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napovednik

napovednik doGodkov poletje 2011
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: 

junij

7. kakšen je zmaGovalni projekt marjan peršak in urša šoba 5,5 b 130 €

8. podelitev naGrad za inovacije Gzdbk za leto 2010 Gzdbk 1 b  b

10. preoblikovanje s. p. v d. o. o. –  kdaj, zakaj in kako? vesna bartolj maver 3,5 110 €	 155 €

13. in 14. osnove moderiranja za vodje  karin elena sánchez 15 230 €	 270 €

13. in 14. kaj mora direktor nujno vedeti o računovodstvu tatjana adlešič 7 95 €	 150 €

13. in 14. osvežitveni tečaj nemščine za prodajnike in ... irena Golobič iz šole tujih jezikov Yurena 13 130 €* 180 €*

15. okoljske dajatve carinska uprava rs ... 2,5 b b

15. in 16. osvežitveni tečaj anGleščine za ... annmarie Gorenc zoran, Yurena 13 130 €* 180 €*

20. in 21. osvežitveni tečaj nemščine za ... irena Golobič iz šole tujih jezikov Yurena 13 130 €* 180 €*

21. treninG telefonske izterjave majda šavko 6,5 110 €	 155 €

22. recite mobinGu ne!  daniela brečko 5 140 €	 190 €

24. opredmetena osnovna sredstva in ... jana Galič 2,5 50 €	 75 €

27. in 28. osvežitveni tečaj nemščine za vodilne in ... irena Golobič iz šole tujih jezikov Yurena 13 130 €* 180 €*

29. in 30. osvežitveni tečaj anGleščine za vodilne in ... annmarie Gorenc zoran, Yurena 13 130 €* 180 €*

julij

6. poslovni zajtrk: jezikovni ferrari karnion holistični center 1 b 50 € 

6. in 7. osvežitveni tečaj anGleščine za prodajnike ... annmarie Gorenc zoran, Yurena 13 130 €* 180 €*

13. vse o obdavčitvi poslovodij, prokuristov in ... jana Galič 2,5 50 €	 75 €

september

5. in 6. učinkovit javni nastop ... karin elena sánchez 15 230 €	 270 €

8. in 9. pedaGoško-andraGoško usposabljanje ... šolski center novo mesto 16 100 €	 150 €

13. uporabna orodja za obvladovanje stresa ... majda šavko 6,5 110 €	 150 €

14. poslovni zajtrk: dialoGika karnion holistični center 1 b 50 €

16. ključ do uspešno izvedeneGa doGodka irena potočar papež 4 110 €	 150 €

20. doGodek s prss – tamara valenčič (si.mobil)  prss in Gzdbk 2 b 50 €

22. poslovni zajtrk: izboljšajte vodstveno karizmo jana šušteršič iz podjetja proficio 1,5 b 50 €	

22. in 23. hitro branje (power readinG) milan vujasinović 13 150 €	 210 €

22. zbor članov soe sekcija za okolje in enerGijo 3 b 50 €

23. forum kadrovske prakse v podjetju nek, d. o. o. sekcija za ravnanje s človeškimi viri in  
   društvo za kadrovsko dejavnost ....  

30. Gospodarjenje z inovacijami  marjan peršak in urša šoba 3,5 b 130 €	

* Mikro in majhnim podjetnikom ter mikro in majhnim podjetjem s sedežem 
v občinah Dolenjske Toplice, Straža, Žužemberk, Novo mesto, Šentjernej, 
Šmarješke Toplice, Mokronog-Trebelno, Škocjan, Šentrupert, Mirna Peč in 
Trebnje se lahko sofinancira kotizacija za napovedane dvodnevne tečaje 
tujega jezika. Podrobnosti bodo na voljo pri objavi na naši spletni strani.

Napoved dogodkov izkazuje stanje na dan 20. 5. 2011. 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 dogodkih imajo prednost člani GZDBK. 
Če se udeležba pri plačljivih dogodkih ne odjavi pravočasno, zaračunamo 
kotizacijo v celoti.

  doGodek izvajalec trajanje kotizacija 
    število ur člani ostali



uspehjunij11     3

Seveda odličnost posameznika ali 
posameznih skupin sama po sebi še ni 
dovolj za uspešnost. Zelo pomembno je 
tudi okolje v katerem delujemo in številni 
zunanji dejavniki. Na nekatere lahko 
vplivamo bolj, na druge manj. V zadnjih 
mesecih smo se soočili s primerom, ko 
se je lastnik podjetja odločil preseliti 
proizvodnjo v drugo državo. Vse dosedanje 
optimizacije proizvodnje do sedaj naj ne 
bi več zadoščale za uspešno poslovanje 
v prihodnje in to kljub veliki volji in 
pripravljenosti vodstva in zaposlenih, da 
se soočijo z novimi še zahtevnejšimi izzivi. 
Razlika med plačo, ki jo prejme zaposlen 
in zneskom, ki ga mora plačati delodajalec 
v Sloveniji, je prevelika. Da ne govorimo 
o ustreznosti infrastrukture, ki je še kako 
pomembna. 

Kaj globalizacija pomeni pa smo lahko 
videli v še enem primeru, in sicer, ko 
tovarna, ki ima zadosti naročil, zmanjša 
obseg proizvodnje, zaradi nezmožnosti 
dobave pomembnih elektronskih sklopov. 
Potres na Japonskem zmanjša oziroma 
ustavi proizvodnjo na drugem koncu 
sveta. Pred leti bi se nam kaj takšnega 
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vse se začne pri 
ljudeh

odličnost se začne z 
odličnostjo posameznika 
in zato tej temi posvečamo 
osrednjo pozornost. zanimivi 
sogovorniki osvetljujejo 
različne poglede na odličnost. 
vsak s svojega zornega kota, 
vsak s svojimi izkušnjami, a 
vsem je skupno, da odličnost 
ne pride čez noč in ni nekaj 
kar bi bilo dano enkrat za 
vedno. odličnost se gradi 
celo življenje, postopoma, 
nepretrgoma, z razmislekom, 
ustvarjalnostjo in še bi lahko 
našteval.

fotoGrafija na naslovnici: 

turizem v zidanicah je inovativna turistična ponudba kompasa novo mesto, za katero pričakujejo da bo v naslednjih nekaj letih postala 
eden najbolj prepoznavnih turističnih izdelkov reGije.

zdelo skoraj nemogoče, danes pa vse 
bolj spoznavamo, da smo bistveno bolj 
soodvisni kot kadarkoli v preteklosti. 

In če se vrnem k izhodiščni temi. Seveda 
lahko govorimo o odličnosti posameznika, 
kot osnovnemu elementu družbe, a 
bistveno je, da ne ostane pri posameznikih, 
da se širi na vedno nove ljudi, podjetja, 
organizacije, podporne institucije. Odlični 
posamezniki, medsebojno povezani, 
sodelujoči, so temelj za nadaljnji razvoj, 
za iskanje novih poti, za reševanje 
novih izzivov. Vse to daje upanje, da še 
vedno obstaja volja in potencial, da se 
bodo razmere izboljšale. In temu lahko 
prispevamo vsi. Vsak svoj kamenček 
zgodbe, da bo na koncu mozaik popoln. Ne 
pričakujmo, da bo naše delo opravil nekdo 
drug. Ob tej priložnosti vas vabim na 
podelitev priznanj najboljšim inovatorjem 
Dolenjske in Bele krajine, ki bo 8. junija, 
na Otočcu.  
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pogled

Lidija jež

»O dobrem in slabem, o tem, kaj je prav in kaj ne, bi se morali 

nenehno pogovarjati; to so teme, ki jih reciklirajo vse dobe. Danes 

manj kot nekoč, kar je slabo. V preteklosti so bila ta vprašanja na 

dnevnem redu v družini, šoli, cerkvi, pri športu …  

Danes se družina zanaša na šolo, šola na družino itd. Na 

poljuden in duhovit način se jih je lotil profesor filozofije in etike 

na kalifornijski univerzi Pepperdine Russell W. Gough v knjigi 

Značaj je vse – za etično odličnost v športu, ki sem jo prevedel leta 

2003.« Knjiga prinaša bisere modrosti, orise situacij, izkušenj 
in vpogledov, kako postati boljši. Namenjena je vsem, ki imajo 
opravka s človeško snovjo, ne le športnikom. Govori tudi o prvinah 
odličnosti. Pri tem pa, kot preberemo v knjigi, ni vprašanje, ali 
naj igram na zmago, temveč kako naj igram za zmago. Sicer pa 
je zmaga samo ena plat medalje. Druga je poraz. Brez poraženca 
ne bi bilo zmagovalca. Pomembno je samo, da znamo zmagovati 
trezno in izgubljati prisebno. 

Janez Penca meni, da je glavna sprevrženost današnjega časa 
neoliberalno prepričanje, da je morala del prava; veljati bi moralo 

obratno – pravo bi moralo biti del veliko širšega polja morale. 
»Zakone moramo spoštovati, zato da shajamo drug z drugim. 

Živeti v skladu z njimi ni nobena zasluga; je samo normalno. 

Zahtevneje in tudi privlačneje je živeti in delovati v skladu z merili 

odličnosti. Tu nam lahko pomaga antična etika kreposti. Aristotel 

je dejal, da odličnost ni enkratno dejanje, temveč navada. V antiki 

je krepost pomenila lastnost, po kateri se odlikuje določena vrsta. 

Krepost leva je, da je močan, krepost očesa je, da dobro vidi … 

Naše kreposti so torej naše krepke plati, vrline, po katerih se lahko 

kot ljudje odlikujemo. Če je človek trajno zvest krepostim in jih 

ves čas izpopolnjuje, doseže, da odličnost postane navada. Okvir 

človekovih pravic in dolžnosti je zamejen, končen, pri krepostih oz. 

vrlinah pa ni izpolnjenja, tu meje ni, lahko jih namreč razvijamo v 

vratolomne višine. To pač je izziv za pravega človeka!«

Opozarja, da podlaga odličnosti v poslovnem svetu ni samo visoka 
tehnologija, ampak tudi veščina v tkanju medčloveških odnosov. 
»Znanje brez značaja je v najboljšem primeru neuporabno, v 

najslabšem pa pogubno. Dokaza za to sta doping v športu in 

podlaGa kakršne koli 
odličnosti je široka 
razGledanost

janez penca, 
nekoč vrhunski 
atlet in 
priljubljen 
proFesor, se je 
po upokojitvi še 
bolj posvetil 
prevajanju ter 
reviji vrhunski 
dosežek, ki 
jo izdaja že 
šestnajsto leto. 
odmevni so tudi 
njegovi članki. 
knjige, ki jih 
prevaja zadnje 
čase, govorijo o 
morali in etiki. 
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mnenja

rok vovko,
gostilna vovko, 
ratež

»Če si v veliki meri tudi sam 
prisoten pri delovnih procesih, 
tako ali drugače delaš 10 ali 
več ur na dan, če skrbiš za 
nakup najbolj kakovostnih 
surovin, če posla ne prepuščaš 
naključjem, če ne ovinkariš, 
če si odgovoren do naročnika 
in tudi dobavitelja, če se držiš 
dogovora, ustnega ali pisnega, 
če skrbiš za zaposlene, če si na 
realnih tleh, potem ne vidim 
razloga, da ne bi odličnost 
postala del podjetja. Prav tako je 
pomembno, da si vzamemo čas 
zase, družino in hobi. Ko pridem 
s kolesom na vrh težjega klanca, 
se počutim bolje, saj sem vesel, 
da sem ga premagal, poskrbel 
pa sem tudi za psihofizično 
pripravljenost. V našem poslu 
je psihofizična pripravljenost 
zelo pomembna, saj vsak dan 
delamo z različnimi ljudmi.
Meni se zdi ključno za 
osebno odličnost, da nam kot 
posamezniku uspe ohranjati 
ravnovesje med poslom, 
družino in prostim časom. Se 
vam ne zdi, da vedno govorimo 
le o odličnih menedžerjih, 
športnikih, o posebnih dosežkih 
in podobno, premalokrat pa o 
odličnih mamah in očetih, ki so 
tudi zaposleni na odgovornih 
mestih ali pa se ukvarjajo 
s podjetništvom? Po mojem 
mnenju je odličnost lahko tudi 
srednja pot, pa upam, da me ne 
boste razumeli narobe.«

jedrsko orožje: gledano s hladnimi očmi znanosti gre za primera 

vrhunskih znanstvenih dosežkov kemije in fizike. Ta pogled 

prevlada, če znanosti ne ogreje dober značaj, katerega podlaga so 

kreposti.« 

Janez Penca ta čas prevaja knjigo z jasnim podnaslovom Zakaj 
je enakost boljša za vse. Ustvarjanje pravega podnebja za večjo 
enakost je pomemben del odličnosti družbe. Ljudje moramo biti 
občutljivi drug za drugega in država mora skrbeti za čim manjšo 
razslojenost družbe. »Analize kažejo, da je denar pomemben toliko 

časa, dokler ljudje nimajo osnovnih življenjskih potrebščin. Pozneje 

bogastvo in sreča ne hodita več z roko v roki. Bogastvo narašča, 

sreča pa ostaja bolj ali manj nespremenjena; posameznikovo srečo 

povečajo samo še dobri medčloveški odnosi, občutek, da ga drugi 

spoštujejo, upoštevajo in potrebujejo. Ljudje, ki so izgubili službo, 

ki so revni, ki so na robu družbe, trpijo predvsem zato, ker je 

ranjeno njihovo samospoštovanje. Skandinavske dežele omogočajo 

več enakosti, s tem pa tudi več sreče, ki je jamstvo za duševno in 

telesno zdravje ter vsestransko uspešnost. Švedi pravijo: ‘Skrivnost 

naše uspešnosti je, da se nihče ne počuti večvrednega od svojega 

soseda.’«

Pohlep je v razvitem svetu zbrisal neštete tovarne z delavci vred, 
na drugem koncu planeta pa ustvaril »znojilnice« z novodobnimi 
sužnji. Zgovoren primer take politike je podjetje Nike, ki je v ZDA 
ukinilo proizvodnjo, izdelke, ki jih trži, pa izdelujejo delavci v 
tovarnah na Kitajskem. Primer, ki temelji na povsem drugačnih 
vrednotah, pa imamo kar pred domačim pragom, pravi Janez 
Penca: »Tovarna zdravil Krka poleg tega, da zgledno skrbi za svoje 

delavce, podpira kulturo, šport, podpira dobrodelnost … Lahko 

bi rekli, da je Nike mehanizem, medtem ko je Krka organizem.« 

Navede tudi ilustrativen primer Nobelovih nagrajencev za 
ekonomijo. Nekateri so nagrado prejeli za razvijanje špekulativnih 
modelov na finančnih trgih, kar je daleč od Nobelove namere 
nagrajevati dosežke, ki koristijo človeštvu. »Ekonomija ni 

podobna fiziki, kot so razmišljali tisti, ki so se vanjo preselili iz 

matematičnih ved ali fizike. Bolj je podobna biologiji, saj se v njej 

dogajajo hitre, nepričakovane mutacije.« Finančni zlom jeseni 

2008 je tak primer: »Finančni zlom bank, ki so za predsednike 

uprav novačile ugledne doktorje matematike, je pokazal, da veliko 

matematike ne more nadomestiti malo zdrave pameti. Morda pa 

je čas, da banke postanejo spet dolgočasne in začnejo za direktorje 

nastavljati profesorje zgodovine?« 

Te dni je izšel njegov prevod knjige Hipoteza o sreči, ki ima 
zanimiv podnaslov Antična modrost in filozofija na preskusu 
pri moderni znanosti. V časniku The Guardian Weekly je James 
Flint o knjigi dejal: »Mislim, da še nisem prebral knjige, ki bi 

s tako jasno preprostostjo in hkrati tako smiselno razgrnila 

današnjo izkušnjo biti človek v socialnem, kulturnem in osebnem 

kontekstu.« 

Podlaga vsakršne odličnosti je široka razgledanost, poudarja 
Penca: »Temelj razgledanosti je razvita bralna kultura. Bojim se, da 

naši politiki ne berejo dovolj, in zato ne poznajo najnovejših tokov 

lastne vede. A kako tudi bi, ko hitijo odpirat poštne predale …«  

Janez Penca ob tem doda bodico, ki so jo Angleži namenili vodji 
liberalnih demokratov Nicku Cleggu, sicer pa je univerzalno 
uporabna: »Pri njem mi nista všeč dve stvari: njegov obraz.« 

matjaž avsenik,
avtomehanika 
avsenik, straža

Pojem poslovna odličnost 
razumem kot odraz vrhunske 
kakovosti in zanesljivosti kot 
najvišji ideal, h kateremu naj 
bi podjetja strmela. Poseganje 
po odličnosti je danes nujno 
za celotno proizvodno in 
storitveno dejavnost, je bistveno 
več od povprečja, v povezavi 
s kakovostjo gre za neki 
presežek. Biti moramo odprti 
za spremembe, iskati moramo 
vedno nove rešitve in izzive, 
zaposlene pa je treba nenehno 
motivirati in strokovno 
izobraževati. Trudimo se biti 
odlični in delovati v tej smeri, 
prizadevamo si, da svoje 
stranke pozitivno presenetimo, 
jih navdušimo in jim ponudimo 
več, kot so pričakovale. 

Za doseganje osebne odličnosti 
so potrebni osebna rast in 
preseganje lastnih omejitev, 
samoodgovornost, medsebojno 
spoštovanje, biti moraš vzgled, 
spoštovati  različne ... Vse to je 
potrebno in še več, da postaneš 
odličen človek.

Če želimo uspeti na katerem 
koli področju našega življenja, 
moramo delovati iz srca ter si 
prizadevati za izboljšanje ne 
samo svojega življenja, ampak 
tudi življenja drugih. 

osebna odličnost je lastnost uspešnih, ki  se 
kaže v značaju posameznika ter sposobnosti  
discipline, vztrajnosti, zanesljivosti…  z našimi 
soGovorniki smo razmišljali kaj je ključno za 
doseGanje osebne odličnosti.
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peter kapš, 
zasebna psihiatrična 
ordinacija

Osebna poslovna odličnost mi pomeni 
pristop k poslovanju z odgovornostjo do 
uporabnikov (bolnikov) in zaposlenih 
(zdravstveni delavci) za zadovoljitev potreb 
obeh strani. Odličnost zahteva dobro 
organizacijo dela, motivirane zaposlene in 
strokovno usposobljen kader, ki se nenehno 
strokovno izobražuje. Poudarek je na 
kakovosti dela, varnosti in dostopnosti.

 Menim, da je odličnost delno odvisna od 
značaja posameznika in delno od okolja, ki 
lahko spodbuja ali zavira razvoj določenih 
lastnosti, kot so vztrajnost, disciplina, 
natančnost, poštenost, odgovornost ... 
Družba lahko spodbuja odličnost na vseh 
področjih ali pa jo zavira s spodbujanjem 
ali dopuščanjem neustreznega vedenja 
posameznikov, kot so nepoštenost, 
neodgovornost, kraja ...

V okviru psihiatrične ordinacije je naša 
osnovna vsebina dela skrb za duševno 
zdravje ne samo skozi zdravljenje bolnikov 
z duševnimi motnjami, ampak tudi skozi 
preventivne dejavnosti za ohranjanje 
duševnega zdravja ter ozaveščanje laične 
javnosti o pomenu skrbi za vzpostavljanje 
in ohranjanje psihičnega ravnovesja, 
zadovoljstva z delom in medosebnimi 
odnosi, zmožnosti ustreznega odzivanja 
v stresnih situacijah in kakovostnega 
preživljanja prostega časa. Ob teh vsebinah 
se trudimo pri svojem delu upoštevati 
vrednote, ki spodbujajo odličnost.

polona briški,
trimo, trebnje

Odličnost razumem kot doseganje odličnih 
rezultatov na odličen način na vseh 
področjih delovanja. 

Osebno odličnost razumem kot odličnost 
na ravni posameznika, ki zajema odličnost 
tako na poslovnem področju kot tudi 
na povsem osebni ravni. Na poslovnem 
področju odličnosti posameznika so prav 
gotovo pomembni zadovoljstvo sodelavcev, 
kupcev, partnerjev in ostalih, s katerimi 
posameznik sodeluje.

Pri osebnem življenju so pomembni dosežki 
tako na področju ožje in širše družine, 
prijateljev, znancev in ostalih, s katerimi je 
oseba povezana.

Osebna odličnost je tako velika umetnost 
zagotavljanja uravnoteženosti zadovoljstva 
vseh deležnikov posameznika. Vse to 
je lahko posledica razvoja osebnosti, 
voditeljstva, poštenosti, razvoja vrednot 
odličnosti, povezovanja, komuniciranja, 
uveljavljanja sposobnosti, odgovornosti do 
stalnega učenja in izboljševanja, pozitivne 
naravnanosti do življenja, pravega 
prijateljstva s sočlovekom in naravo, 
uresničevanja zastavljenih ciljev …

Ker se profesionalno ukvarjam z 
ocenjevanjem poslovne odličnosti, bi 
z veseljem izpostavila model EFQM, s 
katerim lahko sistematično analiziramo 
in izboljšujemo poslovno odličnost. 
Prilagojeno na osebno raven pa nam 
lahko tudi pomaga, da razmišljamo in 
izboljšujemo osebno odličnost.

tatjana m. Gazvoda
polje harmonije, družba 
za kakovost življenja, 
ambulanta medicine dela, 
prometa in športa

Osebna odličnost pomeni, da znaš 
vzpostaviti harmonijo med svojimi 
življenjskimi (delovnimi in osebnimi) cilji 
in sposobnostmi. Za doseganje poslovne 
odličnosti moraš najprej vzpostaviti svojo 
osebno odličnost: skrbeti za svoje zdravje, 
ohranjanje vitalnosti, fizične in psihične.

Sodelovati in ustvarjati prijetno domače 
ognjišče, ki ti nudi zavetje v  »cunamijih« 
življenja in dela. Negovati prijateljske 
vezi in ohranjati stik z naravo iz katere 
izhajamo. Videti metuljčka cekinčka 
ali pikapolonico v cvetlicah domačega 
travnika, slišati piš vetra. Kako malo 
je sploh potrebno, da najdemo svojo 
»harmonijo«. Le oči in svoje čute moramo 
odpreti. Nekaterim redkim posameznikom 
je dano že v zibki, da znajo vzpostaviti 
svoje življenjsko ravnotežje. Poslovni izzivi 
so le začimba življenja. Drugi se tega lahko 
naučijo, seveda, če imajo pogum in jasno 
zastavljene cilje. 

Če hočemo doseči odličnost, moramo 
odstraniti ovire ali svoje običajne 
reakcije. Slednje je mnogo lažje, kot pa 
da poskušamo spremeniti svet. Seveda pa 
moraš v tisto kar delaš, tudi verjeti. Verjeti 
v lastne sposobnosti, da urejamo svoje 
življenje in prevzemamo odgovornosti, za 
to kar se nam dogaja.
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Odličnost je posebna lastnost, značilnost 
tistega, kar šteje kot odlično, tudi človeka. 
Z lastnostjo mislimo na tisto, kar se kaže 
pri človeku ter je razmeroma trajno zlasti 
v razmerju do drugih ljudi in okolja glede 
na kako normo; z značilnostjo mislimo 
na tisto, kar človeka določa tako, da ga je 
mogoče razpoznati, ločiti od drugih ljudi.

Za doseganje odličnosti pri delu moraš 
imeti svoje delo rad. Strast je ključna 
razlika pri tem ali si v svojem delu dober 
ali si odličen, saj tistega, kar delaš rad, ne 
občutiš kot težko delo.

Odličnost potrebuje disciplino. Tudi velika 
nadarjenost lahko sčasoma propade, če ni 
vloženega truda in dela. Samodisciplina 
je stvar učenja, treninga, da naredimo 
tisto, kar je potrebno za doseg odličnih 
rezultatov. Da postaneš odličen podjetnik, 
umetnik, športnik ali starš, je potrebno 
nameniti čas, osredotočenost in energijo 
temu, da izuriš svoje veščine in darove. 

Odličnost zahteva cilje in doslednost 
na poti k ciljem. Zahteva potrpljenje in 
vztrajnost. Vsaka pot k zastavljenim ciljem 
potrebuje svoj čas. Prevečkrat želimo, da se 
stvari zgodijo hitro, in ker odličnost vzame 
čas, nas večina prej obupa. Velikokrat 
posadimo seme odličnosti v svojih mislih 
in upamo, da bomo rezultate videli čez 
noč, a tako ne gre.

Kje je razlika med uspehom in odličnostjo?

Uspeh prepogosto merimo v primerjavi 
z drugimi. Pri odličnosti gre na drugi 
strani za polno izkoriščanje vseh lastnih 
zmogljivosti, talentov in darov ter 
zmožnost delovanja na višku svojega 
potenciala – našega največjega osebnega 
delovanja.

Živimo v svetu, ki se rad osredotoča 
na uspeh in še raje primerja. Vendar se 
moramo za doseganje svojih zmožnosti 
bolj posvečati odličnosti in manj uspehu 

katarina žunič

ter se zavedati, da smo, bolj kot drugi, sami 
sebi največji tekmec. Doseganje osebne 
odličnosti je podobno športnemu treningu. 
Več vadiš, boljši postajaš.

Osredotočenost na osebno odličnost je bila 
odločilna prednost legende golfa Jacka 
Niklausa. Njegova skrivnost je bila v tem, 
da je igral igrišče, ne turnirja. Preprosto 
se je osredotočil na to, da je odigral svojo 
najboljšo igro. Medtem ko so ostali igralci 
tekmovali proti Jacku, je on tekmoval z 
igriščem in s sabo.

Enako lahko rečemo za Applov pristop 
z iPodom, iPhonom in iPadom. Ko so 
ustvarjali te izdelke, se niso osredotočali 
na konkurenco. Namesto tega so svojo 
pozornost posvetili temu, da so naredili 
najboljši izdelek po svojih močeh. Rezultat 
je bil, da so, namesto da bi se primerjali z 
drugi, oni postali merilo drugim.

Nemalo zgledov odličnosti imamo tudi 
doma. Olimpionik Leon Štukelj je bil do 
samega sebe na vseh področjih izredno 
strog, predan svojemu delu in svoji 
poklicanosti. Za težko osvojene medalje je 
dajal vtis, kot da to ni nič posebnega in da 
jo lahko dobi prav vsak. 

Kot posamezniki in kot skupnost imamo 
izbiro. Lahko se osredotočimo na osebni 
uspeh in celo življenje opazujemo, kaj 
in kako dela konkurenca. Ali pa lahko 
gledamo naprej proti viziji veličine, 
ki jo imamo zase in za skupnost. Na 
konkurenco lahko gledamo kot na standard 
ali pa kot kazalnik našega napredovanja 
proti lastnemu standardu. Lahko lovimo 
uspeh ali pa se odpravimo v iskanje 
odličnosti in svojo energijo v polni meri 
osredotočimo na izkoriščanje lastne 
zmožnosti – in pustimo, da uspeh najde 
nas.

Kadar je naš cilj odličnost, je izid velikokrat 
uspeh.

odličnost 
posameznika

tatjana draGovič
glotta nova, d. o. o.

Na eni strani je poslovna odličnost, 
ki jo lahko celo izmerimo. Obstajajo 
poslovni modeli, ki določajo parametre, 
po katerih lahko merimo odličnost. 
To so predanost, zavzetost, strast do 
dela. Osebno odličnost pa razumem 
kot predanost, zavzetost in strast do 
življenja, do osebnostnega razvoja, 
nenehnega učenja ter iskanja vprašanj, 
ne odgovorov. Ob odgovoru se proces 
razvoja, iskanja, raziskovanja lahko 
ustavi. Če obdržimo radovednost, ki 
smo jo nekoč vsi imeli in gremo z njo 
skozi življenje, nedvomno rastemo na 
poslovnem področju, hkrati pa moramo 
imeti podobno zagnanost, predanost in 
strast tudi do življenja. Poleg tega pa za 
odličnost ne smemo pozabiti na etično 
vedenje, da nam je pomembno, kako 
se počutijo ljudje okoli nas, da nam 
je pomembno tudi, v kakšnem okolju 
živimo ter kako lahko prispevamo. 

Potem pri odličnosti ne gre več za to, 
da sem odličnjakinja v življenju, kajti 
to ima lahko tudi aroganten prizvok, 
temveč da vsak dan odlično uživam v 
svojem življenju. Uživam pa v učenju, 
raziskovanju in iskanju novih vprašanj, 
pri čemer se odgovorov kar bojim, ker bi 
lahko pomenili konec rasti. 

Odličnost je tudi, da imamo pogum. 
Pogum izkusiti nekaj novega. Ob 
odličnosti se vedno spomnim na 
zgodbo, ko so nekega gospoda v poznem 
življenjskem obdobju vprašali ali je 
dobil vse, kar si je v življenju želel. Po 
razmisleku je odgovoril, da je nekoč 
iskal srečo v življenju, pa je dobil le 
priložnosti, ki jih je moral izkoristiti. 
Nekoč je iskal ljubezen, pa je dobil le 
ljudi, ki so bili vredni ljubezni, nekoč je 
iskal pogum, pa je dobil le ovire, ki jih 
je bilo treba premagati. Od vsega, kar je 
iskal v življenju, ni dobil ničesar, dobil 
pa je vse, kar je potreboval.

Tatjana Dragovič je trenerka 
nevrolingvističnega programiranja 
(NLP) ter profesorica anglo-ameriške 
književnosti in angleškega jezika.

neznani avtor je nekoč dejal, da odličnost lahko dosežemo, če 
ljubimo bolj, kot drugi menijo, da je modro, tvegamo več, kot 
drugi menijo, da je varno, sanjamo več, kot drugi menijo, da je 
praktično, in pričakujemo več, kot drugi menijo, da je možno.
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23. otoški forum 
odličnosti

katarina žunič

na otočcu sta Fakulteta za organizacijske študije v novem mestu in društvo 
ekonomistov dolenjske in bele krajine v sodelovanju z gospodarsko zbornico 
dolenjske in bele krajine 25. maja 2011 organizirala že 23. Forum odličnosti in 
mojstrstva. tokratni Forum so organizatorji in predavatelji stkali okoli teme 
vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje pri uveljavljanju univerzalne 
odličnosti in mojstrstva.

Tudi letošnji forum se je začel s 
tradicionalno podelitvijo velike nagrade 
odličnosti in mojstrstva. Eminenten 
krog forumovih odličnic in odličnežev, 
v katerem so že primadona Vilma 
Bukovec, pisatelj Boris Pahor, glasbenik 
Slavko Avsenik, gospodarstvenika Jože 
Colarič in Miloš Kovačič, akademiki 
France Bernik, Kajetan Kovič, Ciril 
Zlobec, Janez Menart in Tone Pavček, 
ekonomista Ivan Turk in Jožefa 
Miklič, upokojeni nadškof in metropolit 
Alojzij Šuštar, profesorja Aleksandra 
Kornhauser in France Bučar, baletna 
umetnika Pia in Pino Mlakar ter 
olimpionika Leon Štukelj in Miro Cerar, 
se je oplemenitil z novim odličnežem, ki je 
hkrati tudi idejni oče in pobudnik Otoškega 
foruma odličnosti in mojstrstva. Janezom 
Gabrijelčičem. 
V uvodnem sklopu predavanj so Miro 
Cerar, Nada Zupan in Tatjana Dragovič 
podali svoja razmišljanja o mestu 
etike v vseživljenjskem učenju, izzivih 
izobraževanja za odličnost v družbi znanja 
ter o vseživljenjskem učenju kot gradniku 

osebne in profesionalne odličnosti.

V nadaljevanju je programski svet foruma 
podelil nagrado organizaciji, ki je v 
minulem letu na novo zaposlila največ 
delavcev. Prejela jo je novomeška Krka. 
Nato so udeleženci spoznali vzgojne 
elemente pedagogike montessori, ki so jo 
predstavili otroci in pedagogi vrtca Jana.

Popoldanski del foruma je bil namenjen 
predstavitvam dobrih praks in okrogli 
mizi o praktičnih pristopih na področju 
vzgoje, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja. Tomaž Savšek je predstavil model 
stalnih izboljšav in inovativnosti podjetja 
TPV, d. d., ki je bil finalist lanskega razpisa 
Priznanja za poslovno odličnost Republike 
Slovenije (PRPSO), Karmen Gorišek je 
razkrila povezavo med kompetenčnimi 
profili in organizacijskim učenjem. 
Karmen Kern Pipan je predstavila novosti 
v modelu odličnosti EFQM s posebnim 
poudarkom na inovativnosti, direktor 
GZDBK Franci Bratkovič pa je navzoče 
seznanil z inovativnim pristopom za 
odkrivanje talentov, projektom POT. 

Letošnji nagrajenec Janez Gabrijelčič je 
nagrado prejel iz rok lanskega dobitnika 
Miroslava Cerarja. O tem, kaj mu nagrada 
pomeni, je povedal: »Vesel sem, hkrati pa 
sem tudi nekoliko v zadregi, ko pogledam, 
kdo so bili moji predhodniki. To so ljudje, 
ki so veliko dosegli, tolažim se, da je 
pred mano še nekaj let, ko lahko še kaj 
postorim in se jim skušam približati. Kar 
je najpomembneje pri nagradi, je, da to, 
kar smo zasejali pred toliko leti, še vedno 
živi, ker veliko idej zakrni, ampak ideja, 
da se pomembnim ljudem, ki so zgled 
v družbi, podeli priznanje. Nagrada ni 
pomembna toliko zato, da se nekomu 
podeli naziv odličneža, temveč gre za širšo 
idejo zasaditi seme odličnosti v družbi, ki 
naj se razvija naprej. Odličnost pomeni biti, 
biti osebnost, da imaš svoje stališče ter da 
uporabljaš najboljši računalnik na svetu 
– svojo glavo. Slovencev nas je samo dva 
milijona, ampak imamo dva milijona glav 
najboljših računalnikov. Na tem je treba 
graditi, na modrosti, ki se pridobiva s tem, 
da imaš veliko znanja, ki ga povezuješ v 
smislu doseganja ciljev. Cilj pa nikakor ne 
sme biti zgolj veliko denarja, kajti veliko 
denarja lahko prinese celo nesrečo. Treba 
je uravnoteženo živeti in delati, živeti v 
skladu s svojimi cilji ter hkrati upoštevati 
cilje svojih sodelavcev in okolja. In koncept 
je zelo pomemben in upoštevan v teoriji 
odličnosti, zato smo v konceptu našega 
foruma rekli, da je forum odličnosti in 
mojstrstva. Tudi mojster je odličen, tudi 
nekvalificiran delavec ima kali odličnosti, 
na menedžerjih je, da znajo te kali 
prepoznati in jih spodbuditi. S forumi 
želimo ravno to poudariti in razvijati.«
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v prejšnji številki uspeha smo pisali, da je ministrstvo 
za gospodarstvo januarja letos v okviru razpisa 
razvojni centri slovenskega gospodarstva kot 
enega izmed perspektivnih projektov, ki ga je vredno 
Finančno podpreti, izbralo tudi projekt razvojni 
center za inovativne medicinske sisteme in metode 
zdravljenja. 

rc in.medica – razvojni center za 
inovativne medicinske sisteme in 
metode zdravljenja

andreja FLorjančič

Nosilec projekta je šentjernejsko razvojno 
podjetje IN.Medica, d. o. o., ki ga je 
ustanovilo 17 domačih in tujih partnerjev. 
V projekt se poleg družbenikov vključuje 
še 26 partnerjev iz lokalnega in širšega 
slovenskega okolja ter iz tujine.

RC IN.Medica je načrtovan kot inkubator, v 
katerem se bodo porajale, razvijale, zorele, 
preizkušale in oblikovale inovativne ter 
v globalnem pomenu napredne rešitve, 
namenjene zdravljenju in dobrobiti 
bolnikov in s tem kakovosti življenja. 

RC IN.Medica je v prvi vrsti 
večdisciplinaren, saj se v okviru razvoja 

v RC vključujejo in prepletajo številna 
znanja medicine, elektronike, konstrukcije, 
dizajna, kemije in drugih področij. Hkrati 
pa je večtehnološki, v njem se prepletajo 
in razvijajo različne tehnologije, in 
večkulturen, ker se v razvojne skupine 
vključujejo tudi strokovnjaki iz tujine. 

V okviru RC bodo strokovnjaki razvijali 
medicinske izdelke, ki jih v grobem lahko 
razdelimo na dve skupini izdelkov in 
storitev. In sicer na napredne medicinske 
naprave za merjenje in obvladovanje 
življenjskih funkcij pacientov ter podporne 
sisteme zanje. Konkretno bodo v okviru 
centra razvijali naslednje medicinske 

izdelke in storitve: energijsko varčen 
keramični senzor krvnega tlaka, sistem 
multiparametrskega brezžičnega prenosa 
signalov za povezavo različnih merilnih 
naprav, ki merijo življenjske funkcije 
pacientov, biorazgradljive koronarne 
vsadke – stente, sisteme za odmerjanje 
zdravil – neopazna inzulinska črpalka, 
senzorski sistem za opozarjanje na 
dezinfekcijo rok v bolnišnicah ter lasten 
biolaboratorij za predklinična testiranja 
medicinskih učinkovin in materialov. 

V iskanju novih inovativnih rešitev je  tako 
glavni kapital podjetja združeno znanje 
celotnega partnerstva in povezovanje 
najboljših na specifičnih področjih razvoja. 
S povezovanjem in sodelovanjem številnih 
posameznikov, podjetij in ustanov se veča 
tudi kritična masa, ki je nujen pogoj za 
inovacije in s tem povečevanje dolgoročnih 
razvojnih možnosti kraja, regije in 
Slovenije. Prav to pa je razlog, da se je 
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele 
krajine projektu pridružila kot partner in 
družbenik novega podjetja. 

zbor članov sekcije za ravnanje 
s človeškimi viri

HeLena ajdnik

21. aprila 2011 je bil zbor članov sekcije za ravnanje s človeškimi viri, na katerem 
so obravnavali in potrdili poročilo o delu za leto 2010. predsednica sekcije marta 
strmec je poudarila, da si bo sekcija tudi v prihodnje prizadevala za krepitev 
medsebojnega sodelovanja na kadrovskem področju v regiji in da bo v okviru 
poslanstva in kodeksa za ravnanje s človeškimi viri še naprej promovirala idejo 
dobrih delovnih praks na področju zaposlovanja. 

Na že prepoznaven razpis se vsako leto prijavijo podjetja, ki 
z veliko mero angažiranosti dokazujejo, da so izboljšave na 
področju kadrovanja vedno možne. Po uradnem zboru sekcije 
so se zvrstila tri zanimiva predavanja o zdravju in socialnem 
podjetništvu. Socialna ekonomija je pojem, ki se uveljavlja v 
zadnjih letih in predstavlja nov koncept reševanja socialnih 
problemov s podjetniškimi pristopi. Model zadnjega je predstavila 
Doroteja Volovec iz Zavoda za spodbujanje in razvijanje kvalitete 
življenja Papilot. Dušan Harlander z Zavoda za zdravstveno 

varstvo Novo mesto je v nadaljevanju spregovoril o novem 
dokumentu s področja zdravja v JV regiji in nakazal smernice 
determinant zdravja v regiji. Polona Zupančič iz podjetja Sedi5 
pa je spregovorila o vrednoti zdravja in izpostavila pomembnost 
zdravih odnosov in sposobnost obvladovanja čustev. Člani sekcije 
so druženje po predavanjih nadaljevali na Karierno zaposlitvenem 
sejmu zavoda za zaposlovanje, ki že tradicionalno sovpada z 
zborom Sekcije za ravnanje s človeškimi viri. 
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21. seja upravneGa odbora
osrednja tema 21. razširjene seje upravnega odbora je bila namenjena srečanju 
s predstavniki gospodarske zbornice dolenjske in bele krajine (gzdbk) v različnih 
regijskih in državnih ustanovah.  

azra adrovič, revoz, d. d., 
predstavnica gzdbk na 
delovnem in socialnem 
sodišču

Pri tej funkciji se mi zdi zanimivo to, 
da imam drug pogled na sojenje. Sicer 
sem pri svojem delu vedno nastopala 
kot stranka, pri čemer zasleduješ svoje 
interese in cilje. Naloga sodišča pa je, da 
povzame vse bistvene dokaze in se dvigne 
nadnje ter sprejme neko odločitev, ki naj 
bi bila pravilna. To je drugačen način 
razmišljanja, pri čemer svoj prispevek 
vidim v tem, da k postopku dodam znanje 
iz gospodarstva in prakse. 

tomaž savšek, tpv, 
predstavnik gzdbk v 
regionalnem razvojnem 
svetu in svetu šolskega 
centra novo mesto

Kot predstavnik GZDBK sodelujem 
v različnih strokovnih organih tako 
na regionalni kot tudi na državni 
ravni. Delam predvsem na področju 
izobraževanja, visokega šolstva in raziskav, 
kar je tudi moje področje v podjetju, iz 
katerega prihajam. Sodelovanje v teh 
ustanovah vidim predvsem kot priložnost 
zastopati stališča gospodarstva Dolenjske in 
Bele krajine. 

Uvodoma je bilo predstavljeno poslovanje 
v minulem letu, pri čemer je direktor 
zbornice Franci Bratkovič izpostavil, 
da članstvo ostaja na stopnji, ki je bila 
dosežena leto prej, ter predstavil načrt 
dela za prihodnje leto. Upravni odbor 
je v nadaljevanju sprejel imenovanje 
kandidatov v skupščino Gospodarske 
zbornice Slovenije (GZS), imenovanje 
ocenjevalne komisije za podelitev priznanj 
ter se seznanil z razmerami v podjetjih 
Secop Compressors ter Revoz, ki je moral 
zaradi prekinjene dobave potrebnih 
avtomobilskih komponent začasno ukiniti 
tretjo izmeno. Navzočim je nato Matjaž 
Pavlin iz turistične agencije Kompas Novo 
mesto predstavil najnovejša prizadevanja 
na področju turizma v regiji.

Seja se je nadaljevala z osrednjo točko 
srečanja, med katero so sodelujoči 
izmenjali svoje izkušnje pri delu v 
ustanovah, v katerih sodelujejo kot 
predstavniki GZDBK. Število predstavnikov 
v različnih regijskih in državnih ustanovah 
se povečuje, kar pomeni, da se laže 
širijo skupne vrednote, ki so povezane z 
inovacijami, znanjem, povezovanjem in 
solidarnostjo. GZDBK ima predstavnike 
v osmih regijskih in dveh državnih 
ustanovah, v katerih je cilj delovanja 
uresničevanje vizije zbornice postati 
najuspešnejša regija ter poslanstva 
ustvarjanja poslovnih priložnosti za jutri. 
Direktor zbornice Franci Bratkovič je še 
poudaril, da se zbornica vedno odzove na 
pozive imenovanj ali predlaganj kandidatov 
v različne ustanove. Na razširjeni seji so 
bili prisotni tudi predsedniki sekcij in 
komisij, ki delujejo v okviru GZDBK. 

Predstavniki GZDBK delujejo v 
Regionalnem razvojnem svetu, v upravnih 
odborih Fakultete za informacijske študije, 
Fakultete za industrijski inženiring in 
Fakultete za organizacijske študije, v 
svetu zavodov Šolski center Novo mesto, 
Ekonomska šola Novo mesto in ZZZS, OE 
Novo mesto, v svetu Nahtigalovih priznanj, 
v svetu agencije Nacionalne agencije za 
kakovost v visokem šolstvu, na Delovnem 
in socialnem sodišču, v strateškem svetu za 
malo gospodarstvo in podjetništvo pri GZS 
ter strateškem svetu za regionalni razvoj 
pri GZS.

katarina žunič
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Na finančnem druženju gospodarstvenikov in bančnikov, ki 
je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele 
krajine potekalo 4. maja, so sodelavci UniCredit Bank predstavili 
makroekonomsko dogajanje in najboljše možne rešitve financiranja 
poslovanja za srednje velika podjetja. Udeležencem so predstavili 
finančne razmere na trgu ter načine, kako lahko banka podpre 
podjetja pri financiranju rednega poslovanja in izvoznih poslov. 

Matej Bratanič, Samostojni svetovalec  
za Srednje velika podjetja, UniCredit Bank

finančni dan s 
predsednikom uprave 
unicredit bank 
francetom arharjem 
in produktnimi 
strokovnjaki

novice

Da bi spoDbuDili vzorno ravnanje s človeškimi viri  ter 
tuDi tako večali konkurenčnost gospoDarstva regije 

in omogočili preDstavitev Domačih vzornih praks, 

 

objavlja

razpis za podelitev priznanj za  
vzoren primer ravnanja s človeškimi 
viri Gospodarske zbornice dolenjske 

in bele krajine za leto 2010.

skladno s pravilnikom o podeljevanju priznanj za vzoren 
primer ravnanja s človeškimi viri gzdbk imajo pravico 
do prijave na razpis vse gospodarske družbe, podjetja, 

samostojni podjetniki, posamezniki ali druge organizacije z 
območja dolenjske in bele krajine. 

besedilo javnega razpisa, prijavni obrazci in pripadajoča 
dokumentacija so na voljo na spletni strani zbornice www.
gzdbk.si, v razdelku novice – razpis za podelitev priznanj za 

vzoren primer ravnanja s človeškimi viri gzdbk.

rok za oddajo prijav je 30. junij 2011.   

Gospodarska zbornica dolenjske in bele krajine 
novi trg 11, 8000 novo mesto

tel. 07/ 33 22 185, www.gzdbk.si, info@gzdbk.si 
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turistična 
aGencija - 
kot osebni 
zdravnik

direktor agencije kompas 
novo mesto matjaž pavlin 
dosega skupaj z devetimi 
zaposlenimi odlične 
rezultate. prejeli so več 
priznanj, tudi srebrnega 
sejalca (nagrado za 
najbolj inovativno 
turistično ponudbo, ki 
jo podeljuje slovenska 
turistična organizacija), 
in sicer za projekte po 
poteh dediščine, matjaževo 
domačijo in turizem v 
zidanicah, ter srebrno 
priznanje gzdbk za 
rudolFov splav in regijsko 
mrežo tematskih poti. 
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veliko je turističnih agencij, ki ponu-
jajo tako rekoč iste ali pa vsaj enake 
izdelke, in to na približno enak 
način. kako je vam uspelo izobliko-
vati svojstven pristop in kako to, da 
vam uspeva delovati tako inovativ-
no? imate namreč tudi naziv »najbolj 
inovativna turistična organizacija v 
sloveniji«.

Nič novega ne bom povedal, če rečem, da 
je povsod, še zlasti pa v turizmu, treba 
delati z navdušenjem, s srcem. Smo ena 
izmed samo treh turističnih agencij v 
Sloveniji, ki ima tudi certifikat kakovosti 
ISO 9001. Od 300 turističnih agencij v 
Sloveniji jih le peščica deluje v smislu 
privabljanja turistov (incoming) – in med 
njimi je tudi naša agencija. Seveda pa si 
prizadevamo za odličnost tudi v klasični 
ponudbi (outgoing); od iskanja najboljše 
cene za pričakovan hotel oz. paket (različ-
ne agencije dosegajo različne pogoje pri 
določenem ponudniku) pa vse do prodaje 
letalskih vozovnic, nastanitev, organi-
zacije poslovnih potovanj … Če hočeš 
biti odličen, je treba delati veliko več kot 
osem ur na dan in slediti spremembam, 
ki lahko prinesejo tudi bistven finančni 
prihranek za naše stranke. Želimo, da 
nam stranke zaupajo, tako kot zaupajo 
svojemu osebnemu zdravniku. Za to pa se 
je seveda treba zares potruditi.

verjetno je tako ustvarjen prihranek 
prepričal tudi renault, ki je sicer 
predlagal, da imajo vse njihove 
tovarne istega dobavitelja letalskih 
vozovnic …

To drži; glede na nekoliko nižjo izhodišč-
no ceno, ki si jo je pridobil Renault pri 
drugem ponudniku letalskih vozovnic, 
smo z našo organizacijo dela to razliko 
nadomestili z večkratnikom. Prihranek za 
Revoz je očiten, zato smo ga lahko tudi 
»obdržali«, kar je sicer izjema v Renaulto-
vem pristopu.

kompas novo mesto ima tri osnov-
ne dejavnosti. prosim, če nam jih 
predstavite.

Naša najmočnejša dejavnost je organiza-
cija izletov, strokovnih ekskurzij in poto-
vanj. Druga, nekoliko manj intenzivna de-
javnost, je trženje počitniških zmogljivosti 
ostalih boljših domačih in tujih turističnih 
agencij (letovanje, smučanje, križarjenje 
…) . Kot sem že omenil, pa je naša zelo 
pomembna dejavnost tudi posredovanje 
letalskih vozovnic (tudi nizkocenovnih) 
in organiziranje poslovnih potovanj. 

Smo člani različnih specialnih združenj, 
in zato dosegamo bistveno boljše cene 
nastanitve za poslovna potovanja kot 
podjetja. Zadnjih nekaj let se ukvarjamo 
tudi z »incomingom«, pri katerem pride 
do izraza naša inovativnost. Pri obliko-
vanju ponudbe sodelujemo z lokalnimi 
skupnostmi celotne JV Slovenije. To sode-
lovanje se je začelo s projektom Po poteh 
dediščine Dolenjske in Bele krajine, ki je 
pravzaprav našo regijo – ta je bila prej v 
turističnem smislu nekakšna siva lisa – 
postavil na turistični zemljevid Slovenije 
(tudi v sodelovanju z GZDBK). 

s sofinanciranjem iz eu ste letos 
sodelovali tudi pri oblikovanju 
celostne podobe destinacije – od 
imena do logotipa. Glede na obsežno 
območje in različne interese je bil 
verjetno to težak zalogaj.

Postopek je bil zelo naporen, toda uspe-
šen. Ob tem moram poudariti odlično 
sodelovanje z Razvojnim centrom Novo 
mesto. Orali smo ledino, zato se je 
zataknilo že pri imenu. To naj bi bilo 
jasno, enostavno, prepoznavno, mi pa 
združujemo Dolenjsko, Belo krajino in 
kočevsko- ribniško območje. Zato smo se 
morali odločiti za kompromis. Ime lahko 
rotira; ko se predstavlja celotna regija, je 
poudarjena Dolenjska, z manjšimi črkami 
pa sta napisani Bela krajina ter kočevsko-
ribniško območje. Ko pa se predstavlja, 
na primer, Bela krajina, je nosilno njeno 
ime. Laže je bilo pri sloganu Drugač-
na doživetja. Regija se je odločila, da 
bo izpostavila pet osnovnih izdelkov: 
zdravje in sprostitev, dejavne počitnice, 
po poteh dediščine, turizem v zidanicah 
ter kulinarika in vino. Za naš znak pa 
smo izbrali stilizirane steklene jagode. 
Poleg situl so na našem območju iz časa 
visokega halštata – pred 2500 leti – našli 
tudi steklene barvne jagode, saj so bili 
tu izjemni mojstri obdelovanja stekla. V 
Evropi so arheologi našli nekaj sto stekle-
nih barvnih jagod, na našem območju pa 
kar nekaj sto tisoč. To je izjemna najdba, 
saj jih je bilo samo v enem od grobov 
toliko, kot so jih odkrili v celi Angliji! Zato 
smo si steklene jagode izbrali za logotip 
turistične destinacije. Celotna turistična 
ponudba je predstavljena na spletni strani 
www.visitdolenjska.eu. 

veliko pohval in navdušenja je požel 
vaš panoramski avtobus z imenom 
veseli janez, ki je prvi in edini tovr-
stni avtobus v sloveniji; odmevni so 
rudolfov splav in seveda zidanice. 
kako so nastajali ti projekti?

Ob Rudolfovem splavu, ki je navdušil, 
se je porodila tudi ideja o panoramskem 
avtobusu kot dopolnilu tej vodni poti. To 
je prvi panoramski avtobus v Sloveniji, 
vozi pa tudi po Ljubljani (ogled mesta 
traja približno tri ure). Primeren je tudi za 
različne turistične prireditve in promocije; 
zdaj smo ga popolnoma preoblekli, saj bo 
naslednji mesec po vsej Sloveniji reklami-
ral coca-colo. 

Ideja o turizmu v zidanicah pa je zorela 
dolga leta, vendar je bila ovira zakono-
daja. Zidanice so v osnovi gospodarski 
objekt, ki ni bil predviden za turizem in 
oddajo sob. Vsaka zidanica, ki se želi 
vključiti v turistično ponudbo, mora 
pridobiti uporabno dovoljenje, kar pa 
je zahteven in tudi drag postopek, toda 
do sedaj nam je uspelo vključiti trideset 
zidanic. Država je žal še precej toga (pred-
vsem pri olajšavah za legalizacijo oz. pri 
pojmovanju zidanice kot stanovanjskega, 
ne gospodarskega objekta). Na to smo 
opozorili tudi poslance iz naših krajev in 
upamo, da se bo v čim krajšem času na 
tem področju vendarle nekaj premaknilo. 

turizem v zidanicah je posebnost, ki 
se je iz dolenjske že razširila tudi v 
posavje in obsotelje-kozjansko. 

Poskrbeli smo za celostno podobo, izo-
braževanje, vse zidanice imajo enak pro-
tokol pri sprejemanju oz. dobrodošlici itd. 
Zanimanja med ponudniki je kar nekaj, 
jaz bi si ga želel še več, saj je tudi zani-
manje turistov veliko. Več kot bo zidanic 
vključenih v ta projekt, več turistov bomo 
imeli. Danes v zidanicah še ne moremo 
nastaniti celega avtobusa obiskovalcev, 
ker so preveč razpršene, upamo pa, da 
nam bo to uspelo v čim krajšem času. 
To je pridobitev tudi za ostale turistične 
ponudnike v regiji, saj gostje, nastanjeni 
v zidanicah, izkoristijo celotno ponudbo 
– pohodništvo, kolesarjenje, igranje golfa, 
plavanje, masaže, ogled kulturnih in 
naravnih znamenitosti …, vse do obiskov 
okoliških gostiln! Imamo tudi posebne pa-
kete za martinovo, v času trgatve itd. Kjer 
koli se predstavljamo, naletijo zidanice 
na veliko zanimanje in pričakujemo, da 
bodo v naslednjih nekaj letih postale eden 
najbolj prepoznavnih turističnih izdelkov 
regije.

poleg agencije, katere direktor in 
solastnik ste, imate tudi svojo turi-
stično domačijo na pahi, v katero pa 
je vključena vaša cela družina. 

150 let staro hišo na Pahi smo sprva želeli 
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obnoviti zase, za dušo, kot se temu reče. 
Postala je tako prijetna in lepa, da je pri-
tegnila veliko pozornosti, in tako smo jo 
odprli za obiskovalce. Matjaževa domačija 
je danes vključena v evropsko mrežo Hiše 
s tradicijo. Poudarek je na zgodbi o cvičku 
in prikazu življenja na dolenjskem pode-
želju nekoč in danes. Gostje si ogledajo 
film o cvičku (imamo ga v šestih jezikih) 
ter poizkušajo vina, ki sestavljajo cviček, 
in seveda tudi cviček. Običajno goste 
pričaka cela družina (žena in trije otroci); 
naj dodam, da sem na mojo družino zelo 
ponosen! Žena speče pehtranovo potico 
ter ajdov kruh z orehi, za kar je prejela 
srebrno in bronasto priznanje na državni 
razstavi na Ptuju. Ob tem postrežemo tudi 
domači sir ali narezek. Poleg domačije 
imamo obnovljeno tudi 170 let staro 
zidanico, letos pa smo zasadili tudi 2200 
vinskih trt. Obiskovalci so nad lepo in po 
smereh stroke obnovljeno stavbno dedi-
ščino navdušeni, še posebej, ker je vsa 
delujoča (ni samo muzej). Take ponudbe 
bi naša regija imela lahko veliko, a žal v 
preteklosti ni bilo pravega odnosa.

očitno živite s turizmom in za tu-
rizem, pa vendar ste se v turizmu 
znašli skoraj po naključju.

Moja prva služba je bila v Pionirju, saj 
sem bil tudi njihov štipendist. S Pionirjem 
sem preživel petnajst mesecev v Libiji, 
kjer sem bil neke vrste kadrovnik. To so 
bili težki časi, saj so ravno takrat ZDA 
napadle Gadafija, jaz pa sem bil odgovo-
ren za nastanitve, vize, letalske polete, 
transferje … Bili smo sredi puščave, nekaj 
časa odrezani od sveta in delavci so name 
zelo pritiskali. Lahko rečem, da je bila 
Libija zame težka, a v več pogledih prav 
posebna in zanimiva izkušnja. Po vrnitvi 
domov sem se prijavil na Kompasov 
razpis in bil sprejet. Od takrat naprej sem 
zapisan turizmu. 

verjetno ste veliko potovali.

To me pogosto vprašajo. Seveda sem 
obiskal marsikatero deželo, vendar pa 
moj posel ni nenehno potovanje po svetu, 
kot si marsikdo napačno predstavlja. Naše 
delo sta predvsem spremljanje dogajanja 
na turističnem trgu ter priprava atraktivne 
turistične ponudbe za naše stranke in 
poslovne partnerje doma in po svetu. Mi 
torej omogočamo, da drugi potujejo … 

v sloveniji je več različnih turističnih 
agencij z imenom kompas. ali ste 
med seboj kako povezane? 

Kompas Novo mesto je samostojna turi-
stična agencija, ki izhaja iz nekdanjega 
velikega Kompasa tako kot ostale agen-

cije s tem imenom v Sloveniji; dodatno 
se imenujemo po kraju, kjer delujemo. 
Nekdanji Kompas je šel v zasebne roke 
še po t. i. Markovičevem zakonu, za kar 
smo se odpovedovali dobičku in vlagali 
v nakup delnic Kompasa International. 
Pozneje smo delnice lahko prenesli na 
svojo poslovno enoto. Sprva je bil Kom-
pas International naš 25-odstotni lastnik, 
ko pa je zaradi vojne zašel v težave, 
je ponudil svoj delež v odkup. To smo 
sprejeli in se tako kapitalsko popolnoma 
osamosvojili. Ostajajo pa poslovne pove-
zave, saj imamo tudi skupni rezervacijski 
sistem. Vendar je naša politika povsem 
samostojna in sodelujemo tudi z drugimi 
turističnimi agencijami. Želimo pokrivati 
turistično ponudbo cele regije; posloval-
nico imamo v Novem mestu, izpostave 
pa v Črnomlju, Metliki in Kočevju. Sicer 
pa letos praznujemo dva pomembna 
jubileja: 50 let prihoda Kompasa v Novo 
mesto in 20 let samostojnosti Kompasa 
Novo mesto. 

vaša agencija je zelo uspešna, kljub 
temu pa ste verjetno čutili recesijo. 
se stanje že popravlja? 

Turizem je občutljivo področje, nanj 
vpliva marsikaj – vse od političnih razmer 
do mednarodnega terorizma in naravnih 
katastrof (potresi, bolezni kot npr. ptičja 
gripa …). Recesija ni bistveno zamajala tu-
rizma; namesto dražjih si ljudje privoščijo 
nekoliko cenejše programe. Sicer pa že od 
lani spet beležimo rast. Še zlati v krizi je 
pomembno, da smo lokalno povezani; mi 
zelo dobro sodelujemo z vsemi občinami, 
Razvojnim centrom Novo mesto, smo 
člani GZDBK in Gostinsko-turistične zbor-
nice Slovenija. Zato ne razumem ljudi, 
ki samo kritizirajo, niso pa pripravljeni 
ničesar premakniti. Ključno je, da v krizi 
še bolj strnemo vrste, poskušamo učvrstiti 

poslovne vezi ter tako pomagamo drug 
drugemu. Moti me prepričanje, da je vse, 
kar ponudijo v Ljubljani (ali kje drugje), 
boljše, kot znamo mi Dolenjci. Ravno na-
sprotno! Zato sem ponosen, da dolenjski 
avtobus vozi turiste po Ljubljani. 

pretresi, ki jih omenjate, pa obrača-
jo pozornost od množičnega turiz-
ma nazaj k naravi. tu imate veliko 
lepega za ponuditi.

Dolenjska nima pogojev in si ne želi 
množičnega turizma. Pri nas lahko nav-
dušimo z več kot 30 lokacijami naravne in 
kulturne dediščine, vrhunskimi termami 
in wellness ponudbo, s ponudbo zidanic, 
domačo kulinariko, glasbo, plesi …  
Posebno vabljive so naše tematske poti; 
imamo 3000 kilometrov pohodnih, ko-
lesarskih, jahalnih in vodnih poti, ki jih 
lahko raziskujete na spletnih straneh in si 
jih prenesete na svoj GPS.

turisti so vse zahtevnejši in turi-
stične agencije so kar pogosto »na 
tapeti«. 

Človek za svoj denar pričakuje najboljše 
in tega se zavedamo. Za tem, da teče vse 
gladko, se skriva veliko truda in boga-
te izkušnje agencije. Včasih pa imajo 
ljudje nerealna pričakovanja, posebno 
pri ponudbi »v zadnjem hipu«. Zato se 
turistične agencije hitro znajdejo »na 
tapeti«. Tudi v turizmu velja, da je za 
malo denarja malo muzike. Veseli smo, 
če so naše stranke zadovoljne in če se 
vračajo. Tako kot smo veseli pohval, pa 
smo veseli tudi konstruktivne kritike; 
te so vodilo za nenehno izboljševanje. 
Delamo na dolgi rok, kar pomeni v korist 
naših strank, in ne morda v korist našega 
trenutnega dobička. In to znajo naše 
stranke tudi ceniti.  
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obisk krke
Metka WacHter

Z velikim zanimanjem, spoštovanjem in ponosom so 
spremljali Krkino uspešno zgodbo, ki nam jo je predstavil 
naš gostitelj predsednik uprave in generalni direktor Jože 
Colarič, za kar smo mu zelo hvaležni.

Krka se uvršča v vrh generičnih farmacevtskih podjetij 
v Evropi. Osnovna dejavnost je proizvodnja in prodaja 
zdravil na recept, izdelkov za samozdravljenje, 
kozmetičnih in veterinarskih izdelkov. Usmerjena 
je predvsem v razvoj lastnih visoko kakovostnih 
zdravil z dodano vrednostjo, ki jih trži pod lastnimi 
blagovnimi znamkami in prodaja v več kot 70 državah od 
Vladivostoka do Dublina. Krka utrjuje svojo mednarodno 
prisotnost s podjetji in predstavništvi v tujini ter z 
lastnimi proizvodno-distribucijskimi centri na Poljskem, 
v Ruski federaciji in na Hrvaškem. 

Po izčrpni predstavitvi smo si pod vodstvom vodje 
službe za odnose z javnostmi Elvire Medved ogledali še 
obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil NOTOL. Prav 
NOTOL nas je s svojim konceptom vertikalnega pretoka 
materialov in avtomatizacije notranjega prevažanja 
ter z novo proizvodno filozofijo, ki zagotavlja izdelke 
vrhunske kakovosti, navdušil. 

Zelo zanimivi so bili tudi pogovori ob izvirni in dišeči 
kulinariki, med katero smo se pogovarjali o novih 
projektih, s katerimi bomo tudi mi seniorji prenašali 
znanje na mlade generacije. 

Med svojim obiskom smo začutili, da Krka s svojim 
čutom za družbeno odgovornost in skrbjo za okolje 
tvorno prispeva k zdravju in počutju sedanjih in 
prihodnjih generacij ter sledi svojemu sloganu živeti 
zdravo življenje. 

člani sekcije seniorjev pri gzdbk so  
13. maja 2011 obiskali krko, d. d.

projekt poza
gospodarska zbornica dolenjske in bele 
krajine je bila uspešna na razpisu zavoda 
za zdravstveno zavarovanje slovenije za 
soFinanciranje projektov za promocijo 
zdravja v letu 2011 in 2012, in sicer s prijavo 
projekta poza – preprečevanje, obvladovanje in 
zmanjševanje absentizma v delovnih okoljih.

Projekt POZA sestavljajo izobraževalno-vzgojne dejavnosti, ki 
so namenjene delodajalcem in delavcem. Tako bomo izvajali 
delavnice, seminarje, posvete, okroglo mizo, oblikovali bomo 
priročnik modela POZA na podlagi pilotnega testiranja v delovnem 
okolju. S projektom bomo spodbujali pristojne v podjetjih, da 
znajo na zdravje zaposlenih pogledati širše kot le na odsotnost 
zaradi bolezni, in tako učinkoviteje preprečevati in zmanjševati 
zdravstveni absentizem v delovnih okoljih. Spodbujali bomo 
delodajalce k prijaznemu in zdravju neškodljivemu delovnemu 
okolju, ustrezni komunikaciji in spoštljivemu odnosu, 
pomembnosti osebne, čustvene in duhovne rasti posameznika 
ter ustreznim socialnim razmeram, ki vplivajo na celovito zdravje 
zaposlenih.

Za priporočila, ki ste nam jih za pripravo prijave projekta POZA na 
razpis napisali in nam tako izkazali svoje zaupanje, se vam iskreno 
zahvaljujemo. 

nina ŠaB
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Peter GerŠič, deLovni Predsednik Posveta

Za marsikoga je bilo zelo zanimivo 
predavanje državnega sekretarja na 
ministrstvu za javno upravo Tomaža 
Zvera, ki je predstavil akcijski načrt 
državne uprave na področju razširjanja 
odprtokodne programske opreme, ki 
gradi na izkušnjah in analizi podobnih 
projektov v različnih državah Evropske 
unije (EU). Poudarek razprave ob tem 

predavanju je med drugim bil, da bi lahko 
država konkretno pomagala tudi lokalnim 
skupnostim oziroma občinam, da hitreje 
osvojijo odprtokodne rešitve tam, kjer 
je to smiselno. Državno upravo moramo 
ob njenih spodbudah glede odprtokodne 
programske opreme držati za besedo, da 
bo na eni strani izpeljala načrte ter na 
drugi strani analizirala, kakšni so učinki 

4. posvet dolenjskih 
in belokranjskih 
informatikov
osrednja tema 4. posveta dolenjskih in belokranjskih inFormatikov, ki ga je 
organizirala gospodarska zbornica dolenjske in bele krajine v sodelovanju s 
Fakulteto za inFormacijske študije v novem mestu, je bila tako imenovana odprta 
koda v inFormatiki.

na začetku posveta, ki ga je odprl predsednik sekcije za inFormatiko pri gzdbk 
čedomir jakovljević, so predavatelji deFinirali, kaj je odprta koda, in predstavili, 
kaj lahko nudi v smislu konkurenčne prednosti za naša podjetja. 

tovrstnih projektov tako neposredno 
pri prihrankih v proračunih za IT ter 
posredno pri spodbujanju razvoja domače 
IT industrije. Ob pravnih vprašanjih, ki jih 
odpira uporaba odprte kode v poslovanju 
podjetja, smo dobili jasno opozorilo, da 
odprta koda ne pomeni »zastonjskega 
kosila«, ampak gre le za drugačen poslovni 
in razvojni model, ki pa ne izključuje 
jasnih pravnih dogovorov med vpletenimi.

V drugem delu srečanja, ki je popeljal od 
teorije k praksi, sta predavatelja iz Trima in 
Adrie Mobil predstavila konkretne izkušnje 
pri vpeljavi tovrstnih rešitev v realnem 
poslovnem okolju. Za konec so obiskovalci, 
ki so napolnili konferenčno dvorano 
Hotela Šport na Otočcu, izvedeli več o 
praktični uporabi odprtokodnih rešitev pri 
namiznem založništvu.

Posvet je izzvenel v pozitivnem dialogu o 
možnostih in mestu odprtokodnih rešitev 
v poslovanju podjetij, pri čemer se pojavlja 
mnogo dilem ter priložnosti, ob tem pa trka 
na vrata tudi tako imenovano računalništvo 
v oblaku kot naslednja stopnja razvoja 
informacijskih tehnologij. 

Končno sporočilo srečanja je bilo, da je 
odprtokodna programska oprema na voljo, 
je tukaj, obstaja podpora zanjo in obstajajo 
tudi ponudniki, ki nam stojijo ob strani ob 
njeni vpeljavi. Ne nazadnje in morda zelo 
pomembno – odprta koda je dosegljiva 
v različnih investicijskih okvirih in nam 
tako tudi v povezavi z računalništvom 
v oblaku omogoča, da izkoristimo našo 
voljo, iznajdljivost in znanje, ne glede na 
omejena sredstva, ki jih morda imamo. 
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• Svoboda je kompetenčna pokrajina,  
 ki ponuja resnično izbiro sistema in  
 ponudnikov. Svoboda je pobeg iz kletke  
 prodajalca in ublažitev tveganja   
 priklepa na prodajalca.
• Svoboda je fleksibilnost, ki nam  
 omogoča odločitev danes, ki ne vpliva  
 na zmožnost odločanja jutri.
• Svoboda je nadzor programske opreme,  
 zmožnost deljenja naših izkušenj in  
 prilagajanja programske opreme našim  
 potrebam. 

Prostokodna programska oprema (OKPO/
FLOSS) ujema te vrste svobode v smislu 
programske licence, kot je General Public 
Licence (GPL), ki zagotavlja vse te svobode 
uporabnikom programske opreme. Z 
drugimi besedami, licence odvežejo 
uporabnika od umetnih konstruktov in 
drugih pogojev, ki jih v konvencionalnem 
modelu zahtevajo proizvajalci programske 
opreme. 

Zanimivo je, da je internet poln organizacij, 
ki so svoje več milijard evrov vredno 
premoženje izgradile prav na OKPO/
FLOSS tehnologijah. Si predstavljate razvoj 
Googla in njegovih spletnih storitev, če bi 

Matej Mertik

odprta koda

kaj vam pomeni beseda svoboda? kako lahko dosežete svobodo svoje organizacije 
skozi tehnologije ikt? zakaj je svoboda v poslovanju danes tako zaželena? 
odgovori odgovornih za ikt v podjetjih v razvitih deželah sveta so bili naslednji.

bili prisiljeni plačevati za vsako licenco 
spletnega strežnika posebej ob njihovem 
grozljivem številu delovnih/strežniških 
postaj? Ali Amazona, na primer? 
Nemogoče si je zamisliti tak razvoj, 
popolnoma nemogoče, in pričakovati kaj 
takega je predvsem nerazumljivo; in videti 
je, da je bila za tako velika in hitro rastoča 
podjetja (ang: super scaled) uporaba 
OKPO/FLOSS edina razumna pot.

In kaj nekaj takega lahko pomeni za malo 
državo, kot je Slovenija, ali imamo tudi 
pri nas lahko koristi od OKPO/FLOSS 
fenomena, ki se je začel z Richardom 
Stallmanom in njegovimi definicijami 
svobode programske kode in je iz 
digitalnih signalov in vrstic prerasla v 
filozofijo bivanja, filozofijo vrednot, 
prerasla v spremembo družbe?

Zdi se neizogibno. Plaz je sprožen in 
nemogoče ga je ustaviti, saj internetnega 
kolesa, ki je razmahnil razvoj, ni mogoče 
več zatreti. OKPO/FLOSS je pojav, ki 
se širi, ki pridobiva na vrednosti in je v 
polnem obsegu. V svetu ta filozofija že 
vodi inovacije v podjetjih in tudi pri nas že 
dobiva na veljavi z dejavnostmi nekaterih 

organizacij, kot so Center odprtokodnih 
tehnologij Slovenije (COKS), Free Software 
Foundation Europe Slovenia (FSFE), 
Kiberpipa, Lugos in še nekatera druga. Prav 
tako jih napredna podjetja uporabljajo kot 
peskovnik za resne alternative pri uvedbi 
novih programskih rešitev pri podpori 
poslovanju, saj OKPO/FLOSS pomeni 
vložek v lastne človeške vire, znanje in 
lasten kapital, ki se obrestuje predvsem 
na dolgi rok. V podjetju Gartner tako med 
drugim poudarjajo, da bo ignoriranje 
OKPO/FLOSS tehnologij v prihodnje 
podjetja v različnih sektorjih, sprva v IKT, 
postavilo pred izzive konkurenčnosti in 
da bo vključevanje OKPO/FLOSS strategij 
tako postalo minimalna raven investicije 
za večino velikih in resnih ponudnikov 
storitev v IKT sektorju. Še več, poudarjajo, 
da bo kar 80 odstotkov vse komercialne 
programske opreme v letu 2012 vključevalo 
elemente OKPO/FLOSS tehnologij, saj 
so te v veliko primerih tehnološko zrele, 
stabilne in dobro podprte in na tak način 
predstavljajo priložnosti za ponudnike in 
uporabnike pri zniževanju njihov fiksnih 
stroškov in tako povečujejo vračilo naložb. 

Kaj vam torej pomeni beseda svoboda 
in kako lahko dosežete večjo svobodo 
svoje organizacije skozi tehnologije IKT? 
Upam, da sem vam na neki način podal 
nekaj izhodišč in priložnosti v razmislek 
in da ste v tem prebrali kaj koristnega, 
kajti videti je, da smo pred pragom velikih 
sprememb, ki se sicer dogajajo neopazno 
skozi naš vsakdan. In nekoč boste verjetno 
tudi od svojih osnovnošolcev izvedeli 
kaj več o odprti kodi in takrat bo že čas, 
ko bosta tudi politika in državna uprava 
ujeli korak in sledili razvitim na IKT ter 
stopali naproti spremembam. Morda pa 
ste že. Koliko bi Google stala vsaka licenca 
spletnega strežnika? Koliko stanejo licence 
za pisarniški paket MS Office ministrstvo 
za šolstvo in šport za vse osnovne šole na 
triletni ravni? Kaj pa ostalo? 

Doc. dr. Matej Mertik predava na Fakulteti 
za informacijske študije v Novem mestu.

posvet
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pri zavarovalnici wiener städtische 
smo se odzvali potrebam trga in 
oblikovali potrebne zavarovalne pakete 
za slovenski trg. zavarovanje, kot ga 
opredeljuje nova okoljska direktiva 
za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki 
jih ima zavarovanec zaradi sanacije 
okoljske škode je sedaj možno 
priključiti k zavarovanju splošne 
odgovornosti. zavarovanje tako 
pokriva primarno sanacijo, dodatno 
sekundarno sanacijo, ki nastopi 
takrat, ko primarna sanacija ne more 
v celoti povrniti okolja v prvotno 
stanje, ter tudi omejene stroške 
kompenzacijske sanacije. zavedamo 
se, da je zavarovanje zadnja stopnička 
pri zagotavljanju ohranjanja okolja 
in da je predvsem preventiva tista, 
ki dolgoročno zagotavlja ohranjanje 
narave in preprečevanje okoljskih 
katastrof. vendar, ko se zaradi 
nepričakovanega dogodka pripeti 
najhuje, lahko zavarovalnica s plačilom 
odškodnine zmanjša negativne 
finančne posledice za podjetje, ki bi 
jih drugače moralo v celoti pokriti 
podjetje samo. v teh težkih časih bi 
morala biti podjetja oziroma njihovi 
vodilni dovolj odgovorni in zaščititi 
podjetje, ter takšna tveganja prenesti 
na zavarovalnico v obliki primerne 
zavarovalne pogodbe. 

toMaž kordiŠ

3. posvet sekcije za 
okolje in enerGijo
V evropskem tednu trajnostne energije je 
Sekcija za okolje in energijo organizirala 
svoj 3. posvet. Z njim smo želeli dati 
poudarek na nujnost razmišljanja v luči 
trajnostnega razvoja. 

Načelo previdnosti in preventive je ena 
izmed razsežnosti trajnostnega razvoja. 
Leta 1987 so Združeni narodi objavili t. 
i. Brundtlandovo poročilo, ki opredeljuje 
trajnostni razvoj kot »zadovoljevanje 
trenutnih potreb, ne da bi pri tem 
ogrožali zadovoljevanja potreb prihodnjih 
generacij«. Posvet je dokazal, da je v našem 
okolju veliko primerov dobrih praks, ki 
sledijo strategiji trajnostnega razvoja.

Stroški onesnaževanja in ostale škode, ki 
jih okolju prizadenejo največja svetovna 
podjetja, bi ta v primeru, da bi bila 
finančno odgovorna za svoje početje, stalo 
tretjino njihovega dobička. To je pokazala 
neobjavljena študija, ki so jo naredili za 
Združene narode. Čas je za razmislek. 
Kakšni so ukrepi in odgovornosti, če 
do okoljske škode pride? Kakšne so 
možnosti zavarovanja pred odgovornostjo 
za okoljske škode? Na ta vprašanja smo 
odgovorili na letošnjem posvetu.

v uvodnem strokovnem 
referatu
Gospodarstvo in izzivi trajnostnega razvoja 
je Dušan Plut pritegnil udeležence 
posveta s primeri trajnostnega in 
sonaravnega razvoja v svetu in Sloveniji. 
Poudaril je, da obstoječe in potencialne 
kmetijske površine omogočajo trajno 
visoko stopnjo samooskrbe tudi v primeru 
sonaravnih oblik kmetijske obdelave. 
Imamo zelo ohranjen in količinsko bogat 
gozdni ekosistem (nad 60 % ozemlja 
države, povprečno nad 250 m3 lesa na ha), 
kar nam omogoča sonaravno surovinsko-
energetsko rabo in varno opravljanje 
številnih ekosistemskih storitev. Prav tako 
nam bogati vodni viri (nad svetovnim 
in evropskim povprečjem) zagotavljajo 
samooskrbo. Obnovljivi viri energije 
nam ob upoštevanju okoljevarstvenih 
in naravovarstvenih meril ter varčnega 
ravnanja z energijo v prihodnje omogočajo 
trajno energetsko samooskrbo. 

V nadaljevanju je Dušan Pichler z 
ministrstva za okolje in prostor (MOP) 
v svojem referatu prikazal odgovornost 
za okoljsko škodo, ki izhaja iz prava 

Evropske unije in Slovenije. Predmet 
škode so rastlinske in živalske vrste ter 
njihovi habitati po predpisih o ohranjanju 
narave, zavarovani na ravni EU, vode in 
tla. Na posameznih primerih je razložil, 
kaj so obveznosti povzročitelja v primeru 
okoljske škode. Poudaril je, da odgovornost 
za okoljsko škodo zastara v 30 letih od 
dogodka, ki je škodo povzročil, če v tem 
času ni bil proti povzročitelju sprožen 
noben postopek ugotavljanja odgovornosti.

V referatu Možnost zavarovanja pred 
odgovornostjo za okoljske škode je 
predstavnik sponzorja zavarovalnice 
Wiener Stadtische Borut Jager predstavil 
nekaj primerov okoljskih škod (požar v 
tovarni Sandoz, počen jez v rudniku Los 
Frailes, onesnaženje reke Tise s cianidom, 
počen naftovod SPSE, sabotaža v rafineriji 
...), ki so poleg velikega onesnaževanja 
okolja zahtevala tudi izredno visoke 
stroške sanacije. 

Drugi del posveta je vključeval primere 
dobrih praks na področju trajnostnega 
razvoja. Darko Hrženjak iz podjetja 
Kostak, d. d., je predstavil projekt Javna 
razsvetljava v sistemu upravljanja z 
energijo v občini Krško. 

Matej Klepec iz podjetja EKO2 je v 
referatu Minimizirajte stroške poslovanja 
z uresničevanjem okoljske zakonodaje 
predstavil rezultate študije primera 
trgovskega podjetja. V zadnjih treh letih so 
v tem podjetju z ustreznim spoštovanjem 
zakonodaje na področju ravnanja z 
odpadki zmanjšali stroške za več kot 50 %. 

V zadnjem referatu pa sta študenta Višje 
strokovne šole, študijskega programa 
Varstvo okolja in komunala (VOK), Miha 
Tori in Žiga Bradač predstavila projektno 
nalogo Eko študent. Zamisel za ta projekt 
je nastala ob gledanju filma No impact 
man, ki govori o družini, ki želi spremeniti 
svoje navade. Študenti 2. letnika VOK so 
izvedli 14-dnevni projekt, ki je vključeval 
prehrano, energijo, odpadke, prevoz in 
ostalo. Predstavili so težave in rešitve, 
ki so pokazale manjšo tedensko porabo 
električne energije, manjše količine 
nastalih in zbranih odpadkov, manjši 
uporabi računalnika in TV ter večjo rabo 
avtomobila. Projekt je uspel in veliko 
dogovorov je postalo način življenja 
študentov.

Po koncu posveta so udeleženci izkoristili 
pogostitev za pogovor s predavatelji in 
izmenjavo idej. Pri naslednjem posvetu si 
želimo, da bi se predstavila tudi manjša 
uspešna podjetja v regiji. 

okoljske škode in trajnostni razvoj
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javna razsvetljava je eno od 
področij, na katerem je možno 
doseči pomembne prihranke 
energije, zmanjšati svetlobno 
onesnaževanje ter emisije co2. 

Tega se zavedajo tudi na občini Krško. 
Podjetje Kostak Krško se je kot koncesionar 
na področju vzdrževanja Javne razsvetljave 
v občini Krško lotil priprave projekta za 
prenovo javne razsvetljave v skladu z 
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 
81/2007).

Prva koraka za izdelavo projekta prenove 
javne razsvetljave Krško sta bila izdelava 
posnetka stanja ter izdelava katastra javne 
razsvetljave. Narejen je bil celoten popis 
vseh prižigališč in svetilk z njihovim 
podrobnim opisom, pri čemer so bili 

Borut jaGer

ekološke škode

ključni lokacije svetilk ter podatki o 
tem, za kakšne namene osvetljevanja so 
postavljene posamezne svetilke. Omenjeni 
podatki so bili osnova za izdelavo 
energetskega pregleda javne razsvetljave v 
občini Krško.

Kakovostno narejen podroben energetski 
pregled pokaže vse »napake« v sistemu, 
ki vplivajo na (pre)veliko porabo in 
nam ustvari dejansko sliko stanja javne 
razsvetljave. Kakovosten energetski pregled 
je osnova za izdelavo prenove ali pa je že 
sam po sebi projekt prenove.

V našem primeru smo ob izdelavi 
energetskega pregleda prišli do spoznanja, 
da je mogoče veliko postoriti predvsem 
na področju racionalizacije porabe javne 
razsvetljave.

Rezultat energetskega pregleda je pokazal, 
da samo z zamenjavo klasičnih svetilk 
in svetilk z LED tehnologijo ne bomo 
dosegli ravni porabe električne energije, 
predpisane v zakonodaji. Zato smo se 
lotili še raziskav na področju sistemov za 
regulacijo svetlobnega toka in daljinskega 
nadzora nad javno razsvetljavo.

Upravljanje z javno razsvetljavo smo 
v družbi KOSTAK umestili v sistem 

upravljanja z energijo, za katerega smo 
v decembru 2010 kot prvo podjetje 
v Sloveniji prejeli certifikat SIST EN 
16001:2009 inštituta SIQ. 

Končen cilj standarda SIST EN 16001 je 
pomagati organizacijam vzpostaviti sisteme 
in postopke, ki so potrebni za izboljšanje 
energetske učinkovitosti. Sistematično 
upravljanje energije posledično privede 
do zmanjšanja stroškov za energijo in do 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. 
Standard podrobno določa zahteve 
za sistem upravljanja z energijo, ki 
organizacijam omogočajo razviti in izvajati 
politike in cilje, ki upoštevajo zakonske 
zahteve in informacije o pomembnih 
energetskih vidikih. 

Področje javne razsvetljave je zelo 
kompleksen sistem, ki za svoje 
vzdrževanje, izgradnjo in prenovo zahteva 
visoko stopnjo strokovnega znanja. Ob 
izkušnjah, ki smo jih pridobili ob pripravah 
na projekt prenove javne razsvetljave, smo 
prišli do zaključkov, da je ključno dobro 
poznavanje sistema javne razsvetljave. 
Predpogoja za to pa sta urejen kataster 
javne razsvetljave ter dober pregled nad 
porabo električne energije in stroški 
vzdrževanja. 

darko Hrženjak

javna razsvetljava v sistemu upravljanja z enerGijo

ekološke škode so težava, ki 
se je vsak dan bolj zavedamo, 
saj uničuje okolje, v katerem 
živimo. 

Kljub ozaveščenosti ljudi in vse boljšim 
tehnološkim rešitvam se ekološkim 
katastrofam ne moremo izogniti, predvsem 
zaradi vse večje industrializacije in želje 
po povečevanju dobičkov lastnikov. Prav 
tako je neprimerno ravnanje z okoljem, ki 

je temeljilo samo na izkoriščanju narave, 
pustilo neizogibne posledice na okolju in 
zdravju ljudi. Še zlasti je bilo izkoriščanje 
narave in okolja bolj obsežno v revnih 
državah in državah s tako imenovano 
socialistično preteklostjo, ki so imele 
slabše razvito gospodarstvo in tehnologijo. 
V praksi se je tudi pokazalo, da v večini 
primerov onesnaževalci ne plačajo sanacije 
škode, ki so jo povzročili, in se nekako 
izmuznejo stroškom, ki pri tem nastanejo. 

Evropska komisija je pri predlogu nove 
direktive 2004/35/ES ugotovila: »V 
Evropski uniji (EU) je veliko onesnaženih 
območij, ki predstavljajo večje tveganje 
za zdravje, v zadnjih desetletjih pa se je 
tudi dramatično povečala izguba biotske 
raznovrstnosti. Če ne bomo ukrepali, se 
lahko v prihodnje onesnaženost območij in 
izguba biotske raznovrstnosti še povečata.« 
S sprejetjem direktive se je EU odločila, 
da temu naredi konec in zaščiti okolje, 
še zlasti biotsko raznovrstnost in s tem 
povezane zavarovane rastlinske in živalske 

vrste ter njihove habitate.

V novi direktivi se oblikuje tudi načelo 
»plača povzročitelj obremenitve«, da bi 
podjetja in posamezniki ravnali skrbno in 
varno do okolja, v katerem živimo. Tako se 
nihče ne bo mogel izogniti sanaciji škode. 
Pri tem se upošteva tudi, da povzročitelj 
obremenitve odgovarja ne glede na krivdo, 
kar omogoča hitro in zanesljivo ugotovitev 
povzročitelja, ki bo plačal stroške sanacije. 
V primeru, da povzročitelj ne želi sodelovati 
pri sanaciji škode, je določba v zakonu o 
varstvu okolja, ki omogoča, da ministrstvo 
za okolje predlaga vpis zastavne pravice na 
premoženje povzročitelja okoljske škode 
ali od njega zahteva bančno garancijo ali 
kakršno drugo obliko zavarovanja, da bo 
sanacija škode resnično poplačana.
Zavarovalništvo je sledilo zakonodaji in je 
trgu, torej podjetjem, ponudilo ustrezne 
rešitve zavarovanja za odgovornost za 
okoljske škode. Modelov zavarovanja je 
več in so v različnih državah različno 
oblikovani. 

posvet  
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novice

odprtje muzejske zbirke imv novo mesto

memorandum o univerzi reGije
bela krajina, dolenjska, kočevsko, posavje
društvo dolenjska akademska pobuda (dap) je 7. marca 2011 
v novem mestu organiziralo posvetovanje inovativni pristopi 
k regijskemu razvoju bele krajine, dolenjske in posavja – 
prispevek k univerzitetnemu prostoru. 

Na tem enodnevnem posvetovanju je 
sodelovalo 70 udeležencev, potekalo pa 
je v štirih panelnih sklopih. V njih je šest 
županov občin, šest direktorjev podjetij, 
štirje poslanci državnega zbora in šest 
dekanov visokošolskih zavodov naše regije 
podalo niz svojih razmišljanj, predvsem 
pa predlogov, za izboljšanje ustvarjalnih 
zmogljivosti naše regije. Vsebina se je 
dotikala regijskih razvojnih vizij, pomena 
univerzitetnega prostora, sodelovanja med 
visokošolskimi zavodi in gospodarstvom, 

inovativnih pristopov regijskega razvoja in 
povezovanja visokošolskih zavodov naše 
regije.

Vse ugotovitve posvetovanja so bile 
povzete v MEMORANDUM O UNIVERZI 
REGIJE Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko, 
Posavje, saj so bile jasno izražene zahteve 
po ustanovitvi Univerze v Novo mesto 
ter predvsem njeni umestitvi v razvojne 
dokumente Slovenije. Udeleženci so 
soglašali, da če naša regija želi postati 

regija odličnosti in ustvarjalnosti, je treba 
zagotoviti povečanje njene ustvarjalne 
zmogljivosti, pri čemer je vloga univerze 
večplastna, odločilna in pomembna.

Memorandum je bil po posvetu vročen 
predsedniku države, predsedniku vlade, 
predsedniku državnega zbora, predsedniku 
državnega sveta, vsem poslancem 
državnega zbora, vsem ministrom, vsem 
senatom visokošolskih zavodov naše 
regije ter vsem ostalim udeležencem 
posvetovanja. 

Ostalim zainteresiranim je celotna vsebina 
Memoranduma dosegljiva na povezavi 
http://www.unm.si/media/pdf/av/DAP_
memorandum_tisk_koncni.pdf.

(http://www.DAP.si)

Božo kočevar

klub prijateljev imv novo mesto smo ustanovili pred desetimi 
leti. glavni cilj delovanja kluba je predstavitev razvoja 
avtomobilov in prikolic na dolenjskem. tako smo do zdaj izdali 
knjigo in Film velikan pod gorjanci, Film vsakemu podgurcu svoj 
kos kruha in Film muzejska zbirka. aprila letos smo odprli prvo 
Fazo muzejske zbirke, prihodnje leto pa bomo odprli popolno 
zbirko vozil, prikolic in avtodomov.

Muzejska zbirka, ki smo jo postavili v 
Drgančevju, predstavlja razvoj industrije 
motornih vozil od leta 1954. Zastavljena 
je tako, da se bo tudi v nadaljevanju 
nadgrajeval kratek pregled razvoja 
Industrije motornih vozil Novo mesto.

Leta 1954 je iz Agroservisa nastala 
Motomontaža, ko smo začeli montirati 
DKW Scnelaster dostavna vozila in DKW 

universal osebna vozila. Prvi dostavni 
avtomobil, razvit v IMV, je nastal leta 
1958, prikolice pa smo začeli razvijati in 
proizvajati 1965. leta, v nadaljevanju pa 
tudi avtodome in hišice. Austin Moris 
1300 smo montirali 1968, 1969, 1970, 1971 
in 1972. leta, od takrat naprej pa Renault 
osebna vozila. Iz Industrije motornih vozil 
so nastala tri velika podjetja – Revoz, Adria 

Boris Bukovec

Mobil in TPV – ter več manjših podjetij na 
Dolenjskem in v svetu. 

muzejska zbirka imv
V prostoru, kjer je muzejska zbirka, 
predstavljamo prikolice, dostavna vozila 
in osebna vozila. Na stenah muzeja je 
slikovni prikaz razvoja avtomobilske in 
prikoličarske industrije. V izobraževalnem 
oddelku so na ogled sestavni deli ter sklopi 
avtomobilov in prikolic. V izobraževalnem 
oddelku so predstavljene tudi 
najpomembnejše osebnosti za nastanek in 
razvoj IMV: pobudnik in začetnik Franjo 
Bulc, Jurij Levičnik, ki je ustvaril IMV, in 
Martin Sever, ki je razvil dostavna vozila 
in prikolice. 



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
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droBnogled uspeHa

iskriva iGra mehurčkov
ivan simonič, turistična kmetija simonič

Družina Simonič prideluje penino izključno 
po klasični šampanjski metodi, tj. z drugim 
vrenjem v steklenici, kar pomeni, da proces 
lahko traja tudi do tri leta. Dolgotrajnost 
pridelave pomeni, da moraš načrtovati vnaprej. 
»Razlika pridelovanja vina s proizvodnjo 
kakšnega drugega izdelka je v številu poizkusov 
in možnosti popravljanja napak. V našem 
poslu imaš samo eno možnost uspeha na leto. 
Če ne uspe, je možnost vnovičnega poskusa 
šele prihodnje leto.« Ivan Simonič pravi, da 
pravzaprav niti ne ve natančno, kako mu je 
uspelo ustvariti prvi letnik penine: »Malo smo 
imeli tudi sreče.« Že prva serija tisoč steklenic 
iz leta 2000 je bila uspešna na sejmu v Gornji 
Radgoni, kjer so prejeli zlato medaljo in osvojili 
drugo mesto med peninami. 

Začetni uspeh jim je dal neizmerno voljo, da 
so se resno lotili proizvodnje penečih vin in 
kmalu so začeli razmišljati o novih ponudbah. 
Na vprašanje, kako zagotavljajo vsakoletno 
kakovost, pove: »Nisi povsem gotov, da bo 
uspelo. To je biologija, ne matematika. Vsaka 
letina grozdja je drugačna, enkrat dozori prej, 
drugič kasneje, nikoli ni povsem prav.« V 
zadnjih letih se je število pridelovalcev penin 
v Sloveniji močno povečalo, zato Ivan Simonič 
pravi: »Da se obdržiš na trgu in se razlikuješ od 
konkurence, moraš stalno dvigovati kakovost 
in se prebijati še z drugimi novimi zamislimi.« 
In teh družini Simonič ne zmanjka, saj njihov 
izbor obsega vino, ki zori v posebnih gruzijskih 
glinenih amforah, penino barrique, pri kateri je 
vino pred polnjenjem v šampanjske steklenice 
eno leto zorelo v t. i. sodčkih barrique, penino 
z edinstvenim s specifičnim okusom, ki so jo 
poimenovali jantrna, penino, ki so ji dodali 
lističe iz 23-karatnega zlata, ter posebnost 
v svetovnem merilu, penino Poseidon, ki je 

Ivan Simonič je po izobrazbi 
agronom in z ženo Alenko, 
ki je ekonomistka, sta 
odličen tim. Tudi sinova se 
že vključujeta v družinsko 
tradicijo vinogradništva. 
Začetki pridelovanja penine 
so bili skok v neznano. »Ko se 
začneš ukvarjati s peninami, 
imaš na voljo veliko literature 
ter malo znanja in izkušenj. 
Nihče ti noče zaupati svojih 
postopkov, zato moraš sam 
razviti svoj način. Potrebuješ 
vsaj pet ali šest let reševanja 
raznovrstnih zapletov, da si 
kolikor toliko prepričan o 
svojih sposobnostih pridelati 
dobro penino,« pove Ivan 
Simonič. Potrebno znanje je 
nabral na univerzi, z obiski 
znanih vinarskih hiš in 
predvsem z drznostjo. 

semiško penino prideluje družina simonič, v kateri je vinogradništvo 
tradicija več rodov. njihovi vinogradi so v belokranjskem vinorodnem 
okolišu, v semiču, na območju črešnjevca in semiške gore. pred 13 leti se je 
ivan simonič odločil, da se usmeri v proizvodnjo penin. s tem je postal prvi 
zasebni pridelovalec penin v beli krajini. zdaj na leto pridelajo okoli 20 000 
steklenic penine.

zorela v morju. Na uresničitev te ideje so se 
pripravljali več let, saj so naleteli na vrsto ovir, 
tako administrativnih kot stroškovnih. Vendar so 
našli prave partnerje v Maslenici pri Zadru, kjer 
so leta 2009 potopili prve steklenice in amfore. 
Posebnost te penine je, da dozori v globinah 
morja, in sicer na globini 30 metrov, pri stalni 
temperaturi od 12 do 13° C. To penino s svojo 
naravno močjo oblikuje morje, ki pretresa 
steklenice, kar sicer počne kletar.

V Semiču so pred šestimi leti odprli vinsko klet, 
v kateri imajo shranjene svoje penine in v kateri 
prirejajo degustacijske dogodke. V kleti imajo 
zakopani tudi dve 1000-litrski amfori, ki so jih 
pripeljali iz Gruzije, za pridelovanje vina po več 
kot 7000 let stari gruzijski metodi.

Na vprašanje, kako so spremenjene gospodarske 
razmere vplivale na trg vina in penin ter na 
njihovo poslovanje, Ivan Simonič pove: »Prodaja 
penin kot tudi vina se je v splošnem zmanjšala 
in prav lahko bi bilo priti v težave. Vendar pa 
imamo mi to srečo, da nismo odvisni od enega 
velikega naročnika, naša distribucijska mreža 
je zelo razpršena, zato smo uspeli poiskati nove 
naročnike in nadomestiti izpad prodaje. Seveda 
je za to potrebno veliko dela in vztrajnosti.« 
V Sloveniji so njihove penine že dobro 
uveljavljene, izvažajo pa tudi na Hrvaško, v 
ZDA, Anglijo in na Japonsko.

»Pred meseci smo bili z družino na obisku 
pri francoskih proizvajalcih v sloviti pokrajini 
Champagne in ugotovili, da se slovenske penine 
po kakovosti že lahko kosajo z njihovimi. Morali 
bi osvojiti še njihove trženjske pristope in penine 
bi lahko prišle v še višji cenovni razred in 
zaslovele tudi širše po svetu,« je prepričan Ivan 
Simonič.  

katarina žunič

podjetniška  misel:
»v zorenju imamo vedno nove ideje. na ta način so rast in novosti 

zagotovljene. pri pridelavi penin moraš razmišljati vnaprej, saj pridelava 

traja kar nekaj let.«
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NAJVEČ!
DA BO IZ MALEGA ZRASLO

UNM Univerzitetni prostor Novo mesto

Industrijski
inženiring
Šegova ulica 112, 
Novo mesto

T: 07 393 22 06
fini-unm@guest.arnes.si
www.fini-unm.si

Organizacijske 
študije
Novi trg 5, Novo mesto

T: 059 074 164
info@fos.unm.si
www.fos.unm.si

Uporabne 
družbene študije
Kidričeva 9, Nova Gorica

T: 05 333 00 80
info@fuds.si
www.fuds.si

Fudš Sass

Informatika
Novi trg 5, Novo mesto
T: 07 373 78 84
info@fis.unm.si
www.fis.unm.si

Fakulteta za informacijske 
študije v Novem mestu

fisnmsi

Referat FIŠ

Prvi prijavni rok - MAG: 1. 6.–30. 6. 2011

Prijavi se!
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