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Slovesen začetek decembra

Dobili bomo štirinajstega obrtnika leta
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Bizjak Aleksander prevozi, d. o.
o., Jesenice
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brtno-podjetniška zbornica Slovenije v skrbi za dvig ugleda obrtnih
poklicev, obrtne dejavnosti in njenih
nosilcev spodbuja odličnost in kakovost
obrtnih storitev in izdelkov. Vsako leto
tako izbere obrtnika, ki si zaradi svojih
poslovnih dosežkov in uspehov zasluži
prestižno priznanje Obrtnik leta. Letos
bomo dobili že štirinajstega, komisija
za izbor obrtnika leta pa je šest nominirancev za laskavi naslov izbrala izmed
enajstih prijavljenih. Nominirance predstavljamo v nadaljevanju.
Na slavnostnem dogodku bo OZS podelila tudi priznanje Najstarejši obrtnik
oziroma obrtnica, petdeset novih mojstrov iz petnajste generacije pa bo prejelo zaslužene mojstrske diplome.
Poseben prikaz odličnosti in kakovosti slovenske obrti bo tudi gala modna
revija svečanih in elegantnih oblačil, ki
bo popestrila slovesno podelitev prestižnih priznanj in diplom. V sodelovanju
z Gospodarskim razstaviščem jo bodo
pripravili člani Sekcije tekstilcev pri OZS.
Vse tekstilce, ki bi jih zanimalo sodelovanje na modni reviji, vabimo, da se za več
informacij obrnejo na sekretarko sekcije
Adrijano Poljanšek (adrijana.poljansek@
ozs.si, 01 58 30 826).
Eva Mihelič
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Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo tudi letos podelila prestižno
priznanje Obrtnik leta in priznanje najstarejšemu obrtniku oziroma
obrtnici, prejemnikom priznanj pa se bodo pridružili še novi mojstri.
Slovesna podelitev priznanj in mojstrskih diplom
Ob
c • rt
bo v četrtek, 1. decembra 2016, ob 18. uri
v Marmorni dvorani na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Podjetje, ki ga vodi Aleksander Bizjak, ima 80-letno tradicijo. Po tem, ko je Aleksander po očetu nadaljeval obrt, je razširil obseg prevozniških storitev.
Tako je med drugim opravljal najrazličnejše prevoze
po vsej tedanji Jugoslaviji, po osamosvojitvi Slovenije
pa je začutil, da se v transportu kaže potreba po novih vrstah prevozov, in sicer po prevozih hitro pokvarljivega blaga. Leta 1992 je kupil
prvi polpriklopnik hladilnik in začel prevažati sadje in zelenjavo iz Italije, leta 1994
pa cvetje iz Nizozemske. Prevoz hitro pokvarljivega blaga predstavlja danes glavnino
storitev podjetja Bizjak.
Na bogatem znanju in izkušnjah, katerim spretno dodaja moderno tehnologijo,
Bizjak ob pomoči svoje družine in zaposlenih gradi tudi prihodnost podjetja.
Vizija podjetja Bizjak je biti strankina prva izbira pri transportu hitro pokvarljivega
blaga in ustvarjati konkurenčno prednosti njihovih strank, s poudarkom na celoviti,
trajni in varni oskrbovalni rešitvi. Ker pa se zavedajo pomena varovanja okolja, je ena
pomembnejših nalog zmanjševanje ogljičnega odtisa podjetja. V ta namen v podjetju
uvajajo sodobno tehnologijo, ki predstavlja tudi velik del letnih investicij.
Aleksander Bizjak je že vrsto let aktiven v stanovskih vrstah; že dve desetletji
vodi Sekcijo za promet pri OOZ Kranj, je podpredsednik Sekcije za promet pri OZS, en
mandat pa je bil tudi član upravnega odbora OZS.
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Bojan Breznik je v obrtniških vodah od leta 1991. Na začetku in
prva leta je bila glavna dejavnost orodjarstvo, stranke pa so ga pravzaprav prisilile, da se je lotil tudi brizganja plastike. Danes izvozijo
kar 90 % proizvodnje, njihov trg pa je evropska avtomobilska industrija. Njihove stranke so zahtevni kupci, zanje pa izdelujejo zahtevne izdelke z višjo dodano vrednostjo, zato ni pretiranih pritiskov na
cene. Konkurenčna prednost O. P. S. Breznik je v izjemno natančni
in kakovostni izdelavi, saj se tolerance pri njih gibljejo v stotinkah
milimetrov. Tudi zato nimajo velike konkurence.
Na leto naredijo nekaj milijonov kosov avtomobilskih delov za
prvo vgradnjo, zato je jasno, da je garaža z 20 m2, v kateri je Bojan
Breznik začel svoj posel, z leti postala premajhna. Nedavno so se
preselili na novo lokacijo, v vseh pogledih sodoben objekt, ki so ga
zasnovali tako, da je prijazen do okolja in zaposlenih.
Tudi stroji so najsodobnejši, prihodnja leta pa bo, kot pravi Breznik poudarek prav gotovo na avtomatizaciji, kar pa ne pomeni, da
bodo zaposleni ostali brez dela.
Podjetje O.P.S. Breznik je imetnik različnih certifikatov kakovosti,
za svoje delo so prejeli več priznanj, sicer pa je njihova vizija (p)ostati
inovativno podjetje, ki svojim kupcem nudi celovit servis storitev, od
razvoja izdelka pa vse do serijskih dobav delov za potrebe avtomobilske industrije.
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V podjetju, ki ga vodi Anton Erznožnik, že od začetkov hodijo
po neuhojenih poteh. Delajo korake, za katere so prepričani, da so
pravilni, čeprav orjejo ledino. Vedno so odprti za nove, smele ideje
in nenavadne rešitve. Zdi se jim, da lahko le na tak način ustvarijo
nekaj več in bolje. Enako se lotevajo tudi naročil svojih naročnikov: z
inovativnostjo in s ciljem, da poiščejo rešitve, ki so nekaj posebnega,
boljšega.
Pri svojem delu stremijo k temu, da na najboljši možen način
združujejo tradicionalna mojstrska znanja obdelave najzahtevnejših
lesenih oken z najsodobnejšimi strojnimi in programskimi rešitvami. Verjamejo v kombinacijo tradicije in sodobnosti, v dopolnjevanje
starejše in mlajše generacije, v složno sodelovanje med bogastvom
izkušenj, ki jih prinesejo leta, in zagnano prodornostjo, ki jo premore
mladost.
Okna izdelujejo z najnovejšo generacijo inovativnih CNC naprav
s pomočjo nove generacije rezil za visoko kakovostno obdelavo lesa.
Tako lahko izdelajo tudi najbolj zahtevna naročila, pri izdelkih dosegajo izjemno natančnost, hkrati pa omogočajo hitro dobavo.
Nova tehnologija je podjetju Lesko omogočila razvoj inovativnega lesenega okna woody, ki je znotraj brez zasteklitvene letvice,
zunaj pa ima leseno masko. Sistem omogoča uporabo različnih vrst
lesa na zunanji strani, različno barvo oken zunaj in znotraj, enostavno vzdrževanje in dolgo življenjsko dobo.
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Lesko, proizvodnja in trgovina, d. o. o., Žiri
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Janez Krajnc

KGS Krajnc, d. o. o., Lenart v Slovenskih goricah
V podjetju, ki ga vodi Janez Krajnc, so se zavestno odločili, da
bodo pod eno streho združili več dejavnosti. Takšna odločitev terja
več napora pri organizaciji, po drugi strani pa podjetju zagotavlja
večjo poslovno varnost. Tako se v podjetju KGS Krajnc ukvarjajo z
izdelavo in prodajo lesnih sekancev in drv, opravljajo storitve na
področju kmetijstva, obdelujejo lastne kmetijske površine, zaradi
potreb in zahtev trga ter razvoja kmetijske in lesne panoge pa so se
lotili tudi raziskovalne dejavnosti.
Cilji podjetja so iskanje razvojnih potencialov na področju lesne
biomase, ohranjanje okolja oziroma razvoj okolju prijaznih tehnoloških procesov in povezovanje s pomembnimi gospodarskimi subjekti
in raziskovalnimi organizacijami.
Podjetje KGS Krajnc izvozi tretjino svoje proizvodnje. Med izvoznimi izdelki podjetja se v zadnjem obdobju uveljavlja slama Lenabox. Pšenično slamo namreč drobno zmeljejo, narežejo in odprašijo
ter tako pridobijo naraven izdelek najvišje kakovosti, pakiran v priročno embalažo in primeren za nastilj za konje in druge živali, za
dodatek h krmnemu obroku ali za vrtno pokrivalo. Večino te izvozijo
v Avstrijo, Nemčijo, Italijo in Švico.
Vodilo podjetja je strokovnost, kakovost, zanesljivost in zadovoljstvo poslovnih partnerjev, katerim želijo ponuditi inovativne visokotehnološke izdelke in storitve ter pri tem prispevati k varovanju
okolja.

Štefan Pavlinjek

ROTO group, podjetje za predelavo in trženje, d. o. o., Černelavci
Štefan Pavlinjek je obrtnik in podjetnik, za katerega je podjetništvo način življenja. Samostojne obrti se je lotil takoj po končanem
študiju strojništva in bil že takrat s svojo inovativnostjo in stalno
željo po rasti vedno korak pred drugimi. Danes vodi sodobno in prepoznavno podjetje tako na domačem kot na svetovnih trgih.
Z več kot 4000 izdelki do volumna 25 m3 in z več kot 3 milijoni
kilogramov predelanih polimerov letno sodi Roto med vodilna podjetja s proizvodnjo po tehnologiji rotomolding v Evropi. Z lastnim
razvojnim oddelkom in proizvodnjo iz leta v leto širijo in razvijajo
številne nove izdelke.
Konkurenčne prednosti družbe Roto izvirajo iz drugačnosti in
fleksibilnosti, inovativnostjo v trženju in dobri tehnično tehnološki
podpori kupcu. Na trgu zapolnjujejo tržne vrzeli in s funkcionalno
obliko povečujejo dodano vrednost izdelkom, povečujejo kakovosti
izdelave, vgrajujejo komponente v plastične izdelke za celovito rešitev problemov kupcev, uporabljajo inteligentne materiale in sodobne tehnologije proizvodnje.
Za svoje izdelke so v podjetju prejeli številna priznanja, nagrade
in certifikate, s številnimi se ponaša tudi Štefan Pavlinjek, ki je osebno angažiran in uspešen tudi na različnih področjih zunaj podjetja.
Kot dolgoletni zbornični funkcionar je vplival tudi na razvoj obrtno-podjetniškega sistema in prispeval, da je ta postal uspešna podporna organizacija za obrt in podjetništvo.

Začetki družinskega podjetja Pirnar segajo v leto 1968, ko se je
Franc Pirnar začel ukvarjati s kovinostiskarstvom. Njegov sin Roman
Pirnar je leta 1992 nasledil obrt in v petindvajsetih letih nadgradil
obrt s kovinopasarstvom ter izdelavo ograj in stopnišč. Pred dobrimi
desetimi leti je začel izdelovati aluminijasta vhodna vrata, v letošnjem letu pa ponudbo podjetja razširil še z izdelavo aluminijasto-lesenih in lesenih vrat.
V času pred recesijo, ko v Sloveniji ni bilo mogoče dobiti dovolj
dobrega kadra za delov in je bilo težko priti do poslovno-proizvodnih
prostorov, so Pirnarjevi del proizvodnje preselili v Bosno. Razlog, da
podjetje Pirnar izvozi kar 87 odstotkov svojih izdelkov in je v Evropi
poznano kot podjetje, kateremu drugi sledijo, je v tem, da navdušujejo z inovativnostjo, vzbujajo občudovanje in se ne uklanjajo omejitvam. Pravo mojstrstvo je rezultat nenehne želje po izboljšanju.
Kar koli počnejo, lahko postane in mora postati mojstrsko delo, so
prepričani. V podjetje sta poleg žene Alenke in brata Tomaža že
nekaj let močno vpeta tudi sinova Gašper in Anže. Njihov slogan
Čudovito. Drzno. Brez kompromisov je filozofija družine Pirnar in je
tudi sestavni del družinskega grba kot simbol tradicije in drznosti.
Podjetje Pirnar je imetnik številnih certifikatov, njihovi izdelki pa
so bili večkrat nagrajeni tudi z najprestižnejšimi evropskimi nagradami za inovativnost in obliko.
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