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Trinajsti obrtnik leta in novi mojstri 

Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije med drugim skrbi tudi za dvig 

ugleda obrtnih poklicev, obrtne dejav-
nosti in njenih nosilcev ter spodbuja 
odličnost in kakovost obrtnih storitev in 
izdelkov. Vsako leto tako izbere obrtnika, 
ki si zaradi svojih poslovnih dosežkov in 
uspehov zasluži prestižno priznanje Obr-
tnik leta. Leto bomo dobili že trinajstega, 
komisija za izbor obrtnika leta pa je pet 
nominirancev za laskavi naslov izbra-
la izmed desetih prijavljenih. Vseh pet 
predstavljamo v nadaljevanju.

Na slavnostnem dogodku bo OZS po-
delila tudi priznanje Najstarejši obrtnik 
oziroma obrtnica, štirideset novih moj-
strov iz petnajste generacije pa bo pre-
jelo zaslužene mojstrske diplome. Novi 
mojstri bodo tako stopili v družbo 2645 
mojstrov, ki so mojstrski naziv prejeli v 
preteklih 15 letih. S spodbujanjem in pro-
mocijo mojstrstva OZS že od ponovne 
uvedbe mojstrskih izpitov leta 2000 kre-
pi konkurenčnost nosilcev mojstrskega 
naziva in vedno znova poudarja visoko 
kakovost izdelkov in storitev obrtnikov-
-mojstrov. 

Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije bo tudi letos podelila 
prestižno priznanje Obrtnik 
leta in priznanje najstarejšemu 
obrtniku oziroma obrtnici, 
prejemnikom priznanj pa se 
bodo pridružili tudi novi mojstri. 
Slovesna podelitev priznanj in 
mojstrskih diplom bo četrtek, 
26. novembra 2015 ob 18. uri v 
Kongresnem centru na Brdu pri 
Kranju.

Skupaj proslavimo 
odličnost!

Anton Cigan in  
Peter Tibaut, 
KIT Žižki proizvodnja kovinske opreme,  
d. o. o. Žižki, Črenšovci

Temelje podjetja KIT Žižki proizvodnja 
kovinske opreme je postavil Štefan 

Tibaut, ko je leta 1990 postal samostoj-
ni podjetnik in se začel ukvarjati s kovi-
narsko dejavnostjo. Po svoji upokojitvi je 
podjetje prenesel na zeta Antona Ciga-
na, ki ga je deset let vodil kot samostoj-
ni podjetnik, v letu 2008 pa sta skupaj 
s svakom Petrom Tibautom ustanovila 
družbo KIT Žižki, proizvodnja kovinske 
opreme, d. o. o.

Na začetku so bili izdelki iz njihove 
delavnice precej preprosti, danes pa iz 
proizvodnje prihaja široka paleta izdel-
kov, ki kupcem omogoča bogato izbiro 
pri opremljanju zasebnih ali poslovnih 
prostorov. Tako so danes z garderobni-
mi omaricami iz podjetja KIT opremljene 
številne šole, ustanove, zavodi, podjetja 
in veliki trgovski centri, številna priznana 

podjetja pa imajo skladišča opremljena 
z njihovimi omarami, policami in regali. 
Poznajo jih tudi že zunaj meja Slovenije, 
predvsem v Avstriji, Madžarski, Hrvaški 
in Črni gori.

Z rastjo proizvodnje so v podjetju KIT 
širili in posodabljali strojno opremo in 
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proizvodne procese ter se tako prilaga-
jali vse večjim zahtevam trga po kako-
vostnih izdelkih. Hkrati pa je bilo z rastjo 
povpraševanja treba povečati tudi števi-
lo zaposlenih in proizvodne prostore.

V podjetju se zavedajo, da vseh uspe-
hov ne bi bilo brez dobrih sodelavcev. 
Danes je v podjetju zaposlenih 15 ljudi, 
katerih povprečna starost je okrog 35 let. 
Lahko se pohvalijo, da so kolektiv, v kate-
rem je dobra delovna klima, kar se kaže 
tudi v tem, da bolniških odsotnosti sko-
rajda ni, pretoka delovne sile pa tudi ne.

Svojim ciljem v podjetju, ki nosi znak 
slovenske kakovosti SQ, sledijo s pošte-
nim odnosom do poslovnih partnerjev in 
odgovornostjo. Prizadevajo si za neneh-
no izboljševanje poslovanja družbe; sicer 
z majhnimi koraki, kot pravijo, a v pra-
vo, predvsem pa dolgoročno in stabilno 
smer.

Podjetje KIT se vključuje tudi v aktiv-
nosti lokalne skupnosti, s tem, da pod-
pira kulturna, športna, gasilska in druga 
društva ter sodeluje pri izvedbi humani-
tarnih dogodkov. Poleg tega si prizade-
vajo tudi za izboljšanje odnosa do okolja 
in sprejemajo ukrepe in instrumente za 
zmanjšanje negativnih učinkov poslova-
nja podjetja na okolje.

Marija Čop, 
Trgovina gostinstvo  
prevozništvo Čop, Lojze Čop, s. p.
Podkum

Na turističnem zemljevidu Zasavja po-
membno točko predstavlja podjetje 

Trgovina gostinstvo prevozništvo Čop, 
katerega temelje je pred 26 leti postavila 
podjetnica Marija Čop. S svojo podjetniško 
žilico ni združila le več dejavnosti, temveč 
tudi več občin, saj ima poslovalnice v Za-
gorju, Trbovljah in v Litiji.

Marija Čop, znana kot začetnica hri-
bovskega podjetništva s trgovinami z 
mešanim blagom, mednarodnim prevo-
zništvom, bifejem, dvema pogodbenima 
poštama,več hektarov veliko kmetijo in z 
vaško gostilno sredi Podkuma, je vztrajno 
razvijala svojo podjetniško vizijo.

Po končanih vlaganjih v prevozništvo 
je začela gostinski del podjetja razvijati 
v smeri vrhunskega cateringa za do 1500 
oseb, ki je danes znan po unikatni kulina-
rično-scenski tematiki doma in v tujini. 

Kot mati treh otrok in podjetnica je v 
dokaj težkih pogojih dolga leta vlagala v 
osnovna in materialna sredstva ter v inte-
lektualni kapital svojih otrok, ki so vsi uni-
verzitetno izobraženi. 

Sin, kuharski mojster Lojze Čop, je že v 
zgodnji mladosti pod okriljem svoje mame 
začel stopati na pot gostinstva. Njene 
spodbude so ga pripeljale v državno mla-
dinsko kuharsko ekipo, do mnogo osvoje-
nih priznanj in medalj s področja kulinarike 
in na koncu do naziva kuharski mojster in 
ambasador Zasavske kulinarike. Mamino 
podjetniško vizijo nadaljuje tudi starejša 
hči, sicer avtoprevoznica, najmlajša hči pa 
je svojo uspešno poslovno pot zgradila na 
študiju v tujini in je danes kot pomoč pri 
zahtevnejših mednarodnih cateringih do-
dana vrednost družinskemu podjetju.

Pred dvema letoma se je podjetje pre-
selilo v novo, večnamensko stavbo. Nova 
Hiša domačih okusov Pr Čop je tako po-
stala središče družabnega dogajanja s 300 
sedeži, v Zasavski hribovski okolici pa izho-
diščna točka. V družinskem podjetju Čop 
so poleg drugih zaposlenih ponosni na dva 
kuharska mojstra, ter na njihovo sodelav-
ko, ki bo v kratkem magistrirala s področja 
prehrane. Vselej imajo v svoji sredi tudi 
dijake in študente - kar 56 jih je nabiralo 
praktične in poklicne izkušnje pri njih. Vsi 
omenjeni bodo poskrbeli, da bo Čopova 
vizija »z njive na krožnik« še dolgo živela.

S svojo dobroto in odločnostjo, s sode-
lovanjem v vseh lokalnih in občinskih sku-
pnostih, s kritičnim odnosom do nerazu-
mevanja podjetništva vladajočih struktur 
je Marija v Zasavju in širše zelo prepoznav-
na. Za svoje delo je prejela številna prizna-
nja in nagrade, pred kratim pa je skupaj s 
sokrajani in občino Zagorje izpeljala edin-
stven lokalni projekt v Sloveniji – Podkum, 
jejmo skupaj.


