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NApOVEDNIK DOGODKOV JESEN 2010

napovednik

     
  DOGODEK IzVAJAlEC TRAJANJE KOTIzACIJA 
    ŠTEVIlO UR ČlANI OSTAlI

SEpTEMBER    

9. MlADI pODJETNIK: MOJ pRVI zAKlJUČNI RAČUN TATJANA ADlEŠIČ, ŠpICA, D. O. O. 2 b 50 €

13. ANAlITIKA pRED, MED TER pO IzVEDBI pOSlOVNIh ... MIhAEl KROŠl , INpR MIhAEl KROŠl, S. p. 2 b 100 €

14. MEDNARODNA pRODAJA IN NAKUp BlAGA MARKO DJINOVIć IN pETER RIŽNIK, pRAVNA SlUŽBA GzS  1,5 b 50 €

15.  MOBING NA DElOVNEM MESTU IN KAKO GA pREpREČITI BARBARA SUŠA 5 85 € 130 €

16. 18. SEJA UO UO GzDBK 2 - -

16. REzERVE V pRODAJI (OpTIMIzACIJA pRODAJNEGA SISTEMA) BlAŽ MERTElJ, ATOl, D. O. O. 3,5 b 150 €

17. in 18.  KAKO NApISATI DOBER pROJEKT zA NACIONAlNE ... RR & CO., D. O. O. 10 270 € 340 €

17. RAVNOVESJE ČUSTEV IN RAzUMA pRI VODENJU AlEKSANDER SChMIDT 5 105 € 155 €

20. BIlANCA STANJA ČlOVEŠKEGA pOTENCIAlA ... AlEKSANDER SChMIDT 5 b 150 €

21. USTANOVNI zBOR SEKCIJE SENIORJEV GzDBK 2 b b

22. zBOR ČlANOV SOE IN pREDAVANJE ... SEMIRA hAJRlAhOVIć MEhIć, URAD RS zA KEMIKAlIJE  3 b 50 €

23. in 24.  JAVNI NASTOp – ŠE pOSEBEJ pRED KAMERO  VIDA pETROVČIČ 15 195 € 255 €

30. SODOBNE METODE pROJEKTNEGA VODENJA ...  RR & CO., D. O. O. 3,5 120 € 155 €

OKTOBER    

4. in 11.  pEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO USpOSABlJANJE MENTORJEV ŠOlSKI CENTER NOVO MESTO 16 100 € 150 €

5. NORMIRANJE GREGOR lApUh, pISK, D. O. O. 3,5 b 130 €

7. pRIpRAVA zApRTE fINANČNE KONSTRUKCIJE pRI ... RR & CO., D. O. O. 3,5 120 € 155 €

8.  MEDOSEBNE IN KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
  zA TEhNIČNI IN IT KADER IGOR BAŠ, BAŠ, D. O. O. 5,5 95 € 150 €

12. AlTERNATIVNO REŠEVANJE SpOROV pRED STAlNO ... METKA pENKO NATlAČEN, pRAVNA SlUŽBA GzS 1,5 b 50 €

13.  ExIT STRATEGy ... BlAŽ MERTElJ, ATOl, D. O. O. 3,5 b 150 €

15. OBlIKOVANJE IN DElOVANJE UČINKOVITEGA TIMA AlEKSANDER SChMIDT 5 105 € 155 €

20. 3. DAN RČV: USpEŠNA KARIERA ŽIVlJENJA IN DElA SRČV 6 b 50 €

21.  zBOR ČlANOV SEKCIJE zA INfORMATIKO SEKCIJA zA INfORMATIKO 2 b 50 €

22. pOGAJANJA z IGRO VlOG pRODAJAlEC – KUpEC BARBARA SUŠA 7 105 € 155 €

28., 29.,30  RETORIKA – TRIDNEVNA DElAVNICA  IRENA KOROŠEC 16,5 225 € 295 €

NOVEMBER

4.  fINANCIRANJE z NEpOVRATNIMI SREDSTVI ... RR & CO., D. O. O. 1,5 b 50 €

12.  pOSlOVNA KOMUNIKACIJA pRI IzTERJAVI DOlGA pOlONA ŽUpANČIČ, SEDI5, D. O. O. 3,5 75 € 130 €

16. NEUČINKOVITO ISKANJE pOSlOV JE pROpAD pODJETJA ... DRAGAN STJEpANOVIć, IDS DRAGAN STJEpANOVIć, S. p. 5,5 b 150 €

18.  KAJ MORAMO VEDETI IN KAJ JE MOGOČE OD RAČUNOVODJE  
  zAhTEVATI, DA IMAMO KAR NAJVEČJI IzKORISTEK ... TATJANA ADlEŠIČ, ŠpICA, D. O. O. 3,5 95 € 150 €

22. UpRAVlJANJE z ElEKTRIČNO ENERGIJO IN ... ElEKTROTEhNIŠKO DRUŠTVO DOlENJSKE, NOVO MESTO 2 b 50 €

24.  13. DAN KAKOVOSTI IN INOVATIVNOSTI SEKCIJA ZA KAKOVOST IN INOVATIVNOST 6 b 50 €

25. pASTI NA pOTI K UČINKOVITI pRIpRAVI pROJEKTOV ... RR & CO., D. O. O. 5,5 160 € 210 €

26.  KREpIMO MOČ GOVORA IDA BAŠ, BAŠ, D. O. O. 5,5 b 150 €

DECEMBER

1. in 2.  2. SKUpNI NASTOp ČlANOV GzDBK NA SEJMU KARIERA 2010 SRČV 24 - -

1., 2. in 3.  S KOMUNIKACIJO DO RAzREŠITVE KONflIKTA ... IRENA KOROŠEC 16,5 225 € 295 €

3. INDUSTRIJSKA ERGONOMIJA GREGOR lApUh, pISK, D. O. O. 3,5 b 130 €

* napoved dogodkov izkazuje stanje na dan 24. 8. 2010. pridržujemo si pravico do sprememb in dopolnitev.  v ceno kotizacije ni vračunan 20-odstotni ddv. prijave sprejemamo do zapolnitve 
razpoložljivih mest. pri zasedbi razpoložljivih mest na dogodku imajo prednost člani gzdbk. v kolikor se udeležba pri plačljivih dogodkih ne odjavi pravočasno, zaračunamo kotizacijo v celoti. 

več o dogodkih je na voljo v spletnem koledarju dogodkov na povezavi hTTp://www.GzDBK.SI/SI/KOlEDAR. 
če želite, da vas obveščamo o naših dogodkih, nam to sporočite na elektronski naslov INfO@GzDBK.SI.

B - brezplačnolEGENDA: 
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s temi besedami je bila dana 
zelena luč tovornjakom 
dolenjskih in belokranjskih 
podjetij, da so kot prvi 
preizkusili nov, težko in 
dolgo pričakovan manjkajoči 
odsek avtoceste. sodelovanje 
gospodarskih družb, naših 
članic, pri otvoritveni 
slovesnosti je priznanje vsem 
naporom, ki so jih tukajšnji 
gospodarstveniki, v minulih 
letih pod okriljem gzdbk, 
namenili čim hitrejšemu 
odprtju. 

Naj spomnim, da je bilo na lanski razširjeni seji upravnega odbora na Otočcu, na kateri 
je bil tudi prometni minister Patrick Vlačič, rečeno, da je odprtje možno sredi leta 2010 
ob pogoju, da bodo do sredine lanskega avgusta rešena lastniška razmerja in da bo zima 
naklonjena izvajanju gradbenih del. Seveda lastniška razmerja niso bila razrešena v 
avgustu pa tudi zima je bila vse kaj drugega kot mila. Na srečo je obveljalo bistveno, in 
sicer datum odprtja, kar je še en dokaz, da se vse da, če se hoče in če za to obstaja dovolj 
spodbude javnosti.

Z novo avtocesto pa ne bo pridobilo le gospodarstvo. Nova avtocesta je pridobitev za vse. 
Pomeni večjo varnost, večjo prometno pretočnost in krajši čas potovanja za vse udeležence 
v prometu. Še danes, ko sta od odprtja minila že dva meseca, srečujem številne, ki z 
navdušenjem govorijo o novi pridobitvi. Vsekakor gre za velik dogodek, kakršnih si želimo 
še več in ki bo v prihodnjih letih pomembno vplival na nadaljnji gospodarski razvoj.

Zagotavljanje infrastrukture, ki jo dolenjska in belokranjska podjetja potrebujejo, je 
bilo tudi eno od bistvenih izhodišč programa dela, ki je bil predstavljen že na ustanovni 
skupščini GZDBK v aprilu 2007. Vzporedno s prizadevanji za dokončanje avtoceste smo 
se zelo dejavno vključili tudi v projekt 3. razvojne osi, pri čemer stremimo za njen čim 
hitrejši začetek izgradnje. Ker smo bili zadnji pri vzpostavitvi avtocestne povezave s 
prestolnico, pričakujemo, da bomo kot gospodarsko ena od najrazvitejših regij v državi 
prvi pri 3. razvojni osi. Na južnem delu, ki je razdeljen na tri odseke, je projektiranje 
prvega odseka v zaključni fazi. Potekal bo od avtoceste po vzhodni strani Novega mesta, 
in z navezovalno cesto na zahodni strani skozi predor proti Metliki. Javna razgrnitev 
idejnih projektov je predvidena konec letošnjega ali najkasneje v začetku prihodnjega leta. 
Pričakujemo konstruktivno sodelovanje med vsemi vključenimi v projekt in javnostjo ter 
pospešek vsem dejavnostim, da bi nova prometnica približala Belo krajino ostali Sloveniji 
in jo navezala tudi širše proti Karlovcu, Bihaću …

Naj za konec dodam, da sem pred več kot petnajstimi leti prisostvoval razgrnitvi idejnih 
urbanističnih načrtov za širše območje Novega mesta in najbolj mi je ostala v spominu 
misel, da so ceste kakor žile, po katerih se pretaka hrana. Naj bo ta žila do Bele krajine 
zgrajena čim prej, da bo v podporo vnovičnemu zagonu gospodarstva in ustvarjanju 
poslovnih priložnosti za jutri.  
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pogled

Lidija jež

pogovor z DUŠANOM plUTOM, geograFom, 
naravovarstvenikom in belokranjcem po rodu, o tem, 
kaj nova cesta prinaša in kaj odnaša.

Kako razmišljate o novi cesti kot 
Belokranjec in kot naravovarstvenik? 
Za skladni regionalni razvoj je sodobna 
cesta ključna. Umestiti jo je treba 
preudarno – čim manj boleče za prostor, 
zato je pomemben predor. Bela krajina 
kot robna regija, ki jo od ostalega dela 
države ločijo tudi reliefne ovire – Gorjanci 
in Kočevski rog –, je zaradi slabe cestne 
povezave z notranjostjo vse bolj odrezana 
in vse bolj oddaljena. Mladi odhajajo, 
gospodarstvo je vse manj konkurenčno … 
Da je sodobna cesta strateško pomembna 
za razvoj, potrjuje tudi dolenjska avtocesta. 
Vzporedno s potekom gradnje se je širila 
razvojna privlačnost teh krajev. Najprej je 
postalo za vlagatelje zanimivo Grosuplje, 
nato Ivančna Gorica, danes je že zelo 
zanimivo Trebnje … 

Pravite, da je treba prednosti nove 
ceste videti širše, ne le kot prido-
bitev za Belo krajino …
Seveda drži, da bo sodobna cesta za 
Belokranjce in belokranjska podjetja 
ogromnega pomena, vendar pa želim 
poudariti, da bo s tem veliko pridobilo tudi 
Novo mesto. Cesta bo omogočila širjenje 
gravitacije, saj ima Bela krajina 28 tisoč 
prebivalcev. To za seboj potegne storitve 
višjega reda, kot so zdravstvo, šolstvo, 
kultura ... Z dostopnostjo oz. cestno 
povezavo bo regija lahko bolje zaživela in 
Novo mesto bo pridobilo na pomenu kot 

širše regijsko središče. Pričakovati je tudi, 
da se bosta z vstopom Hrvaške v Evropsko 
unijo (EU) kot središči okrepila Zagreb 
in Karlovec, zato se mora geopolitično 
okrepiti tudi Novo mesto, in sicer kot 
središče pomembne regije in kot njun 
antipod. 

Pa vendar bo cesta za Belo krajino 
tako rekoč odrešitev.
Za Belo krajino in njene prebivalce bo 
seveda ta cesta izjemnega pomena. 
Pomenila bo tak dosežek, kot je za te 
kraje pred sto leti pomenila železnica, ki 
je bila zgrajena leta 1914. Sicer pa bi med 
prednosti, ki jih bo prinesla nova cesta, 
postavil na prvo mesto ohranitev delovnih 
mest. Morda to zveni premalo ambiciozno, 
toda prav to – zadržati delovna mesta – je 
za Belo krajino že neke vrste zmaga. S 
hitrejšim in z lažjim dovozom surovin 
in odvozom izdelkov bodo belokranjski 
podjetniki in podjetja bolj konkurenčni, 
saj je sodobna cesta kot arterija. Lokacije 
za obrt in podjetništvo bodo postale bolj 
zanimive za vlagatelje, poleg tega so 
zemljišča v Beli krajini cenejša od zemljišč 
v ostalem delu države. To odpira možnost 
novih delovnih mest. Predvsem pa bodo 
mladi, izobraženi ljudje lahko ostali doma 
v Beli krajini in se dnevno vozili na delo v 
Novo mesto in še kam. Visoko izobražen 
kader je uhajal iz Bele krajine; tudi jaz sem 
med njimi. Sodobna cesta bo omogočila 
enostavno dnevno migracijo in v Beli 
krajini zadržala mlade ljudi.

Kaj bi priporočili načrtovalcem in 
graditeljem belokranjskega dela 3. 
razvojne osi? 
Če bi lahko sodeloval pri postavitvi ceste, 
bi se tega dela lotil v dveh etapah. Najprej 
bi zgradil predor (predvidoma do naselja 
Maline), v drugi etapi pa speljal ceste 
v Belo krajino. Bela krajina ima zelo 
razpršeno poselitev z 200 naselji, zato 
je treba pri umeščanju ceste upoštevati 
tako bivalno okolje kot okoljevarstveno 
stroko. Tudi Natura 2000 in oba krajinska 
parka Kolpa in Lahinja pogojujejo potek 

ceste. Projekt je večplasten, zato si je 
treba vzeti čas za zelo odgovoren pristop. 
Predvsem pa ga je treba ocenjevati z vidika 
dolgoročnosti, ne le gospodarsko. Izkušnje 
z gradnjo novih cest kažejo, da je dobro 
upoštevati mnenje  okoljevarstvenikov. 

Poudarjate psihološki pomen pre-
dora. Bela krajina ne bo več daleč na 
drugi strani Gorjancev, ampak bo tu, 
bo sestavni del regije.
Poleg psihološke moči predora pod 
Gorjanci je ta ključen tudi z okoljskega in 
tudi gospodarskega vidika. Z okoljskega 
vidika pomeni bistveno manjši in 
sorazmerno neboleč poseg v prostor, hkrati 
pa prostor tudi prihrani. Zelo pomembno 
je tudi, da cesta ni speljana prek reliefnih 
pregrad oz. ovir (zato tudi soljenje pozimi 
ni potrebno). Ker poteka po ravnini, to 
pomeni manjšo porabo goriva in manjše 
emisije. Predor skrajša razdaljo, kar te 
pluse podvoji, prinaša pa tudi prihranek pri 
času, kar je tudi gospodarska kategorija. 
Hitrejša in tudi varnejša povezava pa je – z 
vidika Belokranjcev – ključnega pomena.

Nova cesta veliko prinaša, kaj pa 
odnaša? 
Seveda je treba realno predstaviti 
problematiko umestitve nove ceste. 
Idealizirati in pričakovati, da bo prinesla 
le pluse, ni realno. Eden od minusov je 
dejstvo, da se ob cesti vedno nadaljuje 
večja pozidava prostora. Zavedati se je 
tudi treba, da je kakovost življenja ob 
cesti slabša, še zlasti zaradi hrupa in 
slabšega ozračja. Pričakovan je tudi poseg 
v krajinsko podobo Bele krajine … Sicer pa 
bi želel podčrtati, da je treba novo cestno 
povezavo predvideti v prvi vrsti kot cesto 
za prebivalce vseh treh belokranjskih 
občin in šele nato kot cesto za prevoz. 
Pri tem pa misliti daleč v prihodnost. 
Svetovne težnje gredo namreč v smeri 
razvoja hitrega, privlačnega, poceni ter 
ekološko sprejemljivejšega (hibridnega 
in električnega) javnega prevoza. Nove 
ceste je treba načrtovati tudi v duhu teh 
sprememb.  

NOVA CESTA BO zA BElO KRAJINO TAK 
DOSEŽEK, KOT JE BIlA pRED STO lETI 
ŽElEzNICA
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fRANCI hOČEVAR, 
agro trgovina 
novo mesto

Dokončanje avtoceste, na kar 
smo dolgo čakali, je tudi za 
naše podjetje zelo dobrodošlo. 
GZDBK nas je povabila 
na otvoritveno vožnjo in 
ponosni smo na to. Imamo 15 
kamionov, ki so vsak dan na 
poti po Sloveniji in v tujini. Z 
urejeno avtocestno povezavo 
smo hitrejši in varnejši, čas pa 
je za nas , ki delujemo v živilski 
panogi, še toliko pomembnejši. 

V družinskem podjetju 
Hočevar Agro trgovina, ki 
je s svojo dejavnostjo začelo 
pred dvajsetimi leti, imamo 
klavnico, razsek mesa in 
predelavo mesa (izključno 
slovenskega porekla), lastne 
mesnice in tudi transport. Naši 
kupci so po vsej Sloveniji pa 
tudi Italija, Avstrija in Nemčija 
so naša pomembna tržišča. 
Avtocesta je zato za podjetje 
Hočevar Agro trgovina zares 
izjemnega pomena. 

Tako kot 3. razvojna os, saj 
naši tovornjaki dnevno vozijo 
tudi na Štajersko in v posavski 
konec, pa vse do Bele krajine. 
Slabe cestne povezave na teh 
razdaljah podaljšujejo čas in 
povečujejo tveganje. Avtocesta 
nam je veliko prinesla, nujna 
pa je tudi 3. razvojna os. 

mnenja

BRANKO ČUlIG, 
status metlika

Dokončanje dolenjskega dela 
avtoceste je Metliko za pet 
minut približala Ljubljani, 
sodobna cesta čez Gorjance pa 
bi za pomembnih dvajset minut 
skrajšala razdaljo od Metlike 
oz. Bele krajine do Novega 
mesta in naprej do Ljubljane. 
Bela krajina je žep, ki nima 
sodobne prometne povezave 
in ki celo elektrike še nima 
dokončno rešene. Trenutno 
se nekaj dela na trajni rešitvi 
vodovoda, elektrika in cesta, 
ki sta prav tako ključni, pa 
ostajata odprti; nihče ne ve, 
kdaj in kako bo to rešeno! 
Kako naj gospodarstveniki 
in podjetniki načrtujemo in 
razvijamo naše delo, kako naj 
iščemo povezave z morebitnimi 
investitorji, če ni urejeno 
najnujnejše – če ni ceste in 
ni urejene elektrike! Kako 
investitorje sploh zainteresirati 
za sodelovanje, če ni urejeno 
to, kar je najnujnejše? Cestna 
povezava je vse, zato je hitra 
izgradnja 3. razvojne osi za 
nas ena sama velika nujnost. 
Seveda smo veseli, da je 
dokončana avtocesta, saj je 
to tudi za nas pomembno; 
toda kaj, ko je pot iz Metlike 
do avtoceste še dolga in 
nepredvidljiva. 

ANTON lUzAR, 
transcar novo 
mesto

Avtocesta je zagotovo velika in 
pomembna pridobitev za vse 
nas – za tiste, ki se občasno 
peljejo v Ljubljano, in za 
nas, ki se s prevozi poklicno 
ukvarjamo. Kljub temu da 
nismo imeli večjih težav – 
razen seveda zastojev in večje 
tveganosti na cesti –, smo 
težko čakali na dokončanje. 
Čeprav majhen, je ta del zelo 
pomemben, saj je vožnja tekoča 
in varnejša.

V podjetju Transcar, ki 
deluje od leta 1991, imamo 
17 tovornjakov, ki vozijo po 
celi Evropi. Zahodna Evropa 
ima pretežno zelo urejene 
avtoceste; imajo pa naši 
vozniki tudi slabše izkušnje 
na vzhodu Evrope, kot je na 
primer Romunija, kamor 
tudi redno vozimo. Neurejene 
ceste, vprašanje postajališč in 
prometne kulture sploh so tam 
še na zelo nizki ravni. Ob taki 
primerjavi so naše razmere s 
sodobno avtocesto še toliko bolj 
cenjene.

V Sloveniji manjka še povezava, 
ki jo bo pokrila 3. razvojna 
os – povezava s Koroške do 
Dolenjske. Tudi po tej trasi, ki 
je za današnji čas neustrezna, 
občasno vozimo.  

prihranek pri času, večja varnost, boljša konkurenčnost in še mnogo plusov 
so našteli naši sogovorniki ob vprašanju, kaj pomeni dokončanje avtoceste. ob 
tej pomembni pridobitvi pa vsi po vrsti opozarjajo tudi na nujnost čim hitrejšega 
začetka gradnje  3. razvojne osi.

AGNESA KUDIć 
STEMBERGER,
unitplast, d. o. o.

Ker smo na drugi strani 
Gorjancev, odprtja novega dela 
avtoceste ne čutimo prav veliko. 
Tudi od naših dobaviteljev 
prevoznih storitev nimamo 
povratnih informacij o večjih 
prednostih zaradi novega dela 
avtoceste. Za nemoten potek 
našega dela smo morali že 
pred tem poskrbeti, da zaradi 
zelo pogostih zastojev pri 
Trebnjem ni prišlo do zastojev 
v naši proizvodnji. Zagotovo 
pa je nov del avtoceste velika 
pridobitev za ta del Slovenije, 
vendar pa ne zadošča za razvoj 
Bele krajine, ki ima veliko 
za ponuditi tako v ljudeh kot 
znanju in v naravnih lepotah. 
Dokler ne bo dokončana 
tretja razvojna os, bo v Beli 
krajini ostala in se krepila 
negativna selekcija kadrov. 
Ceste so konkurenčna nujnost 
in ne konkurenčna prednost. 
Primerjamo lahko bolj gorate 
dele Evrope, ki pa so zaradi 
osnovne infrastrukture bolj 
razviti.
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andreja Florjančič, Lidija jež

zadnji pri avtocesti, prvi pri tretji razvojni osi … s temi besedami smo 30. junija 2010 
na pot pospremili novo avtocestno povezavo ljubljana–novo mesto. 
točno leto pred tem je na otočcu potekala razširjena seja upravnega odbora 
gzdbk, na kateri smo ministru za promet pATRICKU VlAČIČU, poslancem, državnim 
svetnikom, županom ter predstavnikom darsa in ddc predstavili pomen ac za 
dolenjsko in belo krajino. 

DANES AVTOCESTA, JUTRI 
TRETJA RAZVOJNA OS

Razširjena seja in dejavno vključevanje GZDBK v reševanje spornih vprašanj sta bistveno pripomogla, da smo bili 30. junija 2010 zares 
priče slavnostnemu odprtju težko pričakovanega manjkajočega avtocestnega odseka. Nova avtocesta pomeni večjo varnost za vse 
udeležence v prometu, za gospodarske družbe pa tudi lažje in boljše načrtovanje dobav blaga ter posledično nižje stroške poslovanja.

Ob tem pa ne smemo pozabiti, da smo pričakovali odprtje avtoceste že pred več kot desetimi leti. Pričakujemo, da je gradnja omenjenega 
odseka vsem pristojnim dala dovolj izkušenj za čim hitrejši začetek izgradnje južnega dela 3. razvojne osi. Če smo kot gospodarsko ena 
od najučinkovitejših in najuspešnejših regij v državi zadnji dobili avtocestno povezavo s prestolnico, pričakujemo, da bomo prvi pri 3. 
razvojni osi. 

Na manjkajočih 14 km avtoceste smo čakali več kot deset let.

JOŽE COlARIČ, predsednik uprave  
krke in predsednik uo gzdbk

 »Krka pa tudi ostala podjetja z Dolenjske in iz Bele krajine ter 
Posavja smo nestrpno pričakovali dokončanje avtocestnega odseka 
mimo Trebnjega in veseli smo, da je projekt uresničen. Dejstvo 
je, da je nova avtocesta tako za naše podjetje kot tudi vsa ostala 
podjetja v regiji izjemnega pomena. Nova cestna povezava nam 
zagotavlja varen in nemoten prevoz blaga, in sicer tako surovin 
kot končnih izdelkov. Kar pa je najpomembneje, zagotavlja 
varnejše potovanje ljudi. V Krko, denimo, vsak dan na delo po cesti 
Ljubljana–Bregana prihaja okoli 1700 krkašev, med katerimi se jih 
več deset vozi po avtocesti iz Ljubljane v Novo mesto. 

Lahko rečemo, da je nova avtocestna povezava Ljubljano še 
bolj približala Novemu mestu. Verjamem, da bo varnejša cesta 
razlog, da se bodo strokovnjaki iz Ljubljane in okolice odločali 
za zaposlovanje na Dolenjskem – bodisi v Krki bodisi v drugih 
gospodarskih družbah v naši regiji.«

AlEŠ BRATOŽ,  
predsednik uprave revoza

»Dokončanje avtoceste pomembno prispeva k optimiziranju 
poslovanja našega podjetja. Pri ustvarjanju pozitivnega denarnega 
toka (t. i. free cash flow) imajo pomembno vlogo zaloge, ki morajo 
biti čim manjše. Naše zaloge so na ravni manj kot 2 dni, zato je 
obratovanje proizvodnje zelo občutljivo; z dokončanjem avtoceste 
pa je tveganje manjše. Zahvaljujoč zanesljivejšemu prevozu bomo 
lahko povečali število dobaviteljev za sinhrono dobavo, tj. za 
dobavo delov neposredno na proizvodni trak, brez zalog. 

Avtocesta pa je pomembna pridobitev tudi za zaposlene v Revozu, 
saj omogoča večjo varnost in manj izgube časa tistim, ki se na delo 
in z dela dnevno vozijo iz krajev, ki jih ta povezuje. 
Že sedaj pa občutimo potrebo tudi po čimprejšnji izgradnji tretje 
razvojne osi. Glede na dejstvo, da smo zadnji prišli na vrsto za 
dokončanje avtoceste, upamo, da bomo med prvimi pri izgradnji 
tretje razvojne osi.«

6     USpEhseptember10
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Zastoji na nedokončanem delu avtoceste.

30. junija 2009 smo zahtevali avtocesto takoj!

30. junija 2010 smo bili priča odprtju manjkajočega dela odseka avtoceste LJ-NM. 

Povezujemo Slovenijo …

Po novi avtocesti so najprej zapeljala gospodarska vozila podjetij Dolenjske in Bele 
krajine. 

… najprej bomo na avtocestni križ 
povezali južni del tretje razvojne osi ...

USpEhseptember10     7
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poslovanje

pRIMERJAVA pODATKOV O pOSlOVANJU DRUŽB DOlENJSKE IN BElE KRAJINE TER  
DRUŽB V SlOVENIJI  

 DOlENJSKA IN BElA KRAJINA SlOVENIJA

KAzAlNIKI USpEŠNOSTI pOSlOVANJA  

PrihodKi/odhodKi 1,06 1,01

PrihodKi Na zaPosleNeGa v eUr 169.300 149.700

Neto čisti doBičeK Na zaposleNega v eUR 7.930 1.140

Neto dodaNa vredNost Na zaPosleNeGa v eUr 43.400 34.200

Neto čisti doBičeK/popRečNi Kapital v %  11,20 1,50

popRečNa plača Na delavca Na mesec v eUR  1.438 1.310

  

KAzAlNIKI fINANČNEGA pOlOŽAJA  

delež Kapitala v oBvezNostih do viRov v % 46,80 35,10

dolgoRočNi viRi/dolgoRočNa sRedstva iN zaloge 0,98 0,90

vir: ajpes, informacija o poslovanju gospodarskih družb na dolenjskem in v beli krajini v letu 2009.  

63,5

REGIJA OhRANJA DOBRE REzUlTATE 
pOSlOVANJA
člani upravnega odbora gzdbk so se na 17. seji seznanili s podatki ajpesa o 
poslovanju gospodarskih družb v minulem letu. letu, ki ga je regija prenesla 
bolje kot ostale regije, saj so bili izkazani rezultati poslovanja kljub zaostrenim 
gospodarskim razmeram tudi v letu 2009 nad povprečjem slovenije. 

minulo leto so družbe v sloveniji sklenile z najslabšimi poslovnimi rezultati v 
zadnjih petih letih, saj so prvič ustvarile manj skupnih prihodkov kakor leto 
prej, ob tem pa so se skupni odhodki zmanjšali manj kot skupni prihodki. tako so 
izkazale le še slabo tretjino čistega dobička leta 2008.

lETO 2009 SO 
zAzNAMOVAlA VEČJA 
GOSpODARSKA NIhANJA

Na ravni države so se cene življenjskih 
potrebščin povečale za 0,9 %, kar je 
najmanj v zadnjih petih letih (v letu 2008 je 
bila njihova rast 5,7 %). Cene industrijskih 
izdelkov pri proizvajalcih so se prvič v 
petih letih znižale, in sicer za 0,4 % (v letu 
2008 je bila njihova rast 5,6 %). Obseg 
industrijske proizvodnje se je občutno 
zmanjšal, in sicer za 16,9 %. Pokritost 
uvoza z izvozom je znašala 94,1 %, kar je 
največ v zadnjih petih letih. Znižala pa se 
je tudi povprečna temeljna obrestna mera, 
znašala je 1,12 %, kar je najmanj v zadnjem 
petletnem obdobju, v letu 2008 je bila 
6,18-odstotna.

Na drugi strani so se prihodki družb naše 
regije v primerjavi z letom 2008 zmanjšali 
manj kot tisti na ravni države. Na tujih 
trgih so dolenjsko-belokranjske družbe še 

vedno dosegle bistveno večji del prihodkov 
kot v povprečju vse družbe v Sloveniji. V 
primerjavi z letom 2008 pa so izkazale za 
14 % manjši neto čisti dobiček, medtem ko 
je bil ta na ravni Slovenije manjši kar za 
68 %.

Družbe Dolenjske in Bele krajine so pri 
tem v vseslovenski kolač prispevale 6,1 % 
prihodkov, 5,8 % odhodkov, 6,9 % neto 
dodane vrednosti in kar 37,5 % neto čistega 
dobička. 

ŠTEVIlČNO pREVlADUJEJO 
MIKRO DRUŽBE, V 
REzUlTATIh VElIKE

Lani je bilo v naši regiji 1750 družb. Skupaj 
so zaposlovale 25 968 delavcev, kar je 4,6 
% manj kakor leto prej oz. na ravni med 
letoma 2006 in 2007. Povprečna mesečna 
bruto plača je znašala 1438 evrov in je 
bila višja od državnega povprečja za 10 %. 

andreja Florjančič
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RAzVRSITEV DRUŽB pO VElIKOSTI      

veliKost dRUžB gospodaRsKe dRUžBe zaposleNi v dRUžBah čisti pRihodKi od pRodaje

 ŠTEVIlO DElEŽ ŠTEVIlO DElEŽ zNESEK  DElEŽ  

   V %   V % V MIO EUR V %

miKRo 1.594 91,1 5.093 19,6 440,7 10,4

majhNe 91 5,2 2.909 11,2 273,9 6,5

sRedNje 34 1,9 3.485 13,4 386,6 9,1

veliKe 31 1,8 14.481 55,8 3.127,30 74

SKUpAJ 1.750 100 25.968 100 4.228,50 100

doleNjsKa iN Bela KrajiNa

sloveNija

graF: pRIhODKI NA zApOSlENEGA 
             (INDEKS SlOVENIJA = 100)
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družbe dolenjske in bele krajine v letu 2009

3,2 % SlOVENSKIh DRUŽB USTVARI
6,9 % slovenske dodane vrednosti
14,7 % slovenskega izvoza
37,5 % SlOVENSKEGA DOBIČKA

tisoč evrov. Neto dodano vrednost na 
zaposlenega so v primerjavi z letom 2008 
povečale le velike družbe, in sicer za 3 %.

Ustvarjeni čisti dobiček družb Dolenjske 
in Bele krajine je bil v letu 2009 za 206 
milijonov evrov večji od izkazane čiste 
izgube, kar pomeni, da so te v letu 2009 
ustvarile toliko neto čistega dobička. Ta se 
je v letu 2009  v primerjavi z letom 2008 
zmanjšal za 32,6 milijona evrov oziroma 
za 13,7 %. Občutno zmanjšanje neto 
čistega dobička so imele majhne, mikro 
in srednje družbe, medtem ko je bil pri 
velikih družbah za 1 % nižji kot v letu 
2008. Velike družbe so izkazale 95 % neto 
čistega dobička. V primerjavi z letom 2008 
so rezultate poslovanja najbolj poslabšale 
belokranjske družbe, ki so poslovale z 
negativnim čistim rezultatom. 

REGIJA BOlJE OD 
SlOVENIJE

Kazalniki uspešnosti poslovanja imajo 
za družbe Dolenjske in Bele krajine 
višje vrednosti in odražajo uspešnejše 
poslovanje – boljšo gospodarnost, 
produktivnost in dobičkonosnost kapitala 
od slovenskih družb. Zadolženost 
regijskih družb je v povprečju manjša 
kot zadolženost slovenskih družb, 
pokrivanje sredstev z ustreznimi viri pa 
boljše. Lahko rečemo, da je regija bolje 
prenesla zaostrene gospodarske razmere 
kot Slovenija kot celota. Regijski kazalci bi 
bili boljši od vseslovenskih, tudi če bi iz 
analize izločili Krko.  

Največje zmanjšanje števila zaposlenih je 
bilo zabeleženo v Beli krajini, ki tudi sicer 
beleži slabše rezultate. 

Na zbirne podatke o poslovanju družb 
naše regije so tako kot v minulih letih tudi 
letos najbolj vplivali podatki 31 velikih 
družb. Te so lani ustvarile 74 % prihodkov 
vseh družb, 95 % neto čistega dobička in 
zaposlovale 56 % vseh zaposlenih regije.  

Celotni prihodki regije so se v letu 2009 
znižali za 7,7 % in so znašali 4.395,2 
milijona evrov. Dve tretjini (63,3 %) 
prihodkov so družbe ustvarile s prodajo na 
tujih trgih. Delež prihodkov, doseženih na 
tujih trgih, se je v primerjavi z letom 2008 
povečal, in sicer za 3,2 odstotne točke, 
delež prihodkov, doseženih  na domačem 
trgu pa zmanjšal za 3,8 odstotnih točk. 
Na ravni države je bil delež prihodkov 
doseženih na tujih trgih bistveno nižji in je 
znašal 26,4 %, kar kaže na večjo izvozno 
usmerjenost naše regije, ki k slovenskim 
prihodkom od prodaje na tujih trgih 
prispeva 15 %. 

pRIhODKI, NETO DODANA 
VREDNOST, DOBIČEK

Družbe na območju Dolenjske in Bele 
krajine so – glede na minulo leto –  znižale 
neto dodano vrednost za 4,5 %. Največ 
neto dodane vrednosti so ustvarile velike 
družbe. Na zaposlenega je bilo lani 
ustvarjenih 43,3 tisoč evrov neto dodane 
vrednosti, kar je za 2 % manj kot v letu 
2008 in za 27 odstotkov več kot v družbah 
na ravni države, kjer je ta znašala 34,1 
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intervju  

zADOVOlJEN 
SEM, SAJ SEM  
URESNIČIl 
SVOJE NAČRTE
ANTON KAMBIČ Iz SEMIČA JE INOVATOR IN pODJETNIK. 
NJEGOVI lABORATORIJSKI ApARATI IN pROCESNA OpREMA 
SO NAŠlI MESTO V MARSIKATEREM DOMAČEM IN TUJEM 
INŠTITUTU TER ŠE zlASTI V fARMACEVTSKI INDUSTRIJI.
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intervju  

Za začetek nam zaupajte ali je bilo 
podjetje laboratorijska oprema 
Kambič, ki ste ga ustanovili pred 
25 leti, kdaj v resnih težavah. Ste 
se kdaj srečali s bistvenim upadom 
naročil ali z drugimi težavami, ki so 
zamajale obstoj vaše dejavnosti? 

Nikoli. 

V čem je bistvo uspeha vašega  
podjetja? 

Eden od njih je verjetno tudi moje dokaj 
konservativno vodenje podjetja; nikoli se 
nismo spustili v zelo tvegane posle, ki bi 
zamajali celotno dejavnost. Zelo pomem-
bna sta tudi celosten pristop in zagotovilo 
ne le kakovosti, ki je tako rekoč sama po 
sebi umevna (naši aparati imajo primer-
jalno preverjene lastnosti), ampak tudi 
v vseh pogledih dobrega servisa. Ves čas 
smo postopno napredovali in ves čas smo 
delali inovativno. Imamo visoko izobraz-
beno strukturo, hkrati pa smo – zaradi 
narave in obsega našega dela – ohranili 
v določenih segmentih obrtniški pristop, 
ki smo ga uspešno povezali z visoko 
tehnologijo. 

Ste zelo izvozno naravnano podjetje; 
izvažali pa ste že, ko ste imeli samo 
popoldansko obrt … Kako vam je to 
uspelo? 

Takrat sem bil zaposlen v Iskri, saj sem 
bil v srednji strojni šoli njihov štipendist. 
Službo sem nastopil samo 2 dni po 
končani srednji šoli. Imel sem sicer zani-
mivo delo in tudi napredoval sem do vodje 
proizvodnje vakuumsko metaliziranih 
folij, ki se uporabljajo za kondenzatorje. 
V 15 letih dela v Iskri sem imel kar nekaj 
inovacij. Moje misli pa je zaposlovala 
tudi ideja, kako izpeljati proizvodnjo olj 
za difuzijske črpalke, kar sicer ni bilo 
neposredno povezano z mojim delom. Šlo 
je za strateški material, ki ga je izdelovalo 
le par proizvajalcev na svetu; Iskra ga 
je uvažala iz Nemčije. V svoji popol-
danski dejavnosti sem se ukvarjal s tem 
vprašanjem in ga tudi uspešno rešil. Seve-
da sem najprej izdelal stroj, s katerim sem 
po postopku visokovakuumske tankoslo-
jne molekularne destilacije izdelal ustrez-
na olja. Opravil sem veliko testiranj, med 

drugim tudi na Inštitutu za elektrotehniko 
in vakuumsko tehniko. Izdelek, ki so ga 
uporabljali za naparevanje ogledal in tudi 
avtomobilskih žarometov, sem prodajal po 
takratni Jugoslaviji, kmalu pa se je pojavil 
tudi kupec iz Nemčije. V času, ko je bilo 
težko priti do deviz, je bil to zame velik 
uspeh. Danes sodelujemo s 15 državami 
po svetu.

To je bila lepa popotnica za samos-
tojno pot.

Nanjo sem stopil, ko sem imel zago-
tovljenega dovolj dela, saj sem imel že 
družino in na pol zgrajeno hišo. Verjel 
sem v svoje delo in tudi žena me je 
podpirala. Tako sem začel kot samostojni 
podjetnik, kasneje pa sem ustanovil še 
podjetje in nanj prenesel dejavnost, ki 
danes zajema izdelavo laboratorijskih 
aparatov in procesne opreme.

Sta se v tem času način dela in 
pristop v vaši dejavnosti bistveno 
spremenila? 

Pri laboratorijskih aparatih se osnove prav-
zaprav niso veliko spremenile, novosti pa 
so velike pri vedno naprednejših načinih 
računalniškega krmiljenja in spremljanja 
procesov. Naše področje ostaja isto – to je 
regulacija temperature, vakuuma, plinov 
in relativne vlage … Nedavno smo en 
aparat zamenjali »staro za novo« in dobili 
nazaj več kot 20 let starega, ki še vedno 
dela. Še vedno pa deluje tudi naš aparat, 
ki smo ga že na začetku, torej pred 25 leti, 
naredili za podjetje Zorka Šabac. Občasno 
naročijo novo tesnilo zanj. 

precej naročil imate iz farmacevtske 
industrije, tudi iz Krke.

Prva naročila smo imeli iz Leka, nato iz 
farmacevtskih tovarn po Jugoslaviji, šele 
nato je prišla Krka, toda po vzpostavljen-
em zaupanju je naše sodelovanje odlično. 

Veliko sodelujete z različnimi 
inštituti in fakultetami, saj ste z 
njimi že kar partnersko povezani.

Sodelujemo s Fakulteto za kemijo in 
kemijsko tehnologijo, Fakulteto za far-
macijo, Fakulteto za strojništvo, Nacion-
alnim inštitutom za biologijo, Fakulteto 

za lesarstvo, Veterinarsko fakulteto, 
Medicinsko fakulteto, Univerzo v Novi 
Gorici, Univerzo v Mariboru, Univerzo 
na Primorskem, Fakulteto za elektroteh-
niko. Tudi za njih smo izdelali že nekaj 
aparatov, zato so se pozanimali, ali smo 
se pripravljeni lotiti tudi posebnega 
aparata, ki so ga lahko kupili le v ZDA. 
Sprejeli smo izziv in tako izdelali ta 
aparat za njih in nato še dva za inštitut v 
Berlinu. Ko so Američani natančno pre-
gledali naš izdelek, niso imeli pripomb 
ne glede kakovosti, sposobnosti in ne 
glede cene. Letos nas je Fakulteta za 
elektrotehniko povabila k sodelovanju na 
mednarodnem simpoziju o temperaturi 
in vlagi TEMPMEKO & ISHM 2010, ki je 
potekal v Portorožu. Predstavili smo se s 
še štirimi svetovnimi proizvajalci opreme 
za tovrstno področje. Tak dogodek se 
redko odvije na naših tleh, in zato smo 
seveda ponosni, da smo bili del tega, saj 
so prišli udeleženci iz kar 53 držav. 

Glede sodelovanja z zunanjimi ustano-
vami naj dodam, da smo vključeni v krog 
primerjalnih metod merjenja, v katerem 
velja določen protokol oz. postopek, 
ki zagotavlja primerljivost dobljenih 
podatkov pri vseh partnerjih, ki so 
vključeni v meritve. 

zanimivo je tudi vaše sodelovanje s 
fakulteto za lesarstvo.

Gre za pomembno novost. Na njihovo 
pobudo smo začeli razvijati stroj za 
modifikacijo lesa, pri čemer se njegove 
lastnosti spremenijo in postane odporen 
na vlago, glive in žuželke. V lesni in-
dustriji je to velik korak, ki bo omogočil 
večje dodane vrednosti tudi v tej panogi. 

Kako je pa s konkurenco?

V Sloveniji smo edini, ki se ukvarjamo 
s tako proizvodnjo; nekaj proizvajalcev 
ima sicer podoben, ne pa enak, in zato 
tudi ne primerljiv program. V preteklosti 
je bilo tudi v Sloveniji nekaj nam podo-
bnih proizvajalcev, toda zaradi dobrega 
in lagodnega tržišča se niso razvijali, in 
zato jih danes ni več. Naša konkurenca 
je v tujini in z njimi moramo biti primer-
ljivi po kakovosti, izvirnosti in po cenah.

sprejema izzive prihodnosti, očaran pa je tudi nad zgodovino; tudi zato razvija 
opremo za restavratorsko stroko. sodeloval je pri restavriranju delčka 
najstarejšega kolesa z osovino, starega več kot 5000 let, ki so ga našli na 
ljubljanskem barju. 
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intervju  

pri surovinah ste vezani na uvoz …

Pretežno jih uvažamo; še zlasti nerjavečo 
pločevino, pri kateri potrebujemo različne 
dimenzije, ki jih pri domačem proiz-
vajalcu ni mogoče dobiti. Kakovost je 
predvidljivo najboljša; so pa dobavitelji 
nepredvidljivi pri cenah. Ta proizvod je 
podvržen borznim zakonitostim (nikelj je 
strateški material), zato cene zelo nihajo; 
ko gre za podražitev, lahko tudi do 100 
odstotkov; v času blaginje pa padejo do 
45 odstotkov … Bistveni so kakovost in 
vsi potrebni certifikati, zato pri surovinah 
nikoli ne preračunavamo.  

Vaš način dela rojeva inovacije. Vi 
in vaši sodelavci, še zlasti pa vaš 
sin, ste avtorji mnogih nagrajenih 
inovacij. Kako nastajajo?

Ko sprejmemo določeno naročilo, to 
ponavadi že samo po sebi zahteva ino-
vacijo. Gre za specializirane in tehnološko 
zahtevne naprave vrhunske kakovosti, ki 
rešujejo specifične probleme naročnika. 
To so izzivi, ki »potegnejo« vso pozornost, 
vse sile, vso energijo. Naša naročila so 
majhna, izdelujemo več kot 300 različnih 
izdelkov, ki pa zahtevajo poseben, 
unikaten način reševanja.

Razvili ste tudi nekaj aparatur za 
restavratorsko stroko, ki vas je tudi 
zelo pritegnila.

Zgodovina me zanima in v veselje mi je, 
da lahko sodelujem z restavratorji. Za vsa-
ko malenkostjo stoji zgodba iz davnine, 
in ko držiš v roki kos lesa, na primer, ki je 
del najstarejšega kolesa z osovino, starega 
več kot 5000 let, se ti iz spoštovanja 
tresejo roke … Dele kolesa so našli na 
Barju in mi smo delček tega izsušili po 
metodi liofilizacije. Pri drugih metodah 
sušenja se les skrči in postane nepre-
poznaven; ta metoda pa izsuši les, ne da 
bi spremenil obliko; le vode ni v njem, 
in zato je lahek. Liofilizacija je primerna 
za marsikaj. Zaradi vode poškodovane 
knjige lahko s tem postopkom izsušimo 
tako kakovostno, da jo je mogoče spet 
listati, saj ostale metode izsuševanja liste 
zlepijo oz. ti niso več prožni. Z liofiliza-
cijo lahko celo konzerviramo jedi; gobe, 
na primer, obdržijo enako obliko in celo 
vonj, le popolnoma suhe so … Je pa ta 
metoda precej draga, in zato uporabna le 
za postopke, ki prenesejo to ceno.

(Anton Kambič pokaže kos kolišča iz 
Ljubljanskega barja pa tudi po tej metodi 
posušene gobe in jagode). 

po tej metodi bi lahko izsušili celo 
kolo iz ljubljanskega barja; vendar 
ga sedaj restavrirajo v Nemčiji …

Gre za izjemno arheološko najdbo in 
stroka se je odločila, da bo večinski 
del zaupala v restavriranje nemškemu 
institutu, ki slovi kot najboljši na svetu. 
Tudi jaz sem bil v skupini, ki je predala 
to dragocenost v restavriranje. Sicer pa 
bi s postopkom liofilizacije tudi mi lahko 
izsušili in očistili dragoceno kolo, ki bi 
tako ohranilo vse svoje prvotne last-
nosti. To je pomembno tudi za nadaljnje 
natančnejše določanje starosti, saj se me-
tode za določanje te naglo izpopolnjujejo. 
Osnova pa je originalen material.  

Vaše so tudi posebne komore, v ka-
terih hranijo pomembne umetnine.

Nihanje relativne vlage lahko poškoduje 
umetnine, zato smo izdelali komore, ki 
vzdržujejo stalno relativno vlago. Umet-
nine v Cavtatu, Dubrovniku, Kopru itd. so 
tako zavarovane pred poškodbami in hkra-
ti »na svojem mestu« ter na ogled obisko-
valcem. Izdelali smo tudi precej aparatov 
za restavratorsko stroko; trenutno smo za 
določene rešitve v dogovorih z Arhivom 
Slovenije. 

(V pisarni Antona Kambiča najdemo 
odlitek rimskega sarkofaga pa odlitek t. 
i. najlepše glave deklice iz Solin in Carice 
Plavtile, kar potrjuje, da je tesno povezan 

z restavratorsko stroko, za katero je izdelal 
že veliko aparatur – od izsuševalnikov 
do priprav za odlitke, impregnacijskih 
naprav, peskalnikov itd.).

Konec leta se boste upokojili. Se bo 
ritem vašega življenja precej spre-
menil? 

Moj sin že nekaj časa vodi podjetje in zelo 
sem zadovoljen z njegovim delom; novi 
pristopi so potrebni in dobri in ne bi bilo 
prav, če bi se vanje vtikal. Verjetno se bom 
še vračal in še delal na razvoju, v vodenje 
podjetja pa ne bom posegal. Imel pa bom 
več časa zase; vinogradu, vrtnarjenju 
in sadjarstvu bom morda vnovič dodal 
čebelarstvo, ki sem ga pred leti opustil. 

letos ste dobili tudi priznanje obrt-
nik leta in v utemeljitvi tudi piše: 
»Anton Kambič hodi v korak s sodo-
bnim svetom in stroko, investira v 
najnovejše tehnologije in ima popoln 
nadzor nad izdelavo s sledenjem 
do vrhunske kakovosti.« Imate 
srečno družino z dvema uspešnima 
otrokoma in nanizali ste velike in 
odmevne uspehe ter razvili podjetje 
z 21 zaposlenimi, ki je mednarodno 
konkurenčno … Verjetno ste zelo 
zadovoljni.

Z veseljem povem, da sem res zadovoljen, 
saj sem ne le dosegel, ampak krepko pre-
segel svoja pričakovanja in celo sanje.   
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INOVACIJA SE MORA 
DOKAzATI NA TRŽIŠČU
3. junija 2010 je na otočcu potekala podelitev nagrad za inovacije gzdbk za leto 
2009. letos se je na razpis odzvalo rekordno število prijaviteljev, kar kaže na 
pozitiven odnos podjetij do izboljšav in inovacij tako v proizvodnem procesu 
kot pri izdelkih; 16 podjetij je predlagalo kar 28 inovativnih predlogov; lani je 
bilo prijav 9. 

V času negotovih gospodarskih razmer je 
treba  še več vlagati v znanje in raziskave, je 
poudaril predsednik GZDBK Jože Colarič v 
svojem uvodnem nagovoru inovatorjem. Če 
inovacija ne zaživi pri uporabniku oz. kupcu 
na tržišču, potem to ni inovacija. Je inovacija 
sama po sebi, kar pomeni, da se mora vsaka 
inovacija dokazati tudi na tržišču. 

6-članska komisija za ocenjevanje inovacij, 
ki deluje v okviru Sekcije za kakovost 
in inovativnost, je prijave pregledala 
in ocenila po kriterijih inventivnosti, 
gospodarskih rezultatov in napovedi, 
trajnostnega vidika inoviranja ter 
okoljskega vidika. Ocenjevala pa je lahko le 
na podlagi napisanega v prijavah. Letošnje 
prijave so bile dobre, vsaka od njih je 
vsebovala delček inovativnosti, ki poganja 
podjetja k doseganju ambicioznejših ciljev. 

Komisija v sestavi Samo Avsec (TPV), 
Bernarda Bevc Bukovec (Adria Mobil), 
Jože Bele (Revoz), Andrej Dobrovoljc 
(Infotehna skupina), Boštjan Japelj 
(Akripol) je ocenila, da si 7 predlogov 
zasluži zlato priznanje, 11 srebrno 
priznanje, 7 bronasto, 3 predlogi pa so 
zaslužili priznanje za sodelovanje. 

Priznanja in diplome sta nagrajencem 
predala predsednik zbornice Jože Colarič 
in predsednik sekcije Franci Štupar. 
Šest najbolje uvrščenih inovacij smo 
posredovali na tekmovanje Gospodarske 
zbornice Slovenije, v okviru katerega se 
bodo inovatorji potegovali za najvišja 
priznanja v državi.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo 
in jih vabimo, da nam prihodnje leto 
vnovič predstavijo svojo inovativnost. 
Prav tako vabimo tudi vse ostale, ki še 
niso sodelovali, da sprejmejo izziv in se 
v začetku leta 2011 prijavijo na razpis za 
podelitev nagrad za inovacije Gospodarske 
zbornice Dolenjske in Bele krajine.

ADRIA MOBIl

Nov Adriin hibrid Matrix je avtodom, 
ki združuje elemente in izgled 
polintegriranega avtodoma s funkcijami 
mansardnih modelov avtodomov. Glavna 
novost avtodoma Matrix je dvižna postelja, 
ki je nad dnevnim prostorom v notranjosti.

lOGING

Energetsko učinkovita LOW E streha na 
rentabilen način zagotovi večjo energetsko 
učinkovitost objekta.  Zagotavlja večjo 
kakovost uporabe objekta, prihranke pri 
vzdrževanju in energetski oskrbi. Hkrati 
objektu daje atraktivnost.

KOlpA

Kolpina inovacija je proces izdelave 
silaniziranega polnila ATH, ki ga 
uporabljajo za izdelavo Solid Surfaces – 
Kerrock materialov. 

KRKA

Klopidogrel je moderna zdravilna 
učinkovina, ki se uporablja kot inhibitor 
agregacije trombocitov pri zdravljenju 
nekaterih kardiovaskularnih obolenj.

KRKA

Inovacija obsega nov sintezni postopek 
za izdelavo pramipeksola, zdravilne 
učinkovine za zdravljenje parkinsonove 
bolezni. 

KRKA

Izum rešuje tehničen problem priprave 
ezetimiba in/ali njegovih derivatov na 
tehnološko enostaven ter ekonomsko 
sprejemljiv način. 

TRIMO

Qbiss by trimo je inovativen modularen 
fasadni sistem, ki določa nova pravila v 
sodobni arhitekturi in učinkovito združuje 
tako funkcionalnost kot privlačen videz.  

andreja Florjančič
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KRKA, D. D., NOVO MESTO
pOSTOpEK zA pRIpRAVO EzETIMIBA IN 
NJEGOVIh DERIVATOV 
dr. anton štimac
dr. barbara mohar 
dr. davor kiđemet
mojca bevc
dr. rok zupet
andrej gartner
dr. vesna krošelj
dr. matej smrkolj
dr. gregor sedmak
dr. primož benkič 
alen kljajić
dr. miha plevnik

lOGING, D. O. O., NOVO MESTO
ENERGETSKO UČINKOVITA »lOw E STREhA« 
INDUSTRIJSKIh IN ŠpORTNIh OBJEKTOV 
Franc lavrič

sekcije

hIDEx, NOVO MESTO, D. O. O.
RAzVOJ fIlTRIRNIh NApRAV fIlTERTECh 
dr. boris vodopivec
aleš jenškovec
tadej mlakar

INfOTEhNA SKUpINA, D. O. O.
INTOpROJECTS, REŠITEV zA OBVlADOVANJE 
pROJEKTNE DOKUMENTACIJE
mag. andrej dobrovoljc
marko rudolf
mladen tisaj
renato rjavec

ISKRA KONDENzATORJI, D. D.
pOSAMIČNA IMpREGNACIJA KID 
KONDENZATORJEV 
stanko kambič 
jože matjašič 
radivoj vrlinič 
silvo rožman 
velimir ramuščak 
darko švajger 

KAMBIČ, D. O. O. 
VAKUUMSKA KOMORA zA MODIfIKACIJO lESA 
gorazd kambič
natanael muren
anton lakner

KOlpA, D. D., METlIKA 
pROSOJNI KERROCK 
mag. andrej beličič
nada peric

REM, D. O. O. 
MONTAŽNE MODUlARNE ENOTE zA pOTREBE 
OTROŠKIh VRTCEV 
matej možina
tomaž smolič 
janez podpadec 
boštjan maver 

REVOz, D. D., NOVO MESTO
IzDElAVA NApRAVE zA KONTROlO 
VIJAČNIKOV 
izidor plazar 
slavko bregar

REVOz, D. D., NOVO MESTO
TEhNIČNA IzBOlJŠAVA NOSIlCA KABlA CIA 
Franc turk
andrej rajk

SMIThERS-OASIS ADRIA, D. O. O.
SEGMENTIRANJE / SESTAVlJANJE 
CVETlIČARSKE GOBE zA VENCE 
robert štampfelj
julij brinc

STATUS, D. O. O., METlIKA
STISKAlNICA plASTENK IN plOČEVINK 
GREEN pRESS 
branko čulig 
sead turkanovič

TpV, D. D.
RAzVOJ SpOJA S pOVEČANO TRAJNO 
DINAMIČNO NOSIlNOSTJO 
janez hočevar 
mag. vili malnarič
miran podpečan

sreBrNo PrizNaNje

KRKA, D. D., NOVO MESTO
RAzVOJ TEhNOlOGIJE zA pROIzVODNJO 
zDRAVIlNE UČINKOVINE IN fORMUlACIJE 
KlOpIDOGRElA 
dr. igor simonič
dr. janez smodiš
dr. rok zupet
dr. primož benkič
dr. matej smrkolj
mitja štukelj

ADRIA MOBIl, D. O. O., NOVO MESTO
AVTODOM MATRIX
matjaž grm 
anton kastrevc
robert cekuta
roman udovč 

KRKA, D. D., NOVO MESTO 
NOV pOSTOpEK SINTEzE pRAMIpEKSOlA IN 
NJEGOVIh SOlI
matej živec 
izr. prof. dr. stanislav gobec 
borut anžič
dr. rok zupet
ivanka kolenc

KOlpA, D. D., METlIKA 
SIlANIzIRANJE AlUMINIJEVEGA 
hIDROKSIDA 
belizar dujec
mag. andrej beličič
peter štukelj

zlato PrizNaNje

TRIMO, D. D.
MODUlARNI fASADNI SISTEM QBISS By 
TRIMO 
tomaž popit
boštjan zupanc
janez drčar
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BroNasto PrizNaNje

KOlpA, D. D., METlIKA 
BAThRElAx SISTEM 
branko brajkovič

KOlpA, D. D., METlIKA 
wATERSTIM SISTEM 
branko brajkovič

NOVOfORM, D. O. O.
MONTAŽNI GRADBENI SISTEM NOSIlNE 
KONSTRUKCIJE KOVINO-plASTIČNE 
IzVEDBE zA zUNANJO UpORABO IN VlAŽNE 
pROSTORE 
janko ziherl

REM, D. O. O. 
STATIČNA ANAlIzA IN OpTIMIzACIJA 
JEKlENE KONSTRUKCIJE MONTAŽNE 
MODUlARNE ENOTE 
matej možina 

REM, D. O. O. 
STATIČNA ANAlIzA IN OpTIMIzACIJA 
JEKlENE KONSTRUKCIJE MONTAŽNE 
MODUlARNE ENOTE zA pOSEBNE NAMENE – 
ŠIRINA 2989MM 
matej možina 
martin pajek 
janez podpadec

REVOz, D. D., NOVO MESTO
UVEDBA NADOMESTNEGA NAČINA 
OBVEŠČANJA O TEŽAVAh pRI OSKRBI 
S SESTAVNIMI DElI V pRIMERU 
NERAzpOlOŽlJIVOSTI ORODJA ElTA 
simona rihtar 

TOM, D. D.
SISTEMA KONTROlE pRISOTNOSTI MATICE 
pRI UpOROVNEM VARJENJU 
damjan burger 
lovro blatnik
gregor klemenc

PrizNaNje

ISKRA KONDENzATORJI, D. D.
pOSTOpEK zAŠČITE KONDENzATORSKEGA 
zVITKA z EpOKSI SMOlO 
jurij kobe
marjan vivoda 
Franc plevnik

TOM, D. D.
NADzOR pREMERA, VIŠINE pUŠ 
damjan burger 
lovro blatnik
gregor klemenc

TOM, D. D.
SISTEMA KONTROlE DIMENzIJ RAzlIČNIh 
pREMEROV NA ENEM KOSU 
damjan burger 
lovro blatnik
gregor klemenc

Študiraj v
Novem mestu

Univerzitetni prostor Novo mesto

So
lo

s

Informativni dan UNM, 9.9.2010
Novi trg 5 (Kulturni center Janeza Trdine)

1dan 2 uri 3 fakultete

17:00 4x dodiplomski visokošolski strokovni  
           in univerzitetni študij, 4x magistrski študij
18:30 2x doktorski študij

www.unm.si

FIŠ je prva državna fakulteta
v Novem mestu. Študij je
izvirna in perspektivna
kombinacija računalništva,
informatike in družboslovja.
www.fis.unm.si

FUDŠ je mlada in ambiciozna 
fakulteta, ki ponuja vrhunske  
interdisciplinarne 
družboslovne študije.

www.fuds.si
 

FOŠ je javno-zasebna  
fakulteta, ki izvaja študijske 
programe s področja  
organizacijskih študij.

www.fos.unm.si
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novice

kupci pričakujejo takojšnjo odzivnost, zaposleni si želijo več pozornosti. kako nam pri tem lahko 
pomaga zunanji partner, smo vprašali urednico in vodjo razvoja v mediadah pOlONO pIBERNIK. na 
področju priprave in upravljanja vsebin sodi družba mediade v sloveniji med pionirje.

Polona Pibernik, urednica 
in vodja razvoja v družbi 
Mediade, ki je specializirana 
za pripravo in urejanje vsebin 
po naročilu za podjetja: “Pri 
prenovi spleta ima na primer 
podjetje na mizi celo goro 
uporabnih gradiv. Nima 
pa ljudi, ki bi ta gradiva 
preoblikovali v trženjsko 
učinkovita besedila.”

Med naročniki Mediad so 
ugledna imena: Trimo, 
Gorenje, Zavarovalnica 
Maribor, ATech, UNICEF, 
ministrstva, zbornice, 
združenja …  
Kaj je pravzaprav vaša 
storitev?

Zelo preprosto. Delamo 
opise izdelkov, projektov, 
pripravljamo besedila in 
novice za spletna mesta, revije, 
interna glasila, intervjuje, 
članke, spletno posodabljanje 
vsebin, dopise ali sporočila za 
e-pošto… Oblikujemo koncepte 
za intranet ali spletne portale 
ter nato sodelujemo pri pripravi 
vsebin. Naše delo je, da z močjo 
besede partnerju zagotovimo 
učinek na trgu in v organizaciji.

Ponosni ste, da veliko sode-
lujete tudi z manjšimi podjetji.  

Tako je. Poznavanje potreb 
manjših podjetij je res obsežno 
in radi delamo za mala podjetja. 
Morda je delno tako zaradi 
projektov Gazela, Zlata nit, CEED 
podjetniška mreža in inovacijsko 
komuniciranje, katerih del 
smo in ki nam omogočajo, da 
odlično razumemo utrip manjših 
podjetij. 

Dodana vrednost Mediad je 
predvsem znanje?

Res je, da besedilo lahko 
napiše vsak. A za besedila, 
ki učinkujejo, je potrebno 
veliko trženjskega znanja, 
uredniških veščin, poznavanje 
pravil komunikacije itn. To 
v Mediadah imamo, in prav 

zato je naša vloga v podjetjih 
pogosto tudi svetovalno 
obarvana.  

Če želite biti pri pripravi 
vsebin uspešni, morate zelo 
dobro poznati podjetje in to 
vam mora zaupati …

Tako je.  Brez tesnega 
sodelovanje ni odličnih 
vsebin in ni rezultatov. Način 
dela Mediad je tak, da se z 
naročnikom in njegovimi cilji 
zelo poistovetimo. Svojega 
uspeha namreč ne merimo 
v kakovosti besedila, temveč 
v doseganju ambicij našega 
partnerja. Dobro razumevanje 
prinese dobro energijo: da 
v skupnem delu in uspehih 
uživamo in se v kreativnem 
procesu sliši tudi smeh!  

pO BESEDE V MEDIADE!

mladi podjetnik je nov izobraževalni 
program, ki smo ga oblikovali v sodelovanju s 
predsednico sekcije računovodskih servisov in 
samostojno davčno svetovalko in direktorico 
podjetja špica TATJANO ADlEŠIČ. 

Program s sloganom Znanje izboljšuje poslovanje je namenjen 
predvsem mladim podjetnikom. Tistim, ki že imajo svoje podjetje, 
in tistim, ki o tem šele razmišljajo. Hkrati je program namenjen tudi 
podjetnikom, ki poslujejo že več let in bi le želeli osvežiti svoje znanje. 

Program obravnava ključna izhodišča poslovanja podjetnika, ki 
na posameznem področju veljajo za vse dejavnosti. Poleg osnov s 
področja računovodstva, ki bi jih moral poznati vsak podjetnik, pa 
ponuja tudi aktualne, praktične in strokovne napotke ter usmeritve 
za vsakodnevno poslovanje. Sestavljen je iz petih vsebinskih 
sklopov in je razporejen na 15 pedagoških ur.

VSEBINSKI SKlOpI
1. kaj moram vedeti o poslovanju, preden  
 registriram dejavnost? (kako registrirati dejavnost, naj  
 poslujem kot d. o. o. ali s. p. ali naj se registriram kot zavezanec  
 za DDV, davčne obveznosti, poslovni koledar, finančni in  
 davčni vpliv prejetih subvencij), 

2. prvi stroški, prvi prihodki (likvidacija dokumentov,  
 stroški, odhodki, izdelava kalkulacije in izdani računi), 

MlADI pODJETNIK – NOV IzOBRAŽEVAlNI 
pROGRAM GzDBK

nina ŠaB

3. strošek zaposlenega in strošek s podizvajalci  
 (strošek osebnega dohodka, strošek študenta, podjemne in  
 avtorske pogodbe), 

4. osnove davka na dodano vrednost  
 (osnove DDV za različne dejavnosti – trgovina,  
 avtoprevozništvo, gradbene dejavnosti, storitve … ) in 

5. moj prvi zaključni račun (kako med letom čim bolje  
 spremljati poslovanje, da bi bil konec leta zame najboljši).

S tem izobraževalnim programom želimo neposredno pomagati 
prav mikro in majhnim podjetnikom ter brezposelnim osebam, 
ki se zavzeto pripravljajo k samozaposlitvi, da pridobijo koristna 
podjetniška znanja, spoznajo praktične primere poslovanja in 
dobijo napotke davčnega svetovalca za izboljšanje poslovanja. 

Maja, junija in septembra smo v okviru programa imeli že šest 
predavanj. Brezplačno udeležbo smo omogočili članom GZDBK, 
osebam, vpisanim v bazo iskalcev zaposlitve na Zavodu za 
zaposlovanje, in vsem, ki se odločajo za samozaposlitev s pomočjo 
subvencij za samozaposlitev. Del stroškov razvoja ter izvedbe 
programa je prevzelo podjetje Špica. Predavala je Tatjana Adlešič. 
Prvi vsebinski sklop smo zaradi večjega zanimanja imeli tudi v 
Metliki, in sicer na Zavodu za zaposlovanje, Uradu za delo Metlika. 
Prvih šestih predavanj programa Mladi podjetnik se je udeležilo 
prek 70 udeležencev. Njihov pozitiven odziv nas je prepričal, da 
bomo izobraževalni program nudili tudi v prihodnje.  
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VABIlO NA USTANOVNI zBOR 
SEKCIJE SENIORJEV
Sedanjost in prihodnost sta vedno tesno povezani s preteklostjo. 
Naša regija je ena najuspešnejših, predvsem na račun uspešnih 
gospodarskih družb, ki so temelj močnega gospodarstva. Kot 
zbornica se zavedamo, da so k uspešnosti regije velik del prispevali 
sedaj že upokojeni menedžerji in strokovnjaki. Brez njihovega 
prispevka naše gospodarstvo prav gotovo ne bi bilo tako močno. 
Prepričani smo, da lahko s svojimi idejami še vedno prispevajo k 
nadaljnjemu uspešnemu razvoju našega skupnega okolja. Z željo, 
da z mladostjo v zrelih letih omogočimo prenos znanja in izkušenj 
na mlajše generacije in da se skupaj lotimo projektov, ki bodo v 
pomoč sedanjim in prihodnjim generacijam, 

VAS VABIMO NA USTANOVNI zBOR SEKCIJE SENIORJEV, 
KI BO V TOREK, 21. SEpTEMBRA 2010, OB 10.00 
V KONfERENČNI DVORANI OpTIMUS hOTElA ŠpORT NA 
OTOČCU.
Predlagan dnevni red:
1. odprtje ustanovnega zbora 
2. izvolitev predsednika in članov izvršilnega  
 odbora sekcije
3. predstavitev programa dela
4. določitev višine članarine
5. razno

Zaradi lažjega načrtovanja dogodka vas prosimo, da potrdite svojo 
udeležbo najpozneje do 20. 9. 2010 na elektronski naslov  
milka.ramuta@gzdbk.si ali na telefonsko številko 07/33 22 182.

novice

E-RAČUN

na gzdbk nadaljujemo promocijo glede izdaje 
e-računa. septembra bomo tako izdali račun že 
12 članom. e-račun gzdbk bodo prejeli:

ADRIA MOBIl, D. O. O., NOVO MESTO
BIRO BONUS, D. O. O.
DANA, D. D.
DOKSIA, D. O. O.
fINSKATT, D. O. O.
hyGIA NOVO MESTO, D. O. O.
KER fIN, D. O. O.
KRKA, D. D., NOVO MESTO
NlB, D. D.
SASING, D. O. O.
TISK ŠEpIC, D. O. O.
TOM, D. D.

Ali želite tudi vi začeti z izdajanjem e-računov? Z veseljem vam 
bomo pomagali. Lahko nas pokličete na 07 33 22 182 ali pišete na 
info@gzdbk.si.

ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Vpis v izredno izobraževanje
za šolsko leto 2010/2011

Programi 
poklicno tehniškega in 
srednjega strokovnega 

izobraževanja:

Avtokaroserist, 
avtoserviser, 
inštalater strojnih inštalacij, 
klepar krovec,
mehatronik operater, 
oblikovalec kovin-orodjar, 
bolnièar -negovalec,
elektrikar, 
raèunalnikar, 
zidar, 
tesar, 
peèar-
  polagalec keramiènih oblog,
mizar

Prekvalifikacije:

Strojni tehnik, 
avtoservisni tehnik, 
elektrotehnik, 
tehnik raèunalništva,
gradbeni tehnik, 
lesarski tehnik, 
zdravstvena nega, 
logistièni tehnik, 
predšolska vzgoja, 
kemijski tehnik, 
farmacevtski tehnik, 
kozmetièni tehnik,
tehnik mehatronike.

Programi  
srednjega poklicnega 

izobraževanja:

Vse informacije, priznavanje predhodne izobrazbe, oceno trajanja 

izobraževanja in stroškov dobite na tel.št. 

, še bolje pa osebno na Šolskem centru Novo mesto v pisarni EIO  vsak 

delovni dan od  9.00 do 17.00. Kontaktirate nas lahko tudi na elektronski 

naslov 

(07) 39 32 202, GSM (031) 396-

340

zlatko.zepan@guest.arnes.si

Vpis bo 16. 09. 2010 ob 17. uri na Šolskem centru

Iz razliènih poklicev 
v vse navedene 
programe

MiLka raMuta

 
 
: 07/393 21 82  :07/ 393 21 84 
: vss.nm@guest.arnes.si 
(www.ecnm.si) 
 
 
Vabi kandidate za vpis v 
višješolske strokovne študijske programe:  
 

 
1. Strojništvo (inženir/ka strojništva),  
2. Elektronika (inženir/ka elektronike),  
3. Informatika (inženir/ka informatike),  
4. Varstvo okolja in komunala (inženir/ka varstva 

okolja in komunale),  
5. Logistično inženirstvo (inženir/ka logistike), 
6. Lesarstvo (inženir/ka lesarstva). 

 
Študij izvajajo kot redni, izredni in študij na daljavo. 
 
 
Prijave:  

o za redni študij po predhodni prijavi na 
Višješolski prijavni službi www.vss-
ce.com/vps; 

o za izredni študij pa se prijavijo v referatu višje 
strokovne šole. 

 
Prijave za vpis na še prosta mesta sprejemajo  
od 1. septembra do 1. oktobra 2010. 
 

 



18     USpEhseptember10

droBnogled uspeHa

MOJSTRI ZVOKA

Že v nekaj letih je veliko 
število dogodkov in vse večja 
uveljavitev imena Festival Novo 
mesto na področju ozvočevanja 
pripeljalo do rasti ekipe, ki 
se je razširila iz dveh mož na 
11 zaposlenih, poleg tega pa 
v svoj delovni proces redno 
povezujejo še okoli 25 do 30 
zunanjih sodelavcev. Danes 
v ozvočevalski panogi veljajo 
za vodilno državne meje 
presegajoče podjetje, ki nudi 
celovite rešitve na področju 
zvočne in svetlobne podobe. 

»Osnovno poslanstvo našega 
podjetja ni samo posojanje 
opreme, ampak delujemo 
celostno od načrtovanja sistema 
do oblikovanja zvoka, še 
posebej pa bi rad izpostavil 
izobraževanje uporabnikov 
sistemov. Tu ne mislim samo 
na naše delavce, ampak 

Marjan Pirnar je svojo 
izjemno poslovno pot do 
enega najprepoznavnejših 
strokovnjakov na področju 
ozvočevanja začel 1996, ko 
sta s prijateljem Francijem 
Kekom ustanovila Festival 
Novo mesto, v začetku v obliki 
zavoda, potem pa še Festival 
Novo mesto, d. o. o. Leta 
1996  sta po 13 letih »spanja« 
obudila tudi Rock Otočec, rock 
festival, ki je kmalu postal 
močna blagovna znamka v 
Sloveniji pa tudi izven njenih 
meja. Prav za ta festival 
je Marjan kupil svoj prvi 
sistem ozvočenja – odsluženo 
ozvočenje Helene Blagne. 

MARJAN pIRNAR IN fESTIVAl NOVO MESTO
»kako se zvok odbija od stekla pa od omare pa barva zvoka 
v avtu ali kopalnici ... od kar se spomnim, sem že prek 
teleFonske slušalke razločil, v kakšnem prostoru je moj 
sogovornik. to me enostavno zanima.«

pODJETNIŠKA  MISEl:
»perspektiva panoge, v kateri delujemo, je izjemna. glasbeniki so nekdaj prodajali 

svoje plošče v milijonskih nakladah in so se odpravljali na koncertne turneje, samo 

kadar so promovirali nov album. zelo težko si videl največje zvezde na koncertu, 

ker so bili redki. to se je spremenilo. z racvetom pretakanja glasbe z interneta, kjer 

je moč najti res vse, so ljudje nehali kupovati zgoščenke. sedaj glasbeniki izdajajo 

albume, zato da gredo na turnejo. nekdo jih mora ozvočiti.«

vse morebitne uporabnike 
tonske tehnike. Z zvišanjem 
splošnega znanja in zavedanja 
problematike akustike in 
psihoakustike se bo tudi naša 
dejavnost lahko bolje razvijala.« 

Festival Novo mesto uporablja 
orodja, ki jih lahko kot zvočne 
in lučne podobe vnaprej 
pripravijo kot animacije, da si 
naročniki laže predstavljajo 
končno sliko dogodka. Z 
novimi tehnologijami lahko 
dosežejo učinek, da je 
poslušalec virtualno v enem 
trenutku sredi  gozda, nato 
v podmornici ali kjer koli 
drugje. Ta vrsta tehnologije 
se je predvsem razvila zaradi 
potreb načrtovanja in akustične 
obdelave večnamenskih 
dvoran, ki gostijo različne 
prireditve, ki vsakič potrebujejo 
popolnoma drugačno 
akustiko dvorane. Na primer 
ozvočenje klasične glasbe 
mora biti izvedeno na način, da 
poslušalec nima vtisa, da sploh 
posluša ozvočenje. Zvočne 
naprave morajo biti absolutno 
natančne, nikakršno popačenje 
zvoka ne pride v poštev. 
Drugače je pri pop in rock 
koncertih, tu verodostojnost 
akustičnih zvokov ni tako 
pomembna, tonski mojster 
je obenem tudi soustvarjalec 
zvočne podobe.

Glavni način promocije 
Festivala Novo mesto so 
odlično izpeljani dogodki. 

»Mi se ne oglašujemo, glas se 
širi od ust do ust. Pravzaprav 
je način našega poslovanja 
zelo primitiven, razne pogodbe 
so redke. Večino dogovorov se 
naredi ustno, po telefonu, na 
sestanku. Veliko obiskujem 
svoje poslovne partnerje in 
vzdržujem pristne osebne 
stike. Tako poslovanje je v 
današnjem času redko, meni 
pa je zelo blizu.« 

Marjan je po duši glasbenik 
in glasba je njegov glavni 
motivator za celotno poslovno 
pot. »Veliko se je odvijalo po 
inerciji, brez nekega velikega 
načrta,« pravi. Na vprašanje, 
kateri projekti so se mu 
najbolj vtisnili v spomin, 
pove: »Bil sem ravno na 
tonski vaji Andree Boccellija, 
ko mi zazvoni telefon, na 
katerega se vedno javim. 
Bila je neka neprepoznavna 
dolga številka. Poklical me je 
možakar iz Izraela, da dela 
koncert Paula McCartneya in 
potrebuje partnerja. Kar malce 
nadrealistično sem se počutil. 
Bil sem na največjem dogodku, 
kar smo ga do tedaj delali, in 
dobim klic za še večjega.« To je 
bil res dober dan.  

katarina žunič
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Vse v enem...

Sophos Enterprise Security & 

Data protection vam zagotavlja 
zaščito celotnega omrežja 
(endpoint, email, web, NAC,...) 
enostavno upravljanje in 24/7 
tehnično podporo.... s pomočjo 
Safeguard orodij za kriptiranje 
pa so varni tudi vaši podatki.

SOPHOS d.o.o.

Germova ulica 9, 8000 Novo mesto, 

Tel: 07 393 5600

 www.sophos.si
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Realiziramo graficne ideje. Oblikujemo, 
svetujemo, kako izbrati najboljše poti 
za dosego cilja, pripravljamo za tisk in 
tiskamo - offset ali digitalno. 

Združevanje vseh storitev 
v eno ponudbo predstavlja 
veliko prednost - prihranek 
pri casu in denarju.

Solos d.o.o., Dunajska 114, Ljubljana, 
tel: 01 530 46 70, www.solos.si




