
"Podprimo 
drug drugega, 
spoštujmo se 
in podprimo 
lokalno."
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»Povezani smo 
močnejši!«
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TOYOTA  
bZ4X
100 % ELEKTRIČNI SUV
OD 359 € NA MESEC

Povprečna poraba za vozila Toyota bZ4X: od 14,43 do 17,95 kWh/100 km in emisije CO₂: 0  g/km. EV doseg (WLTP kombinirana): od 415 do 512 km. Ogljikov dioksid (CO₂) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delce PM10 in PM2, ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo pogonske 
baterije velja ob rednih servisih na 1 leto ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini trgovski mreži. Po preteku tovarniške 
garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 185.000 km. Izračun je informativne narave in je narejen na bZ4X 
Elegant AWD • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: 53.900 €  • lastna udeležba (polog): € 16.662 • znesek financiranja: € 
37.238 • število obrokov: 60 - mesečno plačevanje: € 359 • obroki se v času trajanja pogodbe ne spreminjajo • zadnji obrok: € 22.509 • stroški odobritve: € 500 • skupni 
znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 44.549 • letna obrestna mera: 4,5% p.a. je fiksna • efektivna obrestna mera: 4,94 % na dan 6.6.2022. Slika je simbolična. . Več 
na www.toyota.si. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, Ljubljana.

TOYOTA AVTO AKTIV, Nova Gorica
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26 Člani se predstavijo
    Center tradicionalnih tajskih masaž Dotik
 
 Frizerski salon Suzana
 

13 Aktualno
 

 Slavnostna skupščina

MESTNA OBČINA 
NOVA GORICA
Odprti za sodelovanje
in potrebe obrtnikov
in podjetnikov

Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Nova Gorica
Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica
Tel.: +386 (0)5 33 06 600

Roberta Fortuna; E roberta.fortuna@ozs.si; 
T +386 (0)5 33 06 600
Matejka Madon; E matejka.madon@ozs.si; 
T +386 (0)5 33 06 600
Karmen Volk; E karmen.volk@ozs.si; 
T +386 (0)5 33 06 610
Blanka Zver; E blanka.zver@ozs.si; 
T +386 (0)5 33 06 609
Karmen Budin; E karmen.budin@ozs.si; 
T +386 (0)5 33 06 690
Tina Slejko; E tina.slejko@ozs.si; 
T +386 (0)5 33 06 601

 
Delovni čas: 
ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 16.00, 
sreda od 8.00 do 17.00, 
petek od 8.00 do 15.00.

vsebina

Odgovorna urednica: mag. Roberta Fortuna • Izvršna urednica: Barbara Skorjanc • Ustanovitelj in izdajatelj glasila: Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, Ul. Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, telefon: (05) 330 66 00,                         
fax (05) 330 66 15 • e-pošta: ooz.novagorica@ozs.si • spletna stran: www.ooz-novagorica.si • Lektoriranje: Anja 
Pišot • Prelom in priprava za tisk: Grafika Soča, d.o.o. • Tisk: Grafika Soča, d.o.o. • Oglasno trženje: OOZ Nova Gorica, 
tel.: 05 330 66 00 • Naklada: 1500 izvodov • Distribucija: Pošta Slovenije • Glasilo je brezplačno, sodi med informativne 
publikacije in je namenjeno članom OOZ Nova Gorica.

5 Dogodki
 
 Festival obrti in podjetništva

TOYOTA  
bZ4X
100 % ELEKTRIČNI SUV
OD 359 € NA MESEC

Povprečna poraba za vozila Toyota bZ4X: od 14,43 do 17,95 kWh/100 km in emisije CO₂: 0  g/km. EV doseg (WLTP kombinirana): od 415 do 512 km. Ogljikov dioksid (CO₂) 
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zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delce PM10 in PM2, ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo pogonske 
baterije velja ob rednih servisih na 1 leto ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini trgovski mreži. Po preteku tovarniške 
garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 185.000 km. Izračun je informativne narave in je narejen na bZ4X 
Elegant AWD • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: 53.900 €  • lastna udeležba (polog): € 16.662 • znesek financiranja: € 
37.238 • število obrokov: 60 - mesečno plačevanje: € 359 • obroki se v času trajanja pogodbe ne spreminjajo • zadnji obrok: € 22.509 • stroški odobritve: € 500 • skupni 
znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 44.549 • letna obrestna mera: 4,5% p.a. je fiksna • efektivna obrestna mera: 4,94 % na dan 6.6.2022. Slika je simbolična. . Več 
na www.toyota.si. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, Ljubljana.

TOYOTA AVTO AKTIV, Nova Gorica
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Aktivno zastopani v organih OZS

Za podpredsednika OZS je bil letos poleti imenovan Zoran Simčič.
Predsedniki sekciji pri OZS:
 - Sekcija trgovcev OZS: Primož Černic
 - Sekcija gradbincev OZS: Zoran Simčič
 - Sekcija za gostinstvo OZS: Patricija Furlan
Podpredsednica sekcije pri OZS:
 - Sekcija avtoserviserjev OZS: Nataša Mikulin
Članica nadzornega odbora OZS: Nataša Mikulin
Med člani upravnih odborov sekcij pri OZS pa najdemo tudi naše druge člane, in sicer fotografe, šivilje, 
gostince, predelovalce kož ter kamnoseke. Moč zbornice so njeni člani! In naši člani so zelo aktivni, priza-
devni in prodorni. Iskrene čestitke!

OOZ Nova Gorica v novo mandatno obdobje 2022–2026 vstopa dobro pripravljena in močnej-
ša tudi v okviru krovne Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS). 

Od leve proti desni: Zoran Simčič, Primož Černic, Patricija Furlan, Nataša Mikulin 

Spremenjen statut in razpisane volitve za 
mandat 2022–2026
Besedilo: Karmen Budin

Septembrska seja skupščine OOZ Nova Gorica je bila nadvse produktivna in zazrta v priho-
dnost. Poslanci so namreč sprejeli spremembo statuta in razpisali volitve v skupščino za man-
datno obdobje 2022–2026.

Poleg redih zadev se je na dnevnem redu 11. seje skupščine OOZ Nova Gorica tokrat znašla sprememba 
statuta ter odločitve v zvezi z izvedbo volitev za novo mandatno obdobje. 
Spremembe statuta so poleg redakcijskih in pravopisnih popravkov zajemale predvsem znižanje števila 
poslancev skupščine iz dosedanjih največ 21 in najmanj 31 na najmanj 17 in največ 25 poslancev. Nada-
lje so poslanci izglasovali blažje pogoje za odpoklic poslanca – po novem je razlog za odpoklic poslanca 
neudeležba na dveh sejah brez opravičila (prej treh) ter neudeležba na treh zaporednih sejah ne glede na 
obstoj opravičila (nova alineja). 
Za izvedbo volitev statut po novem določa uporabo pravilnika o izvedbi volitev, ki se je v nadaljevanju tudi 
sprejel in tako vzpostavil stalno podlago za delo volilne komisije pri izvedbi volitev poslancev skupščine, 
članov nadzornega odbora ter upravnega odbora in predsednika zbornice. Nadalje sprejete spremembe 
statuta ukinjajo omejitev števila mandatov predsednika zbornice in predsednika nadzornega odbora, v 
zvezi z volitvami predsednika pa uvajajo večjo transparentnost, saj morajo biti kandidature za predsednika 
zbornice članom znane najmanj 8 dni pred volitvami.
Prečiščeno besedilo statuta je na voljo na naši spletni strani. Na podlagi spremenjenega statuta in spreje-
tega Poslovnika o izvedbi volitev in delu volilne komisije so se na isti seji razpisale volitve poslancev skup-
ščine za mandatno obdobje 2022–2026. Kandidature za poslance in člane nadzornega odbora so se zbirale 
do 11. oktobra 2022, v teh dneh poteka evidentiranje in preverjanje kandidatov.
Kandidature za poslance skupščine in za člane nadzornega odbora bodo poslane v javno obravnavo naj-
kasneje 19. oktobra 2022, volitve pa bodo potekale na sedežu zbornice, dne 9. novembra 2022 oziroma 
po pošti v obdobju od 24. oktobra do 3. novembra 2022. Prva seja novoizvoljene skupščine (ustanovna 
seja) bo potekala 8. decembra 2022. Na tej seji bodo izvedene volitve članov nadzornega odbora in volitve 
predsednika skupščine.
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Festival so slavnostno otvorili župan Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič, predsednik OOZ Nova Gorica Zoran Simčič in 
Blaž Cvar, predsednik OZS.

Festival goriške obrti in 
podjetništva – zaupajmo 
lokalno!

1. september je tudi letos zaznamoval »Festival 
goriške obrti in podjetništva – Zaupajmo lokal-
no«, ki ga že šesto leto zapored organizira Obmo-
čna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Od-
bor za organizacijo festivala je bil tudi letos zelo 
aktiven. Predsedoval mu je Siniša Lozar.

Na letošnjem festivalu se je predstavilo več ko 80 sode-
lujočih lokalnih ponudnikov, od obrtnikov, podjetnikov, 
sekcij, gostincev in drugih podpornih institucij, ki so na 
prijeten septembrski dan v center mesta privabili šte-
vilne obiskovalce. Slavnostnega začetka festivala se je 
udeležil tudi predsednik OZS Blaž Cvar, ki je pohvalil 
aktivnosti novogoriške zbornice in poudaril pomen to-
vrstnih dogodkov. Predsednik OOZ Nova Gorica Zoran 
Simčič, od nedavnega tudi podpredsednik OZS, je izra-
zil navdušenje in zadovoljstvo nad množico obiskovalcev 
in razstavljavcev. Roberta Fortuna, direktorica OOZ 
Nova Gorica, pa je ob tej priložnosti povedala, da je cilj 
festivala predvsem promocija obrtniških in podjetniških 
dejavnosti v lokalnem okolju in poklicev ter kadra, ki 
ga primanjkuje. Dodala je še, da si obrtna zbornica v 
sodelovanju z vlado zelo prizadeva za sprejem ustreznih 
ukrepov za pomoč obrtnikom in podjetnikom.

Foto: Jani Batič
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Poudarek tokratnega festivala je bil 
na promociji obrtnih poklicev. Tako 
Zbornica kot tudi lokalni podjetniki se 
namreč zavedajo, kako pomembno je 
izobraževati mladi kader. 

Obrtna zbornica Nova Gorica ima tudi precej članov, ki prihajajo iz sekcije 
gradbincev. Siniša Lozar, predsednik sekcije, je za Primorske novice po-
vedal, da je osnovni problem v gradbeništvu, da si delodajalec ne more 
privoščiti izobraževanja kadra. Šolski sistem pa žal ljudi ne pošilja 
v prakso. Meni, da bi vsi radi delavca, ki lahko začne delati takoj.

POUDAREK NA PROMOCIJI DEFICITARNIH POKLICEV

Na stojnicah in drugih razstavnih prostorih so gradbinci, kamnoseki, frizerji, grafičarji, trgovci, prevozniki, 
energetiki in drugi ves dan predstavljali svoje dejavnosti in poklice. Ker se vse več dejavnosti sooča s po-
manjkanjem ustreznega kadra – predvsem v gostinstvu in gradbeništvu –, so se ponudniki potrudili, da je 
bila njihova predstavitev za mlade kar se da privlačna. 
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Festival je dokazal, da še kako drži rek: »Na mladih 
svet stoji.« In če sodimo po tokratnem sodelovanju 
plesnih skupin, športnikov … se nam za našo priho-
dnost vendarle ni treba bati.

2021

OKUSI BREZ MEJA

Letos prvič, zagotovo pa ne zadnjič, se je v parku pri spomeniku Franceta Bevka odvijal tudi gostinski del 
festivala – Okusi brez meja, ki je nedvomno pustil izjemen pečat. Koordiniral ga je Aleksander Mlado-
van iz Gostilne Termika, ki je tudi podpredsednik sekcije gostincev pri OOZ Nova Gorica. Gostje so bili 
nad celotno ponudbo več kot navdušeni, se pa tudi Mladovan sprašuje, kako se gostinstvu piše v prihod-
nje. Ugotavlja namreč, da bo kar nekaj gostincev na območju novogoriške obrtno-podjetniške zbornice v 
naslednjih mesecih primorano zapreti dejavnost, če ne bo dobilo kadrovske okrepitve ali pa bodo morali 
ponudbo občutno zmanjšati. Sicer pa so vsi prisotni gostinci, ponudniki hrane in pijače ter turistični delavci 
pripravili bogato kulinarično ponudbo, ki so jo podkrepili še lokalni vinarji, pivovarji in slaščičarji.

Tekmovanje v peki palačink z Mojco Trno-
vec na čelu – obrtnico leta 2018 in žirantko 
šova Mali šef Slovenije – je privabilo kopico 
mladih nadobudnežev, ki so želeli preizku-
siti svoje znanje. Za nasvet pa je priskočila 
tudi Patricija Furlan iz Ošterije Branik (dru-
ga z leve), predsednica sekcije gostincev 
pri OOZ Nova Gorica.
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Da pa ni ostalo le pri sadnih dobrotah, so poskrbeli lokalni vinarji, pri katerih je bila na trenutke kar velika gneča. 
Razprave o prejšnji in prihajajoči se letini so se razširile še pozno v večer …

Nasmejani obrazi gostincev in pričeva-
nja obiskovalcev potrjujejo, da je bila 
umestitev Okusov brez meja v goz-
diček ob spomeniku Franceta Bevka 
odlična izbira. Vprašanje, ali bodo tu 
tudi prihodnje leto, je seveda odveč. 



9PODJETNIŠKE NOVICE

Mesnine, marmelade, sokovi ali sadje? 
Vse in vsakega po malo.

Za razvajanje brbončic povabljenih je poskrbel Aleksander 
Mladovan iz gostilne Termika iz Šempasa.

ZAUPAJMO 
LOKALNO!
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Obiskovalci so si lahko od blizu ogledali najnovejše avtomobile priznanih znamk. Na kaj biti pozoren pri nakupu, kako 
uskladiti želje, potrebe in zmožnosti – na vse to in še več so mimoidočim odgovarjali prijazni svetovalci.

Pravijo, da je dober spanec nujen za ohranjanje vital-
nosti in zdravja. Ste morda med tistimi, ki se ne morejo 
spomniti, kdaj so se nazadnje dobro naspali? Rešitev za 
to tegobo imajo v priznanih goriških podjetjih.

Ena izmed atrakcij v mestu je bilo tudi dvigalo podjetja 
Štakul, ki letošnje leto obeležuje 30. obletnico delovanja. 
Nanj so obesili zastave festivala. Lahko zatrdimo, da je bil 
to najvišji pogled na dogodek tistega dne.

RAZSTAVLJALCI
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Prelet z dronom in zajem fotografij tokratnega festivalskega dogajanja sta dokumentirala Jani Batič in Rok Peric.

Tudi letos se je festival zaključil z modno revijo.
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Festival je bil tudi odlična priložnost 
za druženje. Nad sadnimi poslasticami 
podjetja Polavček so bili navdušeni tako 
novogoriški župan in podžupanja, kot 
tudi župani sosednjih občin. 
Foto: Rok Peric

Našo zavest o tem, kaj nam pomenijo 
gasilci in kako hvaležni smo za njiho-
vo pomoč, je nedvomno okrepilo tudi 
letošnje poletje. Morda je bil tudi to 
eden izmed razlogov, da se je pred nji-
hovim dvigalom, ki se je povzpelo višje 
od občinske strehe, nabirala radovedna 
množica. 

Za pester glas-
beni in zabavni 
program sta pos-
krbela Goriški pi-
halni orkester in 
Ansambl Ikebana. 
Slednji sicer šteje šest članov, v tokratni izvedbi, ko so na-
stopili le trije člani, pa zabavni Primorci pravijo, da niso Ike-
bana, temveč Suho cvetje.

Dogodek je navdušil tudi lokalne podjetnike in 
druge obiskovalce.



13PODJETNIŠKE NOVICE

Slavnostna skupščina Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica

Letošnjo slavnostno skupščino, na kateri smo pode-
lili jubilejna priznanja šestdesetim članicam in čla-
nom za desetletje in več desetletij delovanja v obrti, 
smo pripravili na zadnji septembrski dan v Goriških 
Brdih. Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik 
OOZ Nova Gorica in podpredsednik OZS Zoran Sim-
čič. Izpostavil je dosežke zbornice v zadnjem letu in 
njena prizadevanja v tej energetski krizi. »Ključno 
vlogo, da je zbornica lahko močna in uspešna pri 
zastopanju interesov obrtnikov in podjetnikov, pa 
imate člani. Povezani smo močnejši,« je poudaril 
Simčič.

Dobrodošlico v Brdih nam je zaželel tudi gostitelj, 
briški župan Franc Mužič. V imenu OZS je zbrane 
nagovoril tudi predsednik Državnega sveta Republi-
ke Slovenije Alojz Kovšca, ki je pohvalil delovanje 
goriške zbornice in ob zaključku izrazil prepričanje, 
da bomo tudi iz te krize izšli kot zmagovalci. »Smo 
velika država, četudi z majhno površino,« je še dejal 
Kovšca. Prijetno druženje se je nadaljevalo pozno v 
noč. 

Čestitke vsem jubilantom!

Priznanja za 30 let delovanja

Predsednik OOZ NG in podpredsednik OZS Zoran Simčič Predsednik DS Alojz Kovšca

Foto: Casarsa Tinta foto studio
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Vintola d.o.o.

Borut Vitez s.p.

Primož Vodopivec s.p.

Martina Volk s.p.

Miha Kosovel s.p.

Sergej Makuc s.p.

Meblo INT d.o.o.

Elvir Muratović s.p.

Rajko Rijavec s.p.

Matjaž Simčič s.p.

Šola vožnje Ferdo d.o.o.

Teknolift d.o.o

Zoran Angelovski s.p.

Sonja Blaško s.p.

Frizerski salon Pavel d.o.o.

Aleš Godec s.p.

Jožko Gravnar s.p.

Kars d.o.o.

Avto duk Ušaj & Ušaj d.o.o.

Radivoj Bratuž s.p.

Milan Drnovšček s.p.

Miloš Hvala s.p.

Sabid Kurtović s.p.

Dean Leban s.p.

Prograf reklame d.o.o.

PU-MA d.o.o.

Igor Rusjan s.p.

Milan Rutar s.p.

Mile Stojčevski s.p.

Gregor Špacapan s.p.

Splošna gradbena dela KRIVA

Avto inn d.o.o.

Bašin Nova Gorica d.o.o.

Helena Budin s.p.

Elvis Bužinel s.p.

Dia d.o.o.

Fasa d.o.o.

Simon Ferfolja s.p.

Gamatex d.o.o.

Saša Golob s.p.

In media d.o.o.

Jung d.o.o.

Klima 2000 d.o.o.

Avtoservis Krašna

Tomaž Leban s.p.

Darja Makorič s.p.

Zlatko Makovec s.p.

Matrix d.o.o.

Cvetko Mozetič s.p.

Zvezdana Podvršček s.p.

Rolu d.o.o.

Zvonko Simčič s.p.

Tecnomar d.o.o.

Tibway d.o.o.

Vama trade Povšič & Co. d.o.o.

Dušan Vidic s.p.

Dejvi Ferfolja

Pizzeria Frnažar

Dragica Stegovec-Podobnik s.p.

10 
let

20 
let

30 
let

40 
let

Ekipa OOZ NG — manjka Matejka Madon
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Priznanja za 20 let delovanja

Priznanja za 10 let delovanja

Srečanje obrtnikov – druženje v Brdih
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Gremo v Pordenone!
Besedilo: Roberta Fortuna

Sredi septembra smo na zbornici gostili delegacijo iz Trgovinske zbornice iz Pordenona, ki 
nam je predstavila festival Pordenone Art And Food. Udeleženci so imeli priložnost navezati 
številne stike in že se kujejo načrti o obisku sejma.

Festival Art And Food bo potekal med 7. in 9. okt-
obrom v bližnjem Pordenonu v sosednji Italiji. Fur-
lanska prestolnica bo poskušala združiti umetnost 
in hrano. Dogodek bo organiziralo podjetje ConCen-
tro, čigar direktor je Silvano Pascolo. Povedal je, da 
gre tokrat že za tretjo izvedbo festivala, ta bo tra-
jal tri dni, skušal spojiti umetnost in gastronomsko 
ponudbo kraja Pordenone in ga predstaviti mejnim 
državam. Na izvirnem festivalu sodelujejo najpo-

membnejša podjetja lokalnega vinarstva, gostin-
stva ter vrsta združenj, gospodarskih in kulturnih 
organizacij tudi iz goriškega območja. Sodelovanje 
čez mejo zelo pozdravljajo tako na naši kot tudi ita-
lijanski strani.
Predstavitev sejma se je udeležilo lepo število lo-
kalnih ponudnikov in predstavnikov turizma, med 
njimi tudi naši člani. Aleksander Mladovan iz kampa 
Park Lijak, podpredsednik naše Sekcije gostincev, 
živilcev in turizma pri naši zbornici, je bil s predsta-
vitvijo zadovoljen. Poudaril je pomen zelo širokega 
sodelovanja z vseh strani, ne samo s slovenske. Na 
italijanski strani so v Trgovinski zbornici v Pordeno-
nu izkazali interes, da se povežejo. Njihov dogodek 
je butičen na področju gastronomije in odlična pri-
ložnost za tkanje skupnih vezi dolgoročnega sodelo-
vanja. Mladovan dogodek v Pordenonu vidi kot pro-
tiutež kulinaričnemu festivalu Okusi ob meji (Gusti 
di frontiera), ki vsako leto na slovensko-italijansko 
mejo privabi na tisoče ljubiteljev hrane. V nasprotju 
z množično prireditvijo širšega pomena, kar je festi-

val Okusi ob meji, Mladovan poudarja, da si želijo 
hrane, ki izvira iz lokalnih produktov, ki ima dodano 
vrednost in posledično privablja goste, ki so priprav-
ljeni to hrano in postrežbo primerno nagraditi. 
Na predstavitvi je kot predstavnik naše zbornice 
sodelovala tudi podpredsednica Irena Silič Torkar. 
Meni, da je dogodek velikega reprezentativnega 
pomena za celotno območje Goriške in Furlanije - 
Julijske krajine. Večji dogodki onkraj meje so po 
njenem mnenju odlična priložnost za medsebojno 
povezovanje in večjo prepoznavnost obeh institucij 
onkraj meja.
Navzoči so bili enotni, da si v prihodnosti želijo še 
več kulinaričnih festivalov. Naša gostinska sekcija 
pa že snuje odpravo v Pordenone.
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Peš in s kolesom vse leto in ne samo v 
Evropskem tednu mobilnosti

Vsak dan se na naših cestah kuhajo podnebne spremembe, prihaja do prometnih nesreč, pri-
žigajo se rdeče luči zaradi naraščajočega števila obolelih in vrstijo se neprespane noči zaradi 
hrupa. Za vsemi temi škodljivimi posledicami se skriva motoriziran promet, ki znižuje kakovost 
življenja in povečuje tveganja za številne neljube učinke. Vsemu temu bi se lahko izognili s 
premišljeno uporabo trajnostne mobilnosti, ki odpira vrata učinkovitejšemu, bolj zdravemu in 
predvsem bolj poštenemu načinu premikanja.

»Trajnostno povezani« je bil slogan letošnjega 
Evropskega tedna mobilnosti, ki po več mesecih 
omejevanja stikov v času pandemije kaže na željo 
posameznikov po vsej Evropi, da se znova povežejo 
med seboj. Ljudje se lahko srečujejo in družijo na 
lepo in varno urejenih ulicah in trgih. Tudi sodobno 
urejen javni prevoz je odličen prostor srečevanja in 
novih poznanstev. Bolje povezan trajnostni promet 
pomeni bolje povezane kraje in ljudi, kar je ključ-
ni poudarek evropskega zelenega dogovora, čigar 
končni cilj je podnebna nevtralnost.
Tudi v Novi Gorici smo – kot že vsako leto doslej – 
sodelovali v Evropskem tednu mobilnosti, ki je na 

številne dogodke pod sloganom »Trajnostno pove-
zani« s promocijo zdravega načina življenja skozi 
uporabo nemotoriziranih načinov premikanja priva-
bil obiskovalce vseh generacij. Na vodenih ogledih 
peš ali s kolesom so udeleženci izvedeli več o mar-
sikateri manj znani podrobnosti mestnih in pode-
želskih naravnih ter kulturnih znamenitostih, podali 
so lahko tudi svoje videnje prometne urejenosti. 

Za druženje mamic in njihovih otrok je bilo poskr-
bljeno v sklopu vozičkanja, pešbus pa je po mestu 
ponovno zapeljal osnovnošolsko mladino. Petkova 
»Aktivna Delpinova ulica« je gostila več kot 650 ot-
rok, ki so na tej za promet začasno zaprti ulici spoz-
navali različne športe ter jih preizkusili. Seznanili pa 

Besedilo in foto: MONG

so se tudi z delom organizacij za pomoč ranljivim 
skupinam. Sklepno dejanje je bil otroški kolesarski 
kros ob Kornu, tudi tokrat s številno udeležbo otrok 
vseh starosti.

Vabimo vas, da alternativne načine premikanja, 
zlasti za opravljanje kratkih poti, izbirate vse leto, 
saj milo podnebje in ravninsko območje našega 
mesta to omogočata.
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Urbani ekokrog
PROJEKT LAS

Aktivnosti v projektu LAS – URBANI EKOKROG se nadaljujejo. Na Območni obrtno-podje-
tniški zbornici Nova Gorica, ki je eden od partnerjev v projektu, še vedno zbiramo zanimive 
recepture uporabe tradicionalnih kmetijskih rastlin in zelišč v kulinariki, saj bomo v sklopu 
projekta izdali brošuro z recepti. Značilne jedi tega območja so med drugim polenta, razne 
mineštre (npr. šelinka), frtalje, velikonočne fulje in še mnoge druge. 

Cilj projekta je ohraniti gojenje in uporabo tra-
dicionalnih kmetijskih rastlin ter zelišč tudi v 
mestnem, urbanem okolju, spodbuditi k traj-
nostnemu ravnanju z naravnimi viri in s tem 
prispevati k ohranjanju in varovanju ekosi-
stemskih storitev. Cilj je tudi ozaveščanje o 
vrednotah naravne dediščine, prenos znanja 
med generacijami,  dostopnost »užitnih reši-
tev« tudi ranljivim skupinam ter omogočiti stik 
z naravo v urbanem okolju.

V okviru projekta bo hortikulturno urejeno ob-
činsko zemljišče, ki bo namenjeno botanični 
kolekciji predvsem aromatičnih in zdravilnih 
rastlin –zelišč, grmovnic in sadnega drevja, 
hkrati pa bodo na postavljenih gredah lahko 
zainteresirani tudi kaj pridelali. Tako urejena 

parcela bo na inovativen in estetsko privlačen način privabljala prebivalce, jih nagovarjala k spoštovanju 
naravne dediščine in kulturnega izročila šempetrsko–vrtojbenskih vrtov.

Zakaj?
 - Za trajnostno ravnanje z naravnimi 
   viri v urbanem okolju.

 - Za ohranjanje in varovanje 
   ekosistemskih storitev.

 - Za ozaveščanje splošne javnosti o 
   vrednotah naravne dediščine.

 - Za sodelovanje in prenos znanja med
   generacijami.

 - Za dostopnost »užitnih rešitev« tudi 
   ranljivim skupinam.

 - Za stik z naravo v urbanem okolju.

 - Za bodoče generacije.

Torej, če imate zanimiv recept, ki vsebuje tudi tradicionalne kmetijske rastline ter zelišča, 
značilna za »vrtojbenske vrtove«, ga pošljite na OOZ Nova Gorica, Ul. Gradnikove brigade 
6, 5000 Nova Gorica ali po e-pošti na karmen.volk@ozs.si, lahko pa nam ga zaupate tudi po 
telefonu na št. 05/330-66-10.

Naložbo financira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Dediščina szi naše 
kašče — nova 
etnološka zbirka

PROJEKT LAS

Ena od zaključnih aktivnosti projekta LAS 
V objemu sonca – DEDIŠČINA SZI NAŠE 
KAŠČE je postavitev in seveda otvori-
tev nove etnološke zbirke. Otvoritveni 
dogodek je bil planiran 16. septembra 
v okviru Borejlade 2022, vendar ga je 
organizatorica Občina Šempeter–Vrtojba 
morala odpovedati zaradi slabe vremen-
ske napovedi. 
Otvoritev nove etnološke zbirke bo izve-
dena naknadno. Takoj ko bo znan da-
tum otvoritve, bomo obvestilo objavili na 
spletni strani OOZ Nova Gorica. 

In še nekaj besed o novi etnološki 
zbirki na domačiji Koglot:  
Sredozemsko podnebje in ugodna ob-
mejna lega je od nekdaj dajala kruh šte-
vilnim kmetom na območju Vrtojbe, ki 
so nekoč s pridelki iz domačega vrta os-
krbovali mestno gospodo v Gorici. Danes 
je ostala le še peščica kmetov, ki vztraja 
pri delu na domači zemlji. Eden od teh je 
tudi gospod Zorin Koglot, ki je na svoji 
avtentični kmetiji ohranil edinstveni sta-
ri kotel za žganjekuho, ki še danes služi 
svojemu namenu. V prostorih, kjer se 
nahaja kotel, je urejena manjša etnolo-
ška zbirka z orodji ter predmeti iz nekda-
njega vsakdanjega življenja.
Muzejska zbirka je vzpostavljena v okvi-
ru projekta »Dediščina szi naše kašče – 
nova etnološka zbirka«, ki je sofinanci-
ran iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja.

Naložbo financira Republika Slovenija in Evropska Uni-
ja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Nepozabna srčna predstava Skupaj za Kras
V četrtek, 29. septembra 2022, je dvorana kotalkališča Renče ponudila nepozabno doživetje
vrhunske glasbe, iskrenih zahval in velike srčnosti. V poklon vsem zaslužnim za pogasitev
največjega požara v zgodovini Slovenije in v podporo zagonu ponovnega življenja na pogori-
šču goriškega in komenskega Krasa.

Župani treh prizadetih občin, 
Mauricij Humar iz Občine Mi-
ren - Kostanjevica, Tarik Ži-
gon iz Občine Renče - Vogr-
sko ter Erik Modic iz Občine 
Komen so pred pričetkom do-
brodelnega koncerta podelili 
zahvale predstavnikom vseh 
vključenih institucij v 17 dni 
trajajoči intervenciji gašenja 
požara.
Ganljivemu prizoru, iz ka-
terega je vela iskrena obo-
jestranska hvaležnost, je sle-
dil trenutek predaha, v
katerem se je gostom v nabi-
to polni dvorani pridružil tudi 
predsednik RS Borut Pahor. 
Donatorjem se je za podporo 
v imenu vseh v požaru pri-
zadetih občin in neprofitne 
Fundacije Vrabček upanja 

zahvalila mag. Ariana Suhadolnik, koordinatorka projekta Skupaj za Kras.
Vsi, ki bi želeli postati del plemenitega poslanstva obnove skupnega ži-
vljenjskega prostora, ki je za nekaj desetletji izgubil svoja pljuča, sledite 
dogajanju na www.skupajzakras.si.

Foto: Jasmina Putnik – JRP Studio

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 
prejeli priznanje ZKG za 75 let delovanja na 
področju komunalnega gospodarstva
Besedilo: Jasmina Kalin
Foto: Arhiv Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica

Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG), ki zdru-
žuje večino izvajalcev javnih služb v Sloveniji, vsako 
leto podeli prestižna priznanja za izjemne dosežke 
na področju komunalnih dejavnosti v Republiki Slo-
veniji. 

Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Go-
rica d.d. je v Celju, na 36. srečanju zaposlenih v 
komunalnem gospodarstvu, 10. junija 2022 prejela 
prestižno nagrado za 75 let delovanja podjetja na 
področju komunalnih dejavnosti. 
Priznanje je v sklopu srečanja zaposlenih – Komu-
naliade 2022 – prevzel direktor Borut Mozetič, ki se 
je v imenu podjetja zahvalil predlagateljem, da so s 
podeljenim priznanjem potrdili dolgoletno plemeni-
to delovanje podjetja ter poudaril, da takšni dosežki 
ne bi bili mogoči brez zavzetih in predanih zaposle-
nih, ki se vsak dan trudijo zagotavljati komunalne 
storitve na najvišjem nivoju. Prejeto priznanje po-
meni tudi spodbudo zaposlenim, da si bodo še nap-
rej prizadevali za kakovostno opravljanje storitev 
in zadovoljstvo uporabnikov, hkrati pa zadovoljstvo 
lastnikov javnega podjetja in vseh zaposlenih ter 
tako prispevali k trajnostnemu izvajanju in razvoju 
komunalnih dejavnosti na celotnem področju svoje-
ga delovanja.
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Skupina Triglav
triglav.si

Prihranite
do 40% pri
premoženjskih
zavarovanjih.

Povežite vsa zavarovanja, 
varčevalne načrte, zvestobo 
in digitalno poslovanje 
v Triglav komplet.

Bodite
komplet.

Triglav komplet je lojalnostni program, v katerem sodeluje več družb Skupine Triglav. Zavarovalci lahko v Triglav komplet združijo 
premoženjska, zdravstvena, življenjska in rentna ter pokojninska zavarovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., zdravstvena zavarovanja 
Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., dodatna pokojninska zavarovanja Triglav, pokojninske družbe, d.d. ter varčevalni načrt odprt pri 
družbi TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.

tiskan_oglas_Triglav_Komplet_129x179_Krovna.indd   1 5.09.2022   11:01:27
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Agroliam d.o.o.
Industrijska cesta 5

danilo.strukelj@gmail.com
www.agroliam.si
031 683 549 ali 031 314 426

Agroliam d.o.o. je mlado rastoče podjetje, ki je bilo 
ustanovljeno septembra 2020. Naša osnovna de-
javnost je trgovina na debelo in drobno.

Ukvarjamo se s prodajo pijač, hrane, gnojil, krmil, 
drv in peletov, pa tudi z organizacijo dogodkov – 
nabava pijače, hrane, točilnih aparatov in ostalega. 

Vse izdelke tudi razvažamo raznim podjetjem in do-
stavljamo končnim kupcem. Poslujemo po celi Slo-
veniji in preko meje v Italijo, na Hrvaško in v Srbijo.

ARA-KERAM 
gradbeništvo in trgovina d.o.o., Ulica 9. 
septembra 97, 5290 Šempeter pri Gorici

ado.ajdinoski@gmail.com
+386 (31) 827 785

BOBRI IZOBRAŽEVANJE BRIGITA LEBAN S.P.
Med trtami 3, Kromberk, 5000 Nova Gorica

Center Brainobrain Nova Gorica
Prešernova 17, 5000 Nova Gorica

BROSCOL, 
servis in prodaja gostinske opreme, d.o.o.
Branik 7C, 5295 Branik

info@broscol.si
+386 (41) 30 30 20

Smo podjetje Broscol d.o.o. iz Branika. Ukvarjamo se 
s servisom in prodajo gostinske opreme. Imamo dol-
goletne izkušnje s servisiranjem vseh vrst in znamk 
gostinske opreme. Smo strokovni, zanesljivi in hitro 
odzivni. Svetujemo pri nakupu opreme in skupaj z 
vami poiščemo najboljšo rešitev. Ponudimo vam lahko 
pomivalne stroje Hobart in Dihr, smo pooblaščeni ser-
viser podjetja Kogast d.d., pri nas dobite vso gastro-
nomsko opremo ter aparate drugih blagovnih znamk. 
V letu in pol našega delovanja nam zaupa že veliko 
gostincev in javnih ustanov iz okolice, kar je potrditev 
našega dela in vloženega truda. 
Pokličite nas ali nam pišite, z veseljem se odzovemo 
na servis ali pripravimo ponudbo.

GRADBENIŠTVO MAT-KO, 
strojna in gradbena dela, d.o.o.
Zalošče 29G, 5294 Dornberk

gradbenistvo.matko@gmail.com
+386 (31) 726 736 - Matija

Izvajamo različna strojna dela z gradbeno mehanizacijo, kot 
so skalometi, sanacije cest, zunanje strojne ureditve, izkopi, 
rušenje objektov itd. Prav tako izvajamo tudi ročna dela. 
V lasti imamo veliko gradbenih strojev (več 8-tonskih in 
24-tonskih bagrov, valjar, greder, tovornjak, traktor, demper, 
sejalnico ...). Pri nas imate na voljo tudi odlično sejano zem-
ljo za vrtove ali dvorišča (možno tudi z uležanim konjskim 
gnojem). Prevoz lahko uredimo mi.

Novi člani

Nudimo novogradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih 
stavb, rekonstrukcijo oz. adaptacijo stanovanjskih in 
nestanovanjskih stavb, postavljamo tudi delovne odre 
in ostrešja. Poleg tega izvajamo krovska dela, fasa-
derska dela in notranje omete, izdelujemo plavajoče 
tlake, oblagamo stene in tla s keramiko, izvajamo sli-
ko-pleskarska dela in prenavljamo kopalnice. 

V naši ponudbi najdete tudi izgradnjo kanalizacije. 
Poleg tega se ukvarjamo z različnimi zunanjiimi ure-
ditvami, kot so izgradnja podpornih in opornih zidov, 
polaganje robnikov, polaganje tlakovcev, pranih plošč 
ali kamna.

Brainobrain je program za razvoj sposobnosti in spretnosti otrok (od 5. do 14. leta) z dvema glavnima ciljema:
 • celosten razvoj možganov s pomočjo abaka (staro azijsko računalo), ki povečuje otrokovo koncentracijo, 
    spomin, vizualizacijo, kreativnost in matematične veščine;
 • razvoj osebnosti s pomočjo NLP tehnik, kar se odraža na otrokovi samozavesti, vztrajnosti in empatiji.

Najbolj paradna veščina, ki jo otrok osvoji z Brainobrain metodo, ki ničkolikokrat vzame sapo marsikateremu staršu, 
je računanje v mislih. Vendar pa je dota programa za otroke veliko večja. Otroci se umirijo, postanejo bolj motivi-
rani, samozavestnejši, pogumnejši, znajo si postavljati osebne cilje, razvijajo vztrajnost in vedo, da je za uresniče-
vanje ciljev treba tudi dalj časa izdelovati.

brigita@brainobrain.si
+386 (40) 417 841
www.brainobrain.si
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VAMA TRADE POVŠIČ & CO. Trgovina d.o.o.
Industrijska cesta 7B, 
5000 Nova Gorica

Vama trade Povšič & co. d.o.o. je stabilno, rastoče veleprodajno podjetje, ustanovljeno leta 1996. Odlikuje ga močan 
tržni položaj za celotni portfelj blagovnih znamk in izjemna poprodajna podpora. Ekipa kvalificiranih posameznikov, ki 
jo z jasno vizijo vodi lastnik in direktor Valter Povšič, deluje na precej raznolikih področjih. Glavna dejavnost podjetja 
je veleprodaja mobilnih telefonov Xiaomi, Doro, Crosscall ter Remade iPhone. So tudi distributerji televizorjev, bele 
tehnike in klimatskih naprav LG. Na področju varnostne opreme ponujajo rentgene Gilardoni in detektorje Ceia. Leta 
izkušenj, fleksibilnost in dolgoročni poslovni odnosi omogočajo uresničitev glavnega cilja in vizije podjetja – biti za 
kupce prednostni dobavitelj.

KOZMETIČNI SALON DOLORES, DOLORES CANZUTTI S.P.
PE Partizanska ulica 55 Nova Gorica

info@kozmeticni-dolores.si; info@kupikremo.si
+386 (70) 422 199; +386 (70) 171 912
www.kozmeticni-dolores.si, www.kupikremo.si

Prvi kozmetični salon smo odprli leta 2013 na sedežu podjetja, leta 2016 pa smo se preselili v večje prostore v Novi 
Gorici. Poleg kozmetične dejavnosti nudimo tudi prodajo profesionalnih izdelkov končnim potrošnikom preko spletne tr-
govine KUPIKREMO.si. V kozmetičnem salonu nudimo storitve depilacij, SPA pedikure, zahtevne pedikure, permanentno 
lakiranje, nege obraza, klasične in Ayurveda masaže. Predvsem smo znani kot prvi Lycon specialni salon na Severnem 
Primorskem z Lycon depilacijami, ki so do 70 % manj boleče in nežne do kože. Lycon brazilska depilacija velja za najmanj 
bolečo.

STORITVE Z AVTODVIGALOM, 
ERIK DOVŽAK, S.P.
Šempas 18B, 5261 Šempas

erik.dovzak86@gmail.com
+386 (51) 682 940

EKOPARTNER
podjetje za varovanje okolja, d.o.o.
Prvomajska ulica 39, Nova Gorica

• Reševanje problemov, in sicer priprava pitne vode iz različnih virov, fiziološko, biološko, kemično čiščenje … 
• Reševanje problemov odpadnih vod, odplak.
• Lastni razvoj rastlinskih čistilnih naprav.
• Reševanje problemov nevarnih in nenevarnih odpadkov.
• Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki.
• Gradbeništvo – priprava projektov, zemeljska pripravljalna dela, druga zaključna dela v gradbeništvu za 
   ekološko-energetske projekte.
• Mikroklima – kompleksno čiščenje zraka v delovnih in bivalnih prostorih, ogrevanje, hlajenje.
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01_vizitka_tisk_vektor.pdf   1   30/08/2021   21:34Coaching in poslovno svetovanje, Maruška Likar s.p.
Ulica Ivana Suliča 2A, 5290 Šempeter pri Gorici

info@maruskalikar.com
+386 (31) 857 523
www.maruskalikar.com

Podjetjem in posameznikom nudimo strokovne rešitve na 
področju:
• razvoja vodstvenih, organizacijskih in komunikacijskih 
   veščin;
• delavnic s področja učinkovitega obvladovanja časa, 
   organizacije delovnih procesov, interne komunikacije, 
   razvoja potencialov in organizacijske klime;
• kariernega in »executive coachinga« za podjetnice in 
   poslovne ženske.

Storitve z dvigali, in sicer natovarjanje raznovr-
stnega tovora, asistenca pri montažah, gradnjah, 
selitev gradbene mehanizacije, obrezovanju dre-
ves in drugo. Naše kapacitete nam omogočajo 
opravljanje majhnih, srednjih in velikih projektov.

ekopartner@siol.net
068 608 898
www.ekopartner.si

info@vamatrade.com
+386 (0)5 366 49 00
www.vamatrade.com
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Apartma Zarja  

Lahko koristite turistični bon. 

Apartma ZARJA se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega naselja Livade v  Izoli, 
Površina stanovanja je 60 m2 in obsega predprostor, bivalni del s kuhinjo in jedilnico, 
spalnico, kopalnico ter ložo. Primeren je za letovanje 5 oseb (v spalnici je zakonska  
postelja in enojno ležišče, v bivalnem delu raztegljiv kavč). Zagotovljeni sta dve parkirni 
mesti v garažni hiši pod naseljem. Apartma je v neposredni bližini kolesarske poti  
Parenzana in le nekaj minut peš od morja. 
 
Cenik dnevnega najema 
Cene dnevnega najema apartmaja vsebujejo DDV in ne vsebujejo TT, ki se obračuna na  
ponudbi glede na število in starost najemnikov.  

Članska cena velja tudi za: 
- upokojene člane (odjava zaradi upokojitve) 
- ožje družinske člane nosilcev (zakonski partner in otroci) 
- zaposleni pri članih (če prijavo za zaposlenega posreduje član) 
TT/oseba/nočitev: odrasli 2,00 €, od 7 do 18. let 1,00 € 

 
Dodatne informacije na OOZ Nova Gorica (Karmen Volk), tel. +386 5 330 66 10, +386 31 371 
622, E: karmen.volk@ozs.si. 
 
 

Cenik je sprejel Upravni odbor OOZ Nova Gorica dne 25. 11. 2020 in se uporablja od 1. 12. 2020 dalje. 

 
UGODNO ZA ČLANE 

Obdobja najema Člani OOZ Nova Gorica* Drugi koristniki 

januar, februar, marec, april, oktober, november, 
december 35,00 € 50,00 € 

maj, september 45,00 € 60,00 € 

junij, julij, avgust ter vsi počitniški termini med letom 
(zimske, prvomajske, jesenske in novoletne počitnice) 55,00 € 70,00 € 

20% popusta za člane 
do 15. 12. 2022!
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 14  

 

 

Apartma v Hiši sonca  
Log 4, Kranjska Gora             Lahko koristite turistični bon 2020. 

OOZ Nova Gorica je lastnica enega od apartmajev v Hiši Sonca, apartmajski zgradbi v 
Kranjski Gori. Stavba ima moderno zasnovo s tipično alpsko arhitekturo, ki jo obdajata 
lesena fasada z balkoni. Moderna je tudi notranjost, ki nudi gostu počutje in udobje v 
vsakem kotičku svojega drugega doma. Nahaja se tik ob vstopu v Kranjsko Goro, v 
neposredni bližini kolesarske steze, ki vodi v središče Kranjske Gore, naprej v Podko-
ren in Italijo. Smučišče je oddaljena cca. 3 km, do tja pa vozi tudi smučarski avtobus. 
Apartma je zanimiv za najem v vseh letnih časih, saj je v okolici ogromno možnosti za 
zimski in letni turizem, različne izlete, tako zimske kot letne športe, prireditve in oddih. 
Prostor je zasnovan z velikim dnevnim prostorom, kuhinjo, dve ločeni sobi in kopalnico. 
88 m2 bivalnega prostora omogoča udobno bivanje 6 gostov. V sklopu apartmaja je tudi 
parkirno mesto, velika klet in kolesarnica. 
  
Cenik dnevnega najema 
Cene dnevnega najema apartmaja vsebujejo DDV in ne vsebujejo TT, ki se obračuna na  
ponudbi glede na število in starost najemnikov.  

 

 
Dodatne informacije na OOZ Nova Gorica: 
Karmen Volk, tel. +386 5 330 66 10, +386 31 371 622, E: karmen.volk@ozs.si. 
 

Termini Cena najema na dan za člane 

januar, februar, marec, april (27.4.-30.4.), maj (1.-2.5.),   
junij (15.6.-30.6.), julij, avgust, december (15.12.-31.12.) 55,00 € 

april (1.4.-26.4.), maj (3.5.-31.5.), junij (1.-14.6.),  
september, oktober, november, december (1-14.12.) 35,00 € 

Druga doplačila Cena 

Obvezno enkratno doplačilo    
za končno čiščenje znaša 40,00 € 

Turistična taksa - oseba/nočitev odrasli 2,00 €, od 7 do 18. let 
1,00 € 

20% popusta za člane 
do 15. 12. 2022!
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Previdnost, majhni koraki in rezerva
Besedilo: Anika Velišček
Foto: Arhiv Dotik

Prepričana sem, da je intervju z Ljubom Marušičem, Bricem, ki v Novi Gorici vodi Center tradicio-
nalne masaže Dotik, nastajal na najbolj sproščenem in aromatičnem kraju v mestu vrtnic. Prihod 
v Dotik je posebno doživetje – že pred vstopom slišiš prijetno in umirjeno glasbo, v recepciji, ki 
omamno diši, te pozdravi prijazna receptorka, potem pa te z nasmehom in dobro voljo pričaka še 
gospod Marušič, s katerim sva se povzpela v njegovo pisarno nad recepcijo. Že 20 let vodi podje-
tje PU-MA, d. o. o., ki danes ljubkovalno pomeni Punce in Marušiči, v smehu pove podjetnik. Pun-
ce, tajske maserke, poskrbijo za sprostitev, pomiritev in dobro počutje slehernika. Z zanimanjem 
sem pričakovala intervju, ker mi je v predhodnem telefonskem pogovoru dejal, da ga nekaj žuli. 

Po telefonu ste mi dejali, da bi radi povedali kaj 
vas žuli. Izvolite.
Želim si, da bi bila obrtno-podjetniška zbornica bolj 
odločna pri zastopanju naših pravic. Že dalj časa se 
srečujemo z neverjetnimi birokratskimi zapleti pri za-
poslovanju tujcev, ki delajo v Sloveniji. Te nesmiselne 
in drage postopke bi bilo potrebno takoj poenostaviti 
za dobrobit slovenskih podjetij, gospodarstva ter dr-
žave. Tudi na tem mestu pozivam obrtno-podjetniško 
zbornico, da hitro in pogumno zastopa stališča podje-
tnikov in obrtnikov.

Kaj je bil začetni cilj Dotika?
Cilj je bila postavitev prostora, kamor pridejo ljudje 
pod stresom, z bolečinami v vratu, hrbtenici in da od-
mislijo težave, s katerimi se srečujejo. Ljudje potre-
bujemo dotike, takšne in drugačne. Tu lahko ljudje 
sprostijo vse čute. Vse je usmerjeno k temu, da se 
človek sprosti in da se bolje počuti. 

Glede na to, da ste pred Dotikom delali na vo-

dilnem mestu v Telekomu, najbrž niste enega 
dne vstali in rekli: Odprl bom masažni center. 
(smeh) Zgledovali smo se po Wai Thai centru v Por-
torožu. Ko sem enkrat poskušal priti v Wai Thai, je 
bila čakalna vrsta dva meseca. Razmišljal sem. Če je 
v Portorožu tako povpraševanje, bo v Novi Gorici še 
večje, saj ima Nova Gorica večje italijansko zaledje. 
Naš začetni poslovni načrt je bil, da naredimo 400 ma-
saž mesečno za dosego čiste ničle. Mnogi so takrat 
rekli, da je nemogoče v Novi Gorici dobiti 400 ljudi za 
masažo. Danes so te številke petkrat višje. Vse več 
stresa, tesnoba, prisilna drža pred računalnikom nas 
vodijo uničujejo, zato potrebujemo pomoč.

Kako ste navezali stik s Tajsko in kdo so tajske 
maserke, ki so pri vas zaposlene?
Veliko sta mi pomagala tajski konzul v Ljubljani in taj-
ska maserka, ki je poročena s Slovencem. Z njuno 
pomočjo je prišla v Slovenijo prva skupina tajskih ma-
serk. Konzul je vzpostavil stik s tajskim ministrstvom 
za zdravje in našim ministrstvom za delo. Pripravili 

Ljubo Marušič, direktor Centra tradicionalnih tajskih masaž Dotik
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so seznam registriranih šol na Tajskem, 
ki ustrezajo našim standardom. Skrbno 
preverjajo potrdila o izobraževanju, zato 
k nam prihajajo izobražene in zelo dob-
ro usposobljene maserke. Način življenja 
na Tajskem je popolnoma drugačen kot 
pri nas. Skrb za otroke prevzamejo stari 
starši, aktivna generacija dela, zelo veliko 
jih odide po svetu. Večina Tajk, ki so pri 
nas, ima doma družine. Ko dobijo plačo, 
denar takoj pošljejo domov. Zagotavljamo 
jim lepo urejena stanovanja v Novi Gorici. 
Na začetku so ostajale po pet let in več. 
Zdaj, ko se je Evropa bolj odprla, pa osta-
nejo dve leti in odidejo drugam, kar nam 
povzroča težave. Pri nas imajo dobre po-
goje življenja in dela, a drugod, na primer 
v Nemčiji, so pogoji še boljši.  

S čim pa se ukvarjajo, ko niso v Dotiku?
Mlajše si skoraj vse dobijo partnerje tu – Slovence ali 
Italijane – in si ustvarijo družine. Tajci se med seboj se 
družijo, praznujejo rojstne dneve, imajo pa tudi moč-
no in široko socialno mrežo s Tajci po celi Evropi in se 
z njimi slišijo po spletu. Obiskujejo tudi tečaj sloven-
skega jezika.  

Kakšne masaže imajo gostje najraje? 
Veseli smo, da se velika večina gostov vrača. Vse bolj 
pogosto na masažo prihajajo pari. Naši gostje imajo 
najraje kombinacijo –  klasične tajske masaže, ki je 
močnejša, in sprostitvene masaže. Ponujamo različne 
kombinacije. Italijani si želijo nežnih, oljnih masaž. 

Vaša dejavnost v teh časih ni najbolj enostav-
na. Kako se znajdete v kriznih okoliščinah?
Ko ti gre najbolje, moraš biti najbolj previden, kajti po 
konjunkturi vedno sledi padec. Ključno je, da delaš 
majhne korake in da imaš rezervo. Prebrodili smo go-
spodarsko krizo leta 2008, potem je bil covid, zdaj sta 
tudi vojna v Ukrajini in energetska kriza. 

Kaj dobrega napovedujete za Dotik v prihodno-
sti?
Z novimi zaposlenimi sledimo povpraševanju. Pričaku-
jemo namreč 6 novih tajskih maserk. V tem trenutku 
ni čas za dolgoročno razmišljanje in ambiciozne načr-
te, saj potrebujemo dve leti dobrega poslovanja samo 
za sanacijo poškodb koronakrize. Zato moramo krizni 
čas prebroditi, potem pa bomo razmišljali ambiciozno 
naprej. Idej nikoli ne zmanjka. 

Kako se vaša družina dotika Dotika?
Imam dva sinova. Starejši sin je doktor elektrotehnike 
in dela za uspešno podjetje iz Nemčije. Drugi sin živi v 
Ljubljeni, je ekonomist in strojnik ter dela v komerciali. 
Nista povezana z Dotikom. Sem ponosen nono nadar-
jenih vnukinj. Z leti človek oži diapazon aktivnosti, zdaj 
me najbolj zanimajo družina, podjetje in brajda, naš 
vrt in oljčnik. Tam najbolj uživava z ženo. 

Kakšno storitev imate vi najraje?
Največ mi pomeni stik z naravo, fizična aktivnost, čista 
glava. To dela človeka živega. 

Na vaši vizitki piše: Dotik. Sprostitev. Lepo-
ta. Zdravje. Ker ste človek številk, me zanima, 
kako bi od najbolj do najmanj pomembnega za 
vas razvrstili te pojme.
Človek, ki je sproščen in se zna sprostiti, je istočasno 
tudi lep in zdrav. Nekdo, ki je zakrčen, v stresu, tes-
nobi, zboleva in ne izžareva lepote. Lepoto izžarevaš, 
ko si dobro.
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»Ko bom velika, bom frizerka«
Besedilo: Anja Pišot

»Frizerstvo je vsekakor preveč podcenjen poklic,« meni Suzana Marušič iz Nove Gorice, ki v 
frizerstvu deluje že več kot 30 let, letos pa bo praznovala 16. obletnico samostojnega delo-
vanja. Pravi, da je za uspešno delovanje – poleg strokovnega znanja – predvsem pomemben 
pristen stik s strankami in »človeška« plat poklica. V svojem frizerskem salonu pa ji pomaga 
tudi hčerka Hana – tandem mama-hči skupaj dela že osem let. S Suzano sva se pogovarjali o 
njenih otroških sanjah, začetkih poslovne poti in o tem, da v njenem salonu na Gradnikovi ulici 
v Novi Gorici nikoli ni dolgčas.

V frizerstvu delate že več kot 30 let. Kako se 
je začela vaša poslovna pot?
Preden sem »šla na svoje«, sem 16 let delala pri 
drugem obrtniku, potem pa je prišla želja, da delam 
sama, da sem sama svoj šef. Hitro sem našla pros-
tor, v katerem sem se takoj dobro počutila – nekako 
sem vedela, da mi bo tam lepo. In zato sem v tem 
prostoru tudi začela svojo samostojno poslovno 
pot. Takrat sem imela veliko znanja na področju fri-
ziranja, o drugih stvareh, ki jih odprtje samostojne 
obrti prinese s seboj, pa nisem vedela … Ampak 
s časom se stvari naučiš, veliko pomagajo prijazni 
kolegi, v veliko pomoč pa je tudi obrtna zbornica.

 Glede na to da ste že kaj precej časa na sa-
mostojni poslovni poti, se je od začetkov do 
danes najverjetneje precej spremenilo …
Seveda, dandanes je gotovo dosti več navodil in 
smernic, ki narekujejo, kako morajo biti frizerski 
saloni urejeni. Tudi pred leti je bilo nekaj osnov-
nih smernic oziroma regulacij, danes pa je tega bi-
stveno več in navodila so bistveno bolj podrobna in 
kompleksna. Res je pomembno, da vse stvari hitro 
urediš, da lahko potem mirno delaš in te »papirolo-
gija« ne bremeni.

Foto: Casarsa Tinta foto studio
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Se kdaj obrnete na pomoč na obrtno zborni-
co?
Seveda, večkrat jih pokličem in vedno mi z veseljem 
odgovorijo na vsa zastavljena vprašanja.

Lani decembra ste praznovali že 15. oble-
tnico delovanja vašega frizerskega salona. 
Predvidevam, da je bil to prav poseben dan.
Imela sem občutek, da bo ta dan nekaj drugač-
nega, nekaj posebnega, čeprav je Covid-19 naredil 
svoje … Pri idejah me je omejil, vendar sem vseeno 
pripravila nekaj posebnega. Na vrata salona sva s 
hčerko, s katero delava skupaj, nalepile posebne 
nalepke, strankam sva kuhali kavo, postregli kaj 
sladkega …  No, kar dosti sladkega. (Smeh.) Na 
koncu se je izkazalo, da ni bil samo tisti en dan po-
seben, ampak kar ves teden.

Mogoče bo pa letos, ko ni več tako 
strogih Covid omejitev, 16. oble-
tnica malo večja?
(Smeh.) Mogoče pa res.

Če se vrneva na začetke vaše po-
klicne poti … Otroke večkrat sli-
šimo govoriti: »Ko bom velik/-a 
bom zdravnica, astronavtka, igral-
ka, plesalka …« in tudi frizerka. Je 
bilo tudi v vašem primeru tako?
Ja, tudi jaz sem bila tak otrok. Ko sem 
bila stara devet let, sem staršem pove-
dala, da bom frizerka in zame je bilo to 
sveto. In, »evo«, res sem frizerka.

Torej so se vam uresničile otroške 
sanje?
Ja, resnično so se mi uresničile sanje.

Kaj bi pa danes mladim, ki se šele 
odpravljajo na svojo poslovno pot, 
priporočili? Je kakšna skrivnost, ki 
je vi na začetku niste vedeli, pa bi 
vam bilo mnogo lažje, če bi jo?
Ne vem, če je to sploh mogoče, saj 
se stvari skozi čas bistveno spreminja-
jo. Ko začneš, je tako, ko nadaljuješ, 
je spet drugače. Frizerski poklic je po 
mojem mnenju podcenjen. Lahko da 
nimamo velikega obsega študija, a za-
vedati se je treba, da vsak dan delamo 
z ljudmi, ki se spreminjajo in z njimi se 
moramo spreminjati tudi mi. Spreminja 
se moda, trendi, navade, tehnologija … 
Nikoli nisi samo frizer/-ka – poleg tega 
moraš biti še dosti drugega. In na za-
četku poklicne poti tega recimo ne veš. 

Ne veš, da boš moral bolj intenzivno skrbeti za svo-
je zdravje. Menim, da bi se na tem področju moralo 
dosti več delati že v (srednji) šoli. 
Prvega septembra letos ste tudi sodelovali na 
Festivalu goriške obrti in podjetništva. Kako 
je zgledal vaš dan?

Festival se mi zdi res zanimiv in mislim, da je lepo, 
da se vse to predstavi našim krajanom. Čudovito 
je, ker ljudje vidijo, da obstajamo, da radi delamo. 
V naši branži se ne moremo predstaviti na enak na-
čin, kot se na primer lahko predstavi kdo drug. Mi 
potrebujemo vsaj ogledalo, če ne drugega. (Smeh.) 
Vseeno pa je bilo zelo živahno. Otroci so bili navdu-
šeni. Zagotovo se bom dogodka še udeležila, če ne 
kot »nastopajoča« pa kot gostja.

Foto: osebni arhiv
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Roza dirka 2022 — močna ekipa naših sodelavk
Besedilo: Karmen Budin
Foto: arhiv OOZ

Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica sodelavke redno skrbijo za zdrav ekipni 
duh. Vsako leto se jeseni udeležijo roza dirke, ki jo organizira društvo Gas Vrtojba.

Roza dirka je dogodek za dekleta, na katerem se 
tekmovalke pod budnim nadzorom svojih navija-
čev, ki so za vsako tekmovalko obvezni, pomerijo v 
spretnosti vožnje z gokartom na poligonu društva, 
ki se nahaja na MMP Vrtojba. A pozor, ne zmaga 
najhitrejša, temveč tista, ki ji uspe kroge odpeljati s 
kar najmanjšo razliko.
Letos se je dirka z deževne sobote preselila na 
jasno nedeljo, 18. septembra. Sicer tekmovalk ni 

manjkalo, ponovno pa se je lahko z najglasnejšo 
navijaško ekipo pohvalila OOZ Nova Gorica, saj je 
njene barve zastopalo kar pet tekmovalk. Seveda 
vsaka s svojim navdušenim navijačem.
Dekleta so ponovno dokazala, da jim bolj leži hit-
rost kot konsistentnost, kar pa ni prineslo pretirano 
slabe volje. Vsaka je domov odnesla spominček in 
priložnostno medaljo.

Dan tehniške kulture
OOZ Nova Gorica je sodelovala tudi na prireditvi Dnevi tehniške kulture. V Xcentru kreativnih 
praks so se 17. septembra letos predstavila društva s področja tehnične kulture na Goriškem, 
dogajanje pa so nadgradili tudi s predstavitvijo različnih organizacij za formalno in neformal-
no izobraževanje na področju tehnike.

Na dogodku so se predstavili tudi podjetniki iz 
Chemnitza z zabavnimi praktičnimi prikazi tehničnih 
procesov obrti in industrij v partnerstvu med Evrop-
sko prestolnico kulture Chemnitz 2025 in GO!2025. 
S predstavniki podjetnikov iz Chemnitza in pred-
stavniki inštitucij Industrieferain Sachen in Maker 
Fare smo vzpostavili kontakte z namenom vzposta-
vitve novih partnerstev. Že snujemo ideje za po-
vezovanje z OOZ Nova Gorica in našim Festivalom 
obrti in podjetništva 2023 ter Evropsko prestolnico 
kulture Chemnitz, Germany.

Predstavnika OOZ NG Mirjam Hrovat Bitežnik in Siniša Lozar s predstavniki GO!2025 in Industrieferain Sachen
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Martinovo po primorsko
Besedilo: Barbara Skorjanc

Pred vrati je martinovo, za Slo-
vence verjetno eden izmed najbolj 
priljubljenih praznikov. Čeprav ni 
dela prost dan, je tisti, ki sledi, za 
marsikoga obvezno dela prost … 
V vinorodnem okolišu se namreč 
težko upremo dobri kapljici, le-
tošnja letina pa bo menda še po-
sebej bogata. In ker smo Primorci 
veliki »buon gustai«, obožujemo 
tudi konkretnejše mesnine, kot 
so klobase in druge tradicionalne 
jedi. Zato je martinova gos v teh 
krajih kar malo spregledana. 

Borut Mrevlje iz mesnice Se-
molič pravi, da se to pozna tudi 
pri nakupovalnih navadah v času 
martinovega. »Razne klobase, 
krodegini oziroma kožarice gredo 
še posebej v promet tudi v naši 
mesnici.« Na vprašanje, kakšna je 
skrivnost dobre kožarice, se Mre-
vlje le hudomušno namuzne: »Pri nas jih izdelu-
jemo sami, v celoti iz slovenskega mesa. Recepta 
vam seveda ne morem izdati, povem pa lahko, da 
so pogoj dobre sestavine in pravi občutek, reciva 
temu čudežne roke.« Sam bo martinovo praznoval z 
družino in prijatelji. In kaj se znajde na njihovi mizi? 
»Vsekakor svinjska pečenka, domače klobase, kro-
degini, zelje, krompir.« Na delikatno vprašanje v teh 
krajih: »Vipavsko ali briško?« pa izbere vipavsko, 
vendarle je to njegov vinorodni okoliš.

»Ne glede na to ali vino prihaja s hriba ali doline, je 
pomembna dobra volja in dobra družba,« še zaklju-
či Mrevlje. In temu ni kaj dodati. 

Lepo martinovo vsem bralcem in bralkam Podjetni-
ških novic! 
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