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in dolgoročno stabilno smer
Z majhnimi koraki v pravo  

Garderobne omare, skladiščni regali, trgovinske police, omare za arhiviranje in vozički v 
najrazličnejših izvedbah prihajajo iz podjetja KIT Žižki s skrajnega vzhoda države. Nedavno so z 
odprtjem novih poslovnih prostorov obeležili tudi 25-letnico podjetja. 

Zmagovalci: KIT Žižki, proizvodnja kovinske opreme d.o.o.

Temelje podjetja je pred 25. leti posta-
vil Štefan Tibaut, ko je kot samostojni 

podjetnik v lastnih prostorih na sedanji 
lokaciji podjetja začel izdelovati kovinske 
izdelke. Od tod tudi kratica, ki jo v ime-
nu nosi sedanje podjetje - KIT oziroma 
kovinski izdelki Tibaut. Štefanovi začetki 
in prva leta so slonela na preprostejših 
in manj zahtevnih izdelkih. A trg je zah-

teval vedno nove izdelke, kar je pome-
nilo posodabljanje proizvodnih procesov, 
uvajanje novih tehnologij in opreme ter 
širjenje proizvodnje. 

Po upokojitvi je Štefan podjetje pre-
nesel na zeta Antona Cigana, ki ga je 
kot samostojni podjetnik vodil deset let. 
V tem času je postajal proizvodni pro-
gram zahtevnejši, poslovanje podjetja 

se je širilo in kazale so se nove poslovne 
priložnosti. Tako sta leta 2008 skupaj s 
svakom Petrom Tibautom, Štefanovim 
sinom, podjetje preoblikovala in ustano-
vila KIT Žižki, proizvodnja kovinske opre-
me d.o.o., ki ga od takrat vodita skupaj. 

Glede na to, da je podjetje dobilo dva 
direktorja, oba z enakimi pooblastili, so 
se mnogi spraševali, kako bosta lahko 
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omaricami so opremljene številne šole, 
ustanove, zavodi, podjetja in veliki trgo-
vski centri, zagotavljajo pa tudi garde-
robne omare iz nerjaveče pločevine za 
živilsko industrijo, ki morajo ustrezati 
sistemu HACCP, kombinirane garderob-
ne omare za čistila, omare za orožje, ar-
hivske in kartotečne omare ter dostavne 
in transportne vozičke. Številna priznana 
podjetja imajo v skladiščih in poslovnih 
prostorih njihove garderobne in arhivske 
omare ter skladiščne, paletne in konzol-
ne regale. V zadnjem času so se speciali-
zirali tdui na področju izdelave vozičkov 
za najrazličnejše namene. Kupili pa so 
tudi moderen laser za razrez pločevine 
in strankam nudijo storitve z najnovejšo 
tehnologijo tudi na tem področju. 

Morda pa komu še v tej zimi pride 
prav univerzalni plug za čiščenje snega s 
pločnikov, parkirišč in dvorišč, ki ga prav 
tako izdelujejo v podjetju KIT in je prime-
ren za montažo na vse vrste viličarjev. 

Ob jubileju novi prostori
V podjetju KIT Žižki so ponosni, da 

jim je v tem gospodarsko negotovem 
času in hudi konkurenci na trgu uspelo 
vlagati sredstva tudi v posodobitev proi-
zvodnje, kar je, so prepričani, pogoj za ob-
stanek na trgu in nadaljevanje začrtane 
poslovne poti. Ob 25-letnici podjetja so 
lani odprli tudi nove poslovne prostore. 
»Pridobili smo 650 m2 prostora oziroma 
dve proizvodni hali, garderobo, sanitari-
je in jedilnico s kuhinjo. Poleg tega smo 
rekonstruirali obstoječe poslovne pro-
store, sanirali celotno  streho in obnovili 
fasado. Investicijo smo pokrili sami, saj 

dva ustanovitelja različne starosti vodila 
podjetje. Kombinacija starejšega Antona 
Cigana in mlajšega Petra Tibauta se je 
izkazala za zelo uspešno. Povezovalni 
dejavnik so vrednote, ki jih gojita. Pod-
jetje namreč vodita na osnovi zaupanja, 
sodelovanja, skupnih načrtov, motivacije 
in inovativnosti, ves čas pa z mislijo na 
nenehno izboljševanje poslovanja. Sicer 
z majhnimi koraki, kot pravita, a v pravo 
in dolgoročno stabilno smer. 

Srce podjetja so ljudje
Direktorja se zavedata, da razvoja 

podjetja in toliko doseženih ciljev ne bi 
bilo brez dobrih sodelavcev. »Vedno in 
povsod s ponosom poveva, da imamo 
dobre, odlične sodelavce. Vsak posebej 
in vsi skupaj se trudimo, prenašamo zna-
nja, izkušnje, sposobnosti in si z delom 
prizadevamo za uspešno poslovanje. Za-
vedava se pomena dobrega kolektiva, ki 
je pripaden podjetju, in si želiva, da bo 
tudi v prihodnje med nami duh sode-
lovanja, delavnosti in kolegialnosti,« je 
Anton Cigan hvaležen dvajsetim zapo-
slenim v podjetju. 

Tudi brez poslovnih partnerjev, ki 
podjetju zaupajo, ni uspehov. V KIT Žižki 
gojijo do njih poštene odnose, ki po nji-
hovem mnenju edini prinašajo uspeh in 
obojestransko zadovoljstvo. 

Vse pa sloni na družini. Predvsem 
pa sta direktorja hvaležna začetniku 
dejavnosti, tastu in očetu Štefanu, ki je 
je postavil temelje sedanjemu podjetju, 
prenašal svoja znanja in izkušnje, zaupal 
v prihodnost in predal dejavnost mlajši 
generaciji, tašči in mami Darinki, žena-
ma Jožici in Nini ter vsem drugim čla-
nom družine, ki priskočijo na pomoč, ko 
je potrebno, bodrijo in spodbujajo. 

Od gospodinjskih polic do 
transportnih vozičkov

Razvoju novih izdelkov v podjetju 
KIT, ki ponosno nosi tudi znak SQ – slo-
venska kakovost in ima certifikat CE, po-
svečajo veliko pozornosti. Njihove izdel-
ke poznajo po vsej državi in tudi zunaj 
meja Slovenije. 

Danes iz proizvodnje prihaja širo-
ka paleta izdelkov, ki kupcem omogoča 
bogato izbiro pri opremljanju zasebnih 
in poslovnih prostorov. Z garderobnimi 

nas je, tako smo prepričani, na zadnjem 
razpisu država izigrala,« je Cigan okrcal 
državo, ki vzdržuje neprivlačno poslovno 
okolje in ne stoji za uspešnimi podjetji, ki 
vlečejo gospodarski voz.

Če ne država, se pomena podjetja kot 
je KIT Žižki v okolju kot je občina Črenšov-
ci zaveda župan Anton  Törnar. »Podjetje 
KIT Žižki je v petindvajsetih letih postalo 
veliko podjetje za naše občinske razmere, 
paradni konj občinskega gospodarstva. In 
dokler ga bodo vodili ljudje, kot ga vodijo 
danes, dokler bo v tem kolektivu vladalo 
vzdušje, ki vlada, zaupanje in spoštova-
nje, bo podjetje živelo. Z njim pa ne samo 
lastniki in njihove družine, pač pa tudi vsi 
drugi, ki si služijo in si bodo v njem slu-
žili kruh,« je med drugim povedal župan 
na slovesnosti ob odprtju novih poslovnih 
prostorov in jubileju podjetja ter podje-
tju podelil priznanje občine Črenšovci za 
prispevek k občinskemu gospodarstvu in 
lokalni skupnosti. 

Treba je omeniti še, da se podjetje 
KIT Žižki aktivno vključuje tudi v aktiv-
nosti lokalne skupnosti in podpira gasil-
ska, kulturna, športna in druga društva 
ter sodeluje pri izvedbi humanitarnih 
projektov. V svojih 25. letih delovanja 
je prejelo številna priznanja, pohvale in 
zahvale na različnih področjih. V ponos 
sta jim dva bronasta ceha OZS, podelje-
na na sejmu MOS v Celju v letih 2006 in 
2007 za kakovost in tržno inovativnost. 
Še posebej pa so ponosni na lanskoletno 
nominacijo za priznanje Obrtnik leta ki 
ga podeljuje OZS in prejeto priznanje 
Obrtniški vzor. 

Eva Mihelič


