo tehnološke in laboratorijske
predmete, scenske elemente, polnila
za predelne stene ter ograje in
nadstreške, notranjo opremo, navticno
opremo...
• svetujemo in sodelujemo pri razvoju
izdelkov po vaših potrebah in zamislih

T: 01/281 11 47 | E: acrytech@siol.net
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SEJMI IN POSLOVNA SREČANJA

VILIČARJI
TOYOTA

Ali se odločate za nakup elektropaletnega viličarja? Zdaj je pravi čas.
Akcijske cene za družino Levio in Staxio

VILIČARJI
TOYOTA
VI POSKRBITE
ZA POSEL,

Ali se odločate
nakupzaelektroAli seza
odločate
nakup
paletnega viličarja?
Zdaj jeviličarja?
pravi čas.
elektro-paletnega
Zdaj
je
pravi
čas.
Akcijske cene za družino Levio in Staxio
Akcijske cene za družino
Levio in Staxio.

ZA VILIČARJE
BOMO MI

VI POSKRBITE
ZA POSEL,
NAJEMNIŠKE

ZA VILIČARJE
REŠITVE
TOYOTA MI
–
BOMO

GORENJE GTI

Generalni zastopnik:
Generalni
zastopnik:
Gorenje
GTI, d.o.o. ,Partizanska c., 3320 Velenje
Gorenje GTI, d.o.o.
T.:
03/
899
11 76 • vilicarji@gorenje.com • www.gorenje-gti.si
Partizanska c., 3320 Velenje
T.: 03/899 11 76
www.gorenje-gti.si
vilicarji@gorenje.com
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NAJEMNIŠKE

Vabljeni na naš razstavni prostor na sejem
Terotech / Vzdrževanje v Celju
od 12. do 15. aprila 2016.
Najdete nas na zunanjem razstavnem prostoru
v atriju sejmišča.

d.o.o.


 08 2000 940

GSEm 7250 TBE VISOKOTLAČNI ČISTILNIK

GENERATOR
4-taktni
bencinski
motor



salon@dilex.si

Izhodna
napetost

230 V
400 V

Električen zagon

Avtomatska regulacija
napetosti
Tiho delovanje
Močno ogrodje generatorja
Števec uporabe ( 3 in 1 )

Gretje
vode
do
140 o C

www.dilex.si

i

Pod lipami 10, Komenda

HDEm 1002 HW VIJAČNI KOMPRESOR
Zakasnitev vklopa
start-stop sistem

ANTI
CALC
SISTEM

Kovinska oprema

EPM 703/10/270
Mikroprocesorska enota
za krmiljenje in upravljanje

68dB(A)

Pretok vode: 500-1080 l/h

Tiho delovanje
Sesalni pretok: 705 l/min

Delovni tlak: 30-210 bar

Visokotlačna cev: 10m

Mehek zagon elektromotorja

Moč motorja: 5,5 kW

Moč motorja: 7,2 kW/400V

Linijska črpalka

Prostornina posode: 270 l

Pritisk: 10 bar

NOVO

LETA
JAMSTVA

BENCIN

cena

E- start

Profi club
cena z ddv: 996,02 €

816, €
41

brez ddv

cena
Profi club
cena z ddv: 2.890,00 €

2.368, €
85

brez ddv

cena
Profi club
cena z ddv: 3.690,00 €

april 2016

3.024,59€
brez ddv
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NAŠI ČLANI
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NAŠI ČLANI
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K
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K
IŽN
OBRTNIK

Nadvse udobno, zdravo
in naravno ter zapeljivo
spodnje perilo
izdelavo s ponosom
v Sloveniji.

MANJ A
MORSKA
TEMNO
SIVA
PTICA

A

OSEBNI
DOHODEK

SUROVINA
ZA
PLATNO

VOZNIK
FLOSA

POZEJDONOV
SIN

ZABOJ NA
KAMIONU
PRVA
ZDRAV.
POMO

www.zuja.si

PISEC
VESELIH
IGER

NAJVI JA
GORA V
TUR IJI

OBLA ILO
MUSLIMANK

ROMAN
HANSA
HABEJA

EBELI
PODOBNA
U ELKA
TOMA
NOSE

DESTILAT
PREMOGA
SPLET
LAS

MESTO V
FRANCIJI
GR. MUZA
PESNI TVA

GRENAK
ZELI NI
LIKER

NEZMO NOST
GOVORA
DEL CEVOVODA

KATRAN

AVTOR:
MARKO
DRE EK

DRU INA
PTIC
TROPSKIH
PRAGOZDOV

POBIRALEC
DAVKOV
DESKA
(POGOV.)

LAURENCE
OLIVIER

NEKDANJI
TUR KI
VELIKA

LOVE KA
NAVADA

MANEZUJA_bambus_logo
KENKA
1. april 2016 9:38:39
KUFCA

NE EDNA
ZADEVA,
KANDAL

KRA KI
POJAV
PRITOK
RENA V
VICI

NAVZVEN
UPOGNJENI DEL
KLOBUKA

ROMUNSKI
PISATELJ
(EUGENE)

GOZDNA
PTICA
PEVKA

FINSKI
ARHITEKT
(ALVAR)

JUNAK GOTOV EVE
OPERE
VRSTA
SMU ANJA

POGR ANJE
STVARI

MORSKI
O IGALKAR, PRITRJEN
NA DNO

MORSKA
RIBA
ROMBOIDNE
OBLIKE

OTON
UPANI
ODLOMEK
IZ FILMA

RUSKI
TERENEC
NEKD. HR.
KO ARKAR
(IVAN)

ANTON
JAN A

PLO ATA
MORSKA
RIBA

STARA
MERA
ZA VINO

TRAGI NA
USODA

NEKDANJI
SMU AR
MLEKU

NEZNANO:
IONESCO,
EPINAL,
MAROT

RIMSKA
EVILKA
EST

KRIŽANKA

MO EN
KRA KI
IZVIR
ZG. DEL
STOPALA

NACE
SIMON I
KRAJ PRI
KR KEM

ROCK
KITARIST
CLAPTON

SKRB,
VNEMA
HRVA KI
OTOK

VULKAN
NA FILIPINIH
GORSKI
HRBET

NA
KOMIK
(TADEJ)
KRAJ PRI
DOM ALAH

I

EGIPT.
BOMBA
ANG. VIOLINIST
(MAX)

LEPILNI,
ALNI,
TEKO I ?
POMLADNI
MESEC
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OKUSNA
MORSKA
RIBA
CIGAN

PARJENJE
GAMSOV
AN KA,
ANICA

FRANC.
LIRIK
(CLEMENT)
SLIKAR,
KI RI E
IVALI

AFRI KI
VELETOK

95
75

25
5
0

A
IGRALEC
GIBSON
LADO
AMBROI

SOLMIZACIJSKI
ZLOG
MAJHEN
GLODAVEC

NA E
PIVOVARSKO
MESTO

 Pravilna rešitev marčne križanke je
 Rešitev (geslo) tokratne nagradne križanke  Sponzor tokratne križanke je podjetje ZUJA
d.o.o., proizvodnja in prodaja spodnjega
POMURSKISEJEM. Izmed prejetih dopisnic
pošljite na dopisnici skupaj s svojimi
perila, ki bo z darilnim bonom nagradilo dva
smo izžrebali tiste, ki so jih poslali
podatki (ime in priimek, naslov, davčna
reševalca.
Jure Černe iz Ljubljane, Bojan Kotnik iz
številka in telefon) na naslov: Uredništvo
Ajdovščine, Dragica Udovič iz Rakeka, Peter
revije Obrtnik, Obrtno-podjetniška zbornica
Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega
Nussdorfer iz Pirana in Angela Krznarič iz
Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana,
odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki,
Maribora. Iskrene čestitke!
s pripisom NAGRADNA KRIŽANKA.
vendar le, če njegova vrednost presega 42 evrov
Pri žrebanju bomo upoštevali vse dopisnice,
(108. člen ZDoh-2). Akontacijo dohodnine za prejete
ki bodo prispele na naš naslov do
nagrade v skladu z ZDoh-2 poravna podeljevalec
nagrade.
22. aprila 2016.
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BREZPLAČEN MALI OGLAS ZA ČLANE OZS!
Na podlagi sklepa kolegija upravnega odbora OZS z dne 4. 3. 2010 imajo
člani OZS, ki ne dolgujejo več kot dve članarini, pravico do enega brezplačnega malega oglasa (do 30 besed) na leto. Člani »A plus« pa imajo
pravico do petih (5) brezplačnih malih oglasov na leto in do 25-odstotnega članskega popusta pri okvirjenih oglasih (na barvni podlagi).
Vsi, ki želijo izkoristiti zgoraj naštete možnosti brezplačnega oglaševanja, nam morajo ob predaji oglasa sporočiti člansko številko OZS (najdete jo na prvi strani kartice Mozaik podjetnih). Brez tega brezplačni
mali oglasi niso možni.

MALI OGLAS ZA OSTALE NAROČNIKE
Cena malega oglasa (do 30 besed) je 17 EUR (+ 22 % DDV).
1 cm stolpca okvirjenega malega oglasa na barvni podlagi stane
19 EUR (+ 22 % DDV).
Prosimo vas, da nam ob vseh naročilih oglasov napišete podatke za
izstavitev računa (naziv, naslov in davčno številko) ter navedete, ali ste
zavezanec za DDV. Člani OZS naj sporočijo tudi člansko številko OZS.
Prosimo, da so vaši dopisi čitljivi, opremljeni z žigom in podpisom
naročnika. Pridržujemo si pravico do jezikovnih popravkov.

POŠILJANJE OGLASOV
Oglase lahko pošljete po:
e-pošti: revija.obrtnik@ozs.si
faksu: 01 50 54 373
klasični pošti na naslov: OZS, Revija Obrtnik podjetnik, Celovška 71,
Ljubljana
Malih oglasov po telefonu ne sprejemamo.

STROJI IN OPREMA
TU-VAL, d. o. o. nudi vso varilsko opremo in
pribor, industrijsko pnevmatiko, pritrdilne
elemente in orodja za kovičenje. Informacije: www.tu-val.si, tel. 01 72 12 123, faks: 01
72 12 746, e-p: tu-val@siol.net. Šifra oglasa:
16-02-001

Ročni paletnik

•nosilnost: 2500 kg
•dolžina vilic: 1150 mm
•tovorna kolesa: POLYURETAN (PU)
•krmilna kolesa: GUMA
•neto teža: 71 kg

Slika je simbolična.

Tel.: 04 518 44 44
Fax: 04 518 44 00
E-mail: info@ika.si

Cena samo 240 E brez DDV

www.ika.si

PEKARNE, SLAŠČIČARNE, PICERIJE, TESTENINARJI! Nudimo novo, rabljeno in
renovirano opremo za proizvodnjo kruha in peciva, piškotov, slaščic in pralin,
pic, testenin in njokov ter strokovno
montažo dobavljene opreme in tehnološko podporo. PEKSIM d. o. o., Ulica
Gradnikove brigade 6, Nova Gorica, tel.
05 30 27 136, 031 690 872, faks: 05 33
30 818, e-pošta: peksim@volja.net. Šifra oglasa: 16-02-002
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PRODAM STROJE: za krivljenje cevi (na trn),
fi 5 do fi 32 (levi in desni stroj), avtomat za
krivljenje cevi in profilov do fi 42 mm, stroj
za krivljenje cevi in profilov (brez trna), do
60 mm, stroj za prebijanje cevi in profilov
do 90 mm, stroj za brušenje cevi do 120
mm, s sesalnikom, stroj za reduciranje cevi
do fi 42 mm, stiskalnico (100 t) s segmentno prizmo (1000 mm), stroj za rezanje cevi
do fi 120 mm (polavtomat), kovičnik do fi
12 mm, vse v delovnem stanju. Informacije
po tel. 041 639 737. Šifra oglasa: 16-02-003
VENTILATORJI - proizvodnja, servis in
montaža: radialni, strešni - Inox, kanalski,
aksialni, elise in rotorji, kuhinjske nape (gostinske), rekuperatorji. Izdelujemo tudi ventilatorje in naprave po projektih ter željah
kupca. Več na www.tehnovent.si, tel. 05 71
01 264, e-pošta: info@tehnovent.si. Šifra
oglasa: 16-02-005

RAZNO
PRODAM LASTNIŠKI DELEŽ! RAR novi d. o.
o., Stegne 15, Ljubljana - proizvodnja in prodaja rastlinjakov in vrtnarske opreme, družabnik zaradi upokojitve prodaja tretjinski
delež v podjetju. Informacije po tel. 041 738
757. Šifra oglasa: 16-09-002
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OGLASI V RUBRIKAH OBRTNE STORITVE IN POSLOVNE STORITVE
Na podlagi zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
oglasov neregistriranih dejavnosti ne objavljamo!
Če želite, da vam objavimo oglas za storitve, nam
pošljite naslednje dokumente:
s. p.: kopijo obrtnega dovoljenja ali priglasitveni list,
družbe: izpis iz sodnega registra.
Oglasi v teh rubrikah morajo vsebovati popoln naziv in naslov,
ki smo ga dolžni tudi objaviti!

ZADNJI ROK ZA ODDAJO MALEGA OGLASA
Zadnji rok za oddajo malega oglasa v majski Obrtnikovi borzi je
20. april 2016.

NAROČILO NA REVIJO OBRTNIK PODJETNIK
Letna naročnina na revijo Obrtnik podjetnik je 60 EUR
(9,5 % DDV je vključen v ceno). Naročilo velja do preklica!
Naročite se lahko po:
• e-pošti: revija.obrtnik@ozs.si
• faksu: 01 50 54 373
• navadni pošti na naslov:
OZS, Celovška c. 71,
1000 Ljubljana

POSLOVNE STORITVE
OBRTNE STORITVE
KNJIGOVODSKI SERVIS nudi svoje storitve
obrtnikom - samostojnim podjetnikom
(računalniška obdelava, vključno z obračunom OD, izračun obresti, amortizacije,
davčna napoved) strokovno in po ugodni ceni. Dodatne informacije: Podgorelec Jolanda s. p., Zgornje Stranje 14, 1242
Stahovica, tel. 01 83 25 344. Šifra oglasa:
16-04-001
RAČUNOVODSKI SERVIS nudi kompletno
vodenje poslovanja in svetovanje za obrtnike, podjetja in društva - obračuni OD,
vodenje osnovnih sredstev in amortizacija,
izdelava poslovnih poročil in davčne napovedi, obračuni obresti in ostalo. Storitve
opravljamo ažurno in cenovno ugodno za
področje cele Slovenije. Prvi mesec na zaračunavamo storitev! DATA-MS, d. o. o., Vojkova cesta 65, Ljubljana (bližina obvoznice). Tel. 01 566 21 95, 041 292 990, e-pošta:
data-ms@amis.net. Šifra oglasa: 16-04-002

IZDELAVA EPOKSI-POLIURETANSKIH TLAKOV za vse prostore in površine (zunaj in
znotraj), brezšivne hidroizolacije na ravne
strehe, terase, ... tudi z zaključnim pohodnim slojem, vodoodbojne impregnacije
in zaščite za fasade, asfalt, naravni/umetni kamen, beton ... Nudimo tudi profesionalne premaze (zaščite za kovine, strehe,
anti-korozivni premazi, protidrsni premazi,
spreji,...). Skupaj z vami poiščemo rešitev in
svetujemo. PanStan, d. o. o., PE: Plemljeva
2, Ljubljana, tel. 059 053 340, 041 334 809,
031 221 351, www.panstan.si. Šifra oglasa:
16-03-001
LESOKRAS - adaptacije stanovanj, mizarska
dela, svetlobne kupole in nadstreški. Informacije po tel. 041 721 295 ali 041 523 551,
e-pošta: lesokras@siol.net, www.lesokras.
si. Šifra oglasa: 16-03-007
TISKANJE vizitk, dopisov, kuvert, razglednic,
obrazcev, prospektov, brošur, knjig, plakatov in izdelovanje blokov, etiket, papirnih
etiket itd. JBB, d. o. o., Brodska cesta 22,
1210 Ljubljana Šentvid, tel. 01 51 10 400, 041
779 025, e-pošta: jbb@siol.net. Šifra oglasa:
16-03-008

MONTAŽA IN SERVIS
VSEH VRST DVIGAL
osebna dvigala
TOVORNA DVIGALA
INVALIDSKA DVIGALA
MOSTOVNA DVIGALA
KONZOLNA DVIGALA
VERIŽNA DVIGALA
GRADBENA DVIGALA
VISEČI FASADNI ODRI
DVIGALA BARTOL d.o.o., Badjurova ulica 22, Ljubljana
GSM: 041 668 069, Tel.: 01/4288 645, Fax: 01/4272 858
dvigala-bartol@siol.net, www.dvigala-bartol.si

NEPREMIČNINE
HIŠO ZA OBRT ALI PODJETJE, na avstrijski
meji, v sejemskem mestu Gornja Radgona, blizu številnih naravnih zdravilišč, zelo
ugodno prodam. Stanovanjsko-poslovna
površina 513 m2, parcela 2.167 m2, leto izgradnje 1982, obnovljeno 2014, vseljivo brez
popravil, talno centralno ogrevanje na olje
ali mestni plin, vsi priključki, asfaltiran dovoz in parkirišče, možno deliti na 4 enote,
energetski razred E, cena samo 290 €/ m2,
skupaj 149.000 €. Informacije po tel. 041
626 586 ali e-pošti: technoport@siol.net.
Šifra oglasa: 16-07-011

EEN BORZA
INFORMACIJE:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
Kontakt: Jana Vidic,
tel. 01 58 30 532
e-pošta: een@ozs.si
Mariborska razvojna agencija p. o.
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Kontaktna oseba: Jolanda Damiš,
tel. 02 33 31 307
e-pošta: een@mra.si,
jolanda.damis@mra.si
Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa,
tel. 05 66 37 713
e-pošta: sebastjan.rosa@zrs.upr.si
Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Kontaktna oseba: Petra Arzenšek,
tel. 01 58 98 156
e-pošta: petra.arzensek@gzs.si

Oglase s ponudbami in
povpraševanjem tujih podjetij si
lahko ogledate na spletnem naslovu
www.een.si. Za objavo profila in
oglasa vašega podjetja v tujini
se obrnite na Jano Vidic
(jana.vidic@ozs.si).

Nemški tesar išče dobavitelja drv iz Vzhodne
Evrope. Podjetje ponuja lesene izdelke svojim
strankam in želi razširiti svojo ponudbo. Išče
dolgoročno partnerstvo s tujim dobaviteljem v
okviru distribucijskega sporazuma. EEN-feb-27

- PLOŠČE: pleksi, penjen Pvc,
dinond, polikarbonat, polipropilen
- FOLIJE Avery za print, rezanje,
folije za MAJICE
- PLATNA
- LED SVETILA, led trakovi, led profili
- IZDELKI za promocijo (okvirji,
stojala...)
DRM d.o.o.
Orleška cesta 16, 6210 Sežana
info@drm.si, www.drm.si,
tel. 05 7 311 900, 051 623 205

Majhno švedsko podjetje je zasnovalo posebno
držalo za kartice zasnovano za enostavno rokovanje za primer potovanj. Podjetje išče proizvajalca, ki je družbeno odgovorno in trajnostno
naravnano. EEN-feb-31
Poljsko podjetje, specializirano za predelavo in
distribucijo kave, išče nove dobavitelje zelene
kave in instant kave. EEN-feb-32
Podjetje iz Velike Britanije, ki prodaja paleto
edinstvenih večnamenskih modularnih sistemov prtljage za smuči, smučarske deske in z
njimi povezanim orodjem, išče proizvajalce prtljage v Evropi. EEN-feb-33
Francosko podjetje, specializirano za visoko
kakovostno pohištvo lesa za otroke, išče dolgoročnega partnerja, ki proizvaja kakovostne
kartonske škatle različnih velikosti in po meri
oblikovano embalažo iz ekstrudirane polistirenske pene za zaščito izdelka med shranjevanjem
in prevozom. Podjetje želi skleniti sporazum o
proizvodnji s proizvajalci kartonskih škatel s sedežem v Evropi. EEN-feb-34
Nemško podjetje, ki predeluje dele za tovornjake, išče nove dobavitelje na trgu nadomestnih
delov po vsem svetu, ki lahko zagotovijo rabljene
sklopke za tovornjake proizvajalca Sachs. Podjetje
išče dolgoročno trgovinsko partnerstvo s trgovci
ali dobavitelji rabljenih delov za tovornjake in avtomobilskih trgovcev rezervnih delov. EEN-feb-35

MATERIAL

GRAFIČNI MATERIALI ZA IZDELAVO
REKLAM

ali gradbeništvo, ki želijo vstopiti na britanski
trg preko sporazuma o distribuciji ali skupnega
podjetja. EEN-feb-30

Francosko podjetje, specializirano za prepakiranje, komercializacijo in distribucijo izločenih
izdelkov, išče nove dobavitelje tovrstnih oblačil, gospodinjskega perila in naprav. Podjetje
želi skleniti s partnerji poslovno sodelovanje
kot kupec, distributer ali trgovski zastopnik.
Podjetje ponuja celovite skladiščne kapacitete.
EEN-feb-28
Majhna francoska delavnica, ki izdeluje modne
dodatke, kot so kravate, metuljčki, telovniki, jopiči in suknjiči, išče proizvajalce ali dobavitelje
kovinskih zadrg, zaponk ali gumbov za sklenitev
sporazuma o proizvodnji. EEN-feb-29
Angleško podjetje z ustaljenimi prodajnimi
kanali, tako v gradbeni industriji kot tudi v avtomobilski industriji, išče evropske partnerje z
maloprodajnimi proizvodi, primernimi za avto-turistično dejavnost in dejavnosti za prosti čas

Nizozemsko podjetje ponuja trgovsko posredniške storitve proizvajalcem vegetarijanskih in
veganskih živil, kisov, marinad, omak za kuhanje, začimb, čajev, kave in kakava in izdelkov,
ki so brez glutena, brez laktoze, brez umetnih
konzervansov, barvil in arom. Podjetje ponuja
sporazum o zastopanju, z uvozom in distribucijo
storitev, sporazum o trgovskem zastopanju in
sporazum o skupnem podjetju. EEN-feb-36
Poljsko podjetje za izvajanje IT projektov, zlasti za
trgovske verige in svetovalna podjetja, išče finančne partnerje. Podjetje išče partnerstvo za dva IT
projekta v svetovnem merilu: inovativen, integriran, dinamičen sistem upravljanja cen za komercialne mreže in inteligentni sistem vrednotenja
podjetij, vključno s start-up podjetji. Podjetje je pripravljeno sodelovati v okviru finančnega sporazuma ali sporazuma o skupnem podjetju. EEN-feb-37
Angleški dobavitelj naprednih CAD CAM rešitev
za predelovalno industrijo išče distributerja v
Sloveniji. Podjetje s projektiranjem, proizvodnjo
in nadzorom programske opreme zagotavlja popolne, samodejne CAD CAM rešitve za kompleskno oblikovane produkte, od zasnove do realne
izvedbe. EEN-feb-38
Belgijski proizvajalec prehranskih dopolnil išče
distributerje ali verige lekarn za distribucijo svoje palete zeliščnih in bioterapevstkih izdelkov
EEN-feb-39
Belgijsko podjetje je razvilo ergonomsko, interaktivno in prilagodljivo napravo za pomoč pri

info@adriabager.com
tel: 031724989
WWW.ADRIABAGER.COM
oprema in rezervni deli za gradbene stroje

rehabilitaciji. Naprava združuje robotiko in virtualno realnost ter je namenjena rehabilitiaciji
oslabljenih zgornjih okončin po kapi odraslih
ali otrokom s cerebralno paralizo. Podjetje išče
distributerje s strokovnim znanjem na trgih rehabilitacije. EEN-feb-40
Nizozemski strokovnjak na področju svetovanja
in podpornih storitev za poslovni razvoj podjetij
zagotavlja polno operativno podporo podjetjem, katerih cilj je razvoj njihovega poslovanja
na Nizozemskem. Podjetje ponuja svoje storitve
kot trgovski zastopnik ali podizvajalec (glede na
potrebe). EEN-feb-41
Poljsko podjetje je razvilo in patentiralo rekreacijsko vozilo na kolesih na ročni pogon in išče
proizvajalca koles, športne opreme ali finančnega investitorja, ki bi financiral proizvodnjo in
distribucijo proizvoda na trgu. Podjetje ponuja
delež v dobičku ali v podjetju. EEN-feb-42
Češko podjetje, ki proizvaja ekološki univerzalni 'sendvič' sistem za suho gradnjo in lepljene
lesene tramove, išče distributerje ali želi biti podizvajalec za podjetja, ki sodelujejo pri gradnji
stavb. EEN-feb-43
Romunsko podjetje, specializirano v krojenju in
šivanju obutvenih delov, išče dolgoročno mednarodno sodelovanje na evropskem trgu v obliki
sporazuma o proizvodnji in nudi podizvajalske
storitve. Podjetje neprestano raste in razvija
svoje proizvodne zmogljivosti, tako v smislu
osebja in opreme, da bi lahko izpolnilo potrebe
in zahteve obutvenih podjetij v smislu podizvajalskega sporazuma. EEN-feb-44
Britansko podjetje prodaja delovne obleke za
varnostnike. Podjetje išče proizvajalce delovnih
oblačil iz trpežnega materiala, ki omogoča zaščito pred dežjem in vetrom. S proizvajalci tovrstnih oblačil bodo sklepali dolgoročno pogodbo.
EEN-mar-01
Majhno britansko podjetje proizvaja vrsto
vročega čilija, ki se ga lahko dodaja različnim
jedem za okus in kot začimbo. Podjetje trenutno prodaja trgovcem na debelo in na drobno.
Zaradi vse večjega povpraševanja iščejo proizvajalce in dobavitelje svežega čilija, s katerimi bi
delovali v skladu z distribucijskim sporazumom.
EEN-mar-02
Britansko podjetje išče proizvajalca aluminijastih šasij za tricikle v manjšem proizvodnem
obsegu. Britansko podjetje je eden vodilnih proizvajalcev triciklov v državi. Proizvajajo izdelke
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za komercialne namene in prosti čas pa tudi
po naročilu. Podjetje išče zanesljive in cenovno
ugodne proizvodne partnerje v Evropi za proizvodnjo alu-podvozij triciklov v manjšem obsegu. EEN-mar-03
Belgijsko podjetje razvija in trži nove materiale in izdelke za golf. Iščejo zaupanja vrednega
partnerja za proizvodnjo novega tipa torbe za
golf. EEN-mar-04
Švedsko podjetje je razvilo zložljivo naslonjalo
in so v fazi lansiranja izdelka v Evropi. Podjetje
išče proizvajalca, ki lahko izdela tekstilne dele
izdelka, narejene in šivane iz 600D poliestra in
najlona, v skladu z navodili in načrti, ki so na
voljo. EEN-mar-05
Škotsko lesno podjetje išče proizvajalca talnih
oblog iz hrasta. Proizvodni proces mora biti v
skladu s standardom kakovosti z uporabo lesa,
ki je skladen z »Forest Stewardship Council«
(FSC) ali »Endorsement of Forest Certification«
(PEFC). Podjetje želi skleniti proizvodni sporazum. EEN-mar-06
Dansko inženirsko in trgovsko podjetje, specializirano za stroje in opremo predvsem za živilsko
industrijo, išče nove proizvode, za zastopanje
na danskem trgu prek pogodbe o trgovskem zastopanju. Proizvodi lahko vključujejo detektorje
kovin za prehrambeno industrijo, silose, ventile,
vibratorje, itd. EEN-mar-07
Britansko podjetje je razvilo zelo inovativno in
poceni rešitev za televizije, ne glede na njihovo lokacijo, za povezavo z internetom preko
obstoječe avdio-vizualne opreme, ki zagotavlja
visoke hitrosti širokopasovnih in mobilnih komunikacij. Podjetje se zanima za licenciranje
svoje tehnologije organizacijam, ki jih zanima
tovrstna rešitev za nadaljnjo komercializacijo.
EEN-mar-08
Britansko podjetje je specializirano za zmanjševanje emisij NOx iz termoelektrarn. Podjetje
išče agente v Vzhodni Evropi za trženje njihove
ponudbe gorilnikov za premog in biomaso. Gre
za novo paleto gorilnikov z izredno nizkimi emisijami NOx, ki izpolnjujejo vse predpise glede
emisij v EU in omogočajo generatorjem ohraniti
visoko raven učinkovitosti in fleksibilnosti. Podjetje išče trgovske zastopnike za svojo paleto
izdelkov in storitev, ki bi jih ponudili proizvajalcem električne energije v regiji. EEN-mar-09
Britansko globalno podjetje, ki se ukvarja s
testiranjem brezžičnih omrežij, išče partnerje,
ki imajo izkušnje na področju telekomunikacij
in tehnologij interneta stvari (IOT) v Vzhodni
Evropi za sporazum o oddajanju del podizvajalcem. Podjetje, ki ponuja strokovno znanje na
področju testiranj omrežja, General Certification Forum (GCF) rešitve, IOT testiranje, ACE (Assessment Capable Entity) akreditiran preskusni
laboratorij in tehnične storitve / izobraževanje,
išče partnerje v Vzhodni Evropi z močnim tehničnim znanjem na področju telekomunikacij /
testiranj ali sorodnih področij za sporazum o
oddajanju del podizvajalcem. EEN-mar-10
Švedsko podjetje je zasnovalo brezšiven krožno
pleten modrček, ki ponuja maksimalno udobje
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in funkcionalnost. Nedrček se lahko uporablja za
vsakodnevno uporabo, za obdobje po operaciji in
je primeren tudi za opravljanje visoko intenzivnih
športih aktivnosti, kot so aerobika, ježa, ples, itd.
Podjetje išče distribucijske partnerje in ponuja
sporazum o distribuciji in franšizing. EEN-mar-11
Rusko podjetje, specializirano za proizvodnjo
izdelkov iz termično obdelanega lesa breze in
bora, namenjeno oblaganju zunanjih sten, in
uporabi za ladijske krove in terase, talne obloge
itd., išče distributerje. EEN-mar-12
Avstrijsko podjetje, specializirano za hipoalergena prehranska dopolnila in kozmetične izdelke
išče distribucijskega partnerja z dobrimi stiki do
ciljnih skupin (zdravniki, farmacevti in drugimi,
ki delajo na področju zdravja). EEN-mar-13
Tajvansko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo
tiskanih vezij (PCB) in ima več kot 10 let izkušenj
v PCB industriji išče nova partnerstva v Evropi
med podjetji, ki potrebujejo proizvajalce PCB vezij. V minulih 10 letih so bili dobavitelj za ameriški trg in večina njihovih poslovnih partnerjev
prihaja iz Severne Amerike. Podjetje ponuja proizvodni dogovor. EEN-mar-14
Avstrijsko podjetje je specializirano za izdelavo
drobilnikov z visoko zmogljivostjo in močjo od 100
do 600 t/h. Podjetje zagotavlja kakovostne rešitve, ki temeljijo na znanju in fleksibilnosti podjetja. Podjetje išče dolgoročne distribucijske partnerje za trženje in prodajo drobilnikov. EEN-mar-15
Britanski distributer pametnih energetskih
sistemov in sistemov za avtomatizacijo doma
sistemov želi razširiti ponudbo svojih izdelkov,
zato išče možnosti sodelovanja s partnerji, ki
lahko zagotavljajo bodisi programske ali strojne
izdelke na področjih pametne energije, varčevanja z energijo in avtomatizacijo doma. Ponujajo
pogodbeno sodelovanje za distribucijo storitev
ali ustanovitev skupnega podjetja. EEN-mar-16
Francosko podjetje, ki deluje na področju opreme za dom, išče evropske dobavitelje oz. proizvajalce kopalniških armatur in pripomočkov,
da bi razširili svojo linijo in distribucijo teh izdelkov v Franciji, v okviru pogodbe za distribucijske
storitve. EEN-mar-17
Turško industrijsko podjetje deluje v sodelovanju
z najboljšimi svetovnimi trgovci za oblačila. Na
podlagi zahtev njihovih strank, podjetje v svojem
R & D centru razvija nova oblačila s fluorescenčnimi funkcijami. Družba želi podpisati proizvodni
sporazum z dobavitelji fluorescentnim barvil, ki
se uporabljajo za barvanje preje. EEN-mar-18
Nizozemsko podjetje je uveljavljen trgovec v
sektorju visokokakovostnih živil na Nizozemskem. Podjetje išče sodelovanje s potencialnimi
partnerji, ki proizvajajo delikatesne izdelke visoke kakovosti, zlasti brez glutena, kavne sirupe,
sladke in slane izdelke, ki so skladni z njihovo
ponudbo izdelkov. Nizozemska družba ponuja
različne vrste sporazumov o trgovskem zastopanju ali distribucijskih storitvah. EEN-mar-19
Bolgarsko podjetje je zelo aktivno na področju
uvoza, distribucije in trgovine kopalniškega pohištva in dodatkov. Podjetje ponuja komercialno
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pogodbeno sodelovanje, da bi delovalo kot distributer / predstavnik podjetij iz Evrope in širše.
EEN-mar-20
Severnoirsko trgovsko podjetje išče dolgoročna
partnerstva s proizvajalci visoko kakovostnih živil,
ki so namenjena kot delikatesna živila, in ki jih
zanima izvoz na Irsko in / ali v Veliko Britanijo na
podlagi sporazuma o zastopanju. Poleg prodajnih
dejavnosti lahko podjetje zagotavlja tržne raziskave in storitve v podporo trženju. EEN-mar-21
Romunski proizvajalec in dobavitelj standardnega in po meri izdelanega pohištva iz Transilvanije razvija spletno platformo za e-prodajo
pohištva in išče proizvajalce pohištva zainteresirane za vstop na romunski spletni trg pohištva.
Podjetje išče proizvajalce standardnega in po
meri izdelanega pohištva za sklenitev pogodbe
o trgovskem zastopanju. EEN-mar-22
Nizozemsko oblikovalsko in proizvodno podjetje, je specializirano na področju proizvodnje
letalskih kovčkov in išče nove pakirne in transportne rešitve. V preteklih letih se je družba
razvila in napredovala v oblikovalsko in proizvodno podjetje, ki razvija inovativne rešitve na področju (letalskih) transportnih kovčkov. Za nadaljnjo rast podjetje ponuja proizvodni dogovor
izkušenemu partnerju na področju 3D tiskanja
in tiskarskih tehnik. EEN-mar-23
Britansko podjetje je zasnovalo modularno patentno zaščiten sistem protipoplavne pregrade.
Modularni sistem je sestavljen iz dveh delov in
se lahko hitro postavi. Podjetje išče distributerje, ki imajo kontakte z lokalnimi oblastmi, pristojnimi vladnimi službami in cestno-prometnimi organi za posredovanje in prodajo opreme za
preprečevanje poplav oz. protipoplavno zaščito.
EEN-mar-24
Britansko znanstveno-raziskovalno podjetje s
sedežem v severovzhodni Angliji deluje v sodelovanju z drugimi zdravstvenimi podjetij in
akademskimi institucijami ter ponuja raziskovalne in razvojne storitve za naravne izdelke za
nego kože. Podjetje išče evropskega partnerja,
ki ima prilagodljive zmogljivosti za proizvodnjo
prvovrstnih naravnih izdelkov za nego kože za
svetovni trg. Podjetje ponuja proizvodni sporazum. EEN-mar-25
Turški distributer iz Izmirja, ki deluje na področju kontrolnih sistemov v molekularni biologiji,
ponuja široko paleto izdelkov, ki se osredotočajo
na molekularno biologijo in genetiko. Podjetje
išče proizvajalce kontrolnih in analitičnih sistemov, ki se uporabljajo v molekularni biologiji
in genetiki, da bi postali njihov distributer za
tovrstne izdelke. EEN-mar-26
Britansko podjetje, ki upravlja priljubljeno aplikacijo za parkiranje, ki prikazuje prazne parkirne
prostore, išče partnerje, ki bi pomagali razširiti
uporabo aplikacije in ponuja sporazum o storitvah ali licenčno pogodbo. EEN-mar-27
Italijansko start-up podjetje je razvilo programsko platformo v oblaku za zbiranje podatkov in
daljinsko upravljanje elektronskih naprav. Ta
pomaga uporabnikom, da nadzorujejo napravo
v realnem času s pomočjo daljinskega vmesni-

ka. Podjetje išče partnerja za distribucijo proizvoda novim strankam in za pomoč pri iskanju
novih trgov in pri nadgradnji programske platforme za nadzor in upravljanje glede na nove
potrebe končnih uporabnikov. EEN-mar-28
Češko podjetje je razvilo nestrupeno in ne-kemično biocidno sredstvo, ki učinkuje na plenilske plesni z likvidacijo micelija gostiteljske
plesni na stenah. Podjetje išče distributerje
(distributerji izdelkov proti plesni, distributerji gospodinjske opreme in čistil, distributerji
dezinfekcijskih sredstev), ki želijo razširiti svoje
portfelj izdelkov in ponujajo distribucijski sporazum. EEN-mar-29
Polinezijsko kozmetično podjetje proizvaja kakovostne kozmetične izdelke, ki temeljijo na
Monoï . Podjetje ima celo paleto izdelkov, kot
so parfumi, balzami za roke in noge in masažne
sveče. Vsak izdelek je narejen na bazi Monoï
iz različnih vonjav, kot npr. vanilija. Tahitijsko
podjetje išče distributerje v evropskih in severnoameriških državah. EEN-mar-30
Britansko podjetje, ki proizvaja in prodaja 100%
naravne izdelke za nego telesa, išče proizvajalca
v srednji Evropi za proizvodnjo teh izdelkov v
velikem obsegu. EEN-mar-31
Britansko podjetje, specializirano za razvoj cenovno ugodne prilagodljive fotovoltaične tehnologije, išče partnerstvo s proizvajalci posebne
folije/filma. Podjetje potrebuje prozorno tanko
pregradno folijo za podporo pri nadaljnjem
razvoju tehnologije. Podjetje ponuja sklenitev
storitvenega sporazuma. EEN-mar-32
Romunsko podjetje je specializirano za popravila in vzdrževanje dvigal in električnih inštalacij.
Podjetje išče proizvajalce posameznih delov za
dvigala za sklenitev sporazuma za proizvodnjo.
EEN-mar-33
Britansko tehnološko podjetje razvija prototip
rešitve strojne opreme, zasnovane za odzivanje
na potrebe po energiji (DR) v kratkem času ter za
spremljanje in nadzor (poraba električne energije,
pogostost, stikala za vključitev). Podjetje je prejelo
britansko nagrado »Innovate« za prototip izdelka
in za preizkuse z odjemalci v Veliki Britaniji. Podjetje išče industrijske ali akademske partnerje z
znanjem in izkušnjami na področju pametnih
energetskih rešitev za nadaljnje testiranje izdelka
na podlagi storitvenega sporazuma. EEN-mar-34
Nizozemsko modno podjetje s svojo blagovno
znamko, ki načrtuje, proizvaja in prodaja modna
oblačila, išče novega proizvodnega partnerja za
proizvodnjo njegovih oblačil in dodatkov. Potencialni partner mora imeti izkušnje s proizvodnjo
oblačil in modnih dodatkov. Podjetje se zanima
za proizvodni dogovor. EEN-mar-35
Čilsko podjetje, specializirano za prodajne avtomate, išče evropske proizvajalce avtomatov (za
igrače in pripravljene jedi), katerim želi ponuditi
distribucijske storitve za čilski in južnoameriški
trg. EEN-mar-36
Vodilni britanski dobavitelj opreme za točenje goriva in maziv trgovcem in distributerjem v Veliki
Britaniji išče distributerje v Evropi. EEN-mar-37

Športne igre obrtnikov
in podjetnikov 2016
od 12. do 15. maja 2016 v Umagu
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skupaj z Hrvatsko obrtničko
komoro in Dubrovnik Sun organizira športne igre obrtnikov in
podjetnikov. Na velik športni dogodek OZS vabi vse svoje člane obrtnike in podjetnike, njihove družinske člane, upokojene obrtnike in
zaposlene v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu na športne igre.

Program dogodka:
• prihod udeležencev:
12. maj 2016, od 14. do 18. ure
• uradno odprtje iger:
13. maj 2016 ob 9. uri
• uradni začetek tekmovanja:
13. maj 2016 ob 10. uri
• razglasitev rezultatov:
14. maj 2016 na zaključni večerji
v hotelu Sol Aurora Umag
-

TEKMOVALNI SPORTI:
• mali nogomet – ekipno moški (5 + 1)
• kegljanje – ekipno ženske in moški
(5 tekmovalk in 5 tekmovalcev)
• tenis – ženske in moški
(2 tekmovalki posamično in 2 tekmovalca posamično)
• namizni tenis – ženske in moški
(2 tekmovalki posamično in 2 tekmovalca posamično)
• vlečenje vrvi – ekipno mešano
(6 tekmovalcev + 3 tekmovalke)
• pikado – ekipno (2 tekmovalki + 1 tekmovalec)
• odbojka na mivki – ekipno
(2 tekmovalki + 1 tekmovalec)

Na dogodek se prijavite
na vaši OOZ, podrobne
informacije o dogodku pa bodo
objavljene na spletni strani

http://sport.ozs.si.

www.vw-gospodarska.si

Vrhunsko
financiranje
za pravo
ekipo.

onus
b
i
k
š
i
n
t
je
*
Pod
R
U
E
0
0
0
.
do 5

RJE
U
E
1BO.N0ZA0F0
N
INANCIRA

**

Odprlaovnge oDseDbeV***
za

Izkoristite izjemne možnosti
financiranja in druge ugodnosti!
Podjetniški bonus do 5.000 EUR in bon za financiranje v vrednosti 1.000 EUR.
Ob sklenitvi financiranja vam omogočamo tudi odlog plačila DDV. Poleg tega
vam ob pridobitvi Porsche Group kartice naložimo še 100 EUR dobroimetja,
ki ga lahko koristite za nakupe Volkswagen originalne dopolnilne opreme,
kompletov zimskih koles ali pnevmatik. Vse za pravo ekipo.

Emisije CO2: 285−106 g/km. Kombinirana poraba goriva: 10,8–4,0 l/100 km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Akcija Financiranje VWGVBON16 velja za vse modele Volkswagen Gospodarska vozila tako iz zaloge
kot za naročila. *Velja za pravne osebe. Navedeni prihranek 5.000 EUR (z DDV) velja za model Crafter, 35 SMR 100 kW. Višina podjetniškega
bonusa je odvisna od modela. Velja za omejeno število vozil in modelov Caddy furgon, Caddy Krpan, Caddy Maxi Krpan, Transporter
furgon, Transporter Krpan, Transporter kombi in Crafter. **Bon za financiranje v vrednosti 1.000 EUR (z DDV) velja v primeru financiranja
preko Skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWGVBON16. ***Velja za pravne osebe. Ob sklenitvi financiranja
VWGVBON16 se v primeru ustrezne bonitete stranki omogoči odlog plačila DDV-ja do 90 dni. Več informacij na www.vw-gospodarska.si
in na www.porscheleasing.si. Ponudba velja do 15. 5. 2016. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slike so simbolne.

