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Silvija Strižič iz Makol, nova predsednica Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica

»Če imaš vsega ravno dovolj –
potem si zares bogat«
Odgovornost, vestnost, zanesljivost, poštenost in delavnost so vrline, s katerimi se ne more pohvaliti prav
veliko ljudi. Imeti kar celo paleto kvalitet, ki sestavljajo karakteristike dobrega delavca, dobrega prijatelja in
zglednega starša, je zares spoštovanja vredno. Prav taki
ljudje pa s trdim in vztrajnim delom v življenju tudi uspejo, saj ni uspeha brez vloženega dela in ni popolne
sreče brez ustvarjalnega utripa.
Čeprav je še mlada naša
današnja sogovornica, Silvija
Strižič iz Makol, je bila pred
kratkim izvoljena za predsednico Območne obrtno-podjetniške zbornice v Slovenski Bistrici. O tem, kaj je
pomembno, da človek v današnjem času uspe in kvalitetno napreduje, kljub temu,
da se mnogi pritožujejo, da
ni zaposlitev, smo povprašali
kar Silvijo, ki je takole delila
z nami svoje razmišljanje in
izkušnje o delu, življenju in
še čem.
* Če bi se morali na hitro
predstaviti, kaj bi povedalikdo je Silvija Strižič?
»Hm… Sem oseba, ki jo
zanima veliko stvari. Občasno si celo naložim preveč obveznosti, ampak na koncu jih
tudi rešim. Sem poštena in
preprosta, sem človek dejanj.
Znam prisluhniti ljudem in
jim tudi pomagati, kolikor
je v moji moči. Rada se družim z ljudmi in všeč mi je, da
se ljudje dobro počutijo ob
meni.«
* Glede na vaša leta ste
zelo odgovorni in delovni.

Gotovo imate to privzgojeno, saj izhajate iz podjetniške družine. Povejte kaj o
tem.
»Res je. Oče in mati sta
podjetje ustanovila, ko sem
bila stara dve leti. Tako sem
odraščala v tem duhu, da je
delo tisto, ki človeka odlikuje
in oblikuje. Že zelo zgodaj
sem tudi sama med počitnicami pomagala pri lažjih
opravilih. Tudi vpisala sem
se v Srednjo ekonomsko šolo
v Mariboru in se po zaključku tudi zaposlila v domačem
podjetju. Pomagala in delala
sem vse. Tudi v proizvodnji.
Počasi pa sem nadomestila mamo pri knjigovodstvu.
Dela je bilo veliko, saj smo
sprva »vodili knjige« ročno,
kasneje pa smo kupili program za vodenje računovodstva.«
* Kaj ste po osnovnem
poklicu in kako dolgo že
vodite podjetje?
»Po osnovnem poklicu
sem računovodkinja. Kasneje
sem se še dodatno izobraževala na Višji strokovni šoli
v Celju in zaključila študij

poslovno-komercialne smeri. Družinsko podjetje sem
prevzela leta 2014, ko se je
oče upokojil.«
* Kaj danes pomeni biti
podjetnik – torej direktor,
delavec, finančnik vse v eni
osebi?
»To pomeni, da moraš
znati skoraj vse. Priznam,
da je včasih težko. Vodenje
družinskega podjetja je kar
zahtevno delo. Ker sta oče in
mati uspešno vodila podjetje,
imava sedaj z bratom veliko
odgovornost, da začeto tudi
uspešno nadaljujeva. Seveda
sva vesela, ker nama starša
še vedno stojita ob strani in
pomagata s kakšnim nasvetom. Sama po večini uredim
vse papirnate zadeve, vodim
nabavo in dostavo, opravljam
različna dela v delavnici,
urejam poslovne prostore...
Čeprav smo mikro podjetje,
moramo poslovati in imeti urejeno prav vse tako, kot
imajo velika podjetja.«
* Kakšen je po vaše dober delavec?
»Zame je dober delavec
tisti, ki je spreten, iznajdljiv,
odgovoren in,ki rad opravlja
svoje delo. Če je človek zadovoljen na svojem delovnem
mestu, je tudi delo dobro opravljeno. Pomembni so tudi
dobri medsebojni odnosi na
delovnem mestu in seveda
spoštovanje delodajalca in
pravilnika podjetja.«
* Se vam zdi, da država
dovolj skrbi za mala podjetja? S kakšnimi problemi se
srečujete sami?
»Ne bi rekla, da država
dovolj skrbi za nas. Kar sami
se moramo znajti, kadar nastane kakšen problem in vem,
da težko dobiš tudi kakšen
odgovor ali sploh koga na telefon, ko se ti porodi kakšno
hitro davčno vprašanje ali, če
mogoče potrebuješ samo potrditev. Lahko bi imeli preprostejše poslovanje z manj
birokracije. Postopki trajajo
predolgo in mikro podjetja
naj ne bi potrebovala toliko
pravilnikov, aktov in evidenc,
kot velika podjetja. Sicer večjih problemov nimamo, ker
jih sproti rešujemo. Mogoče
je še vedno problem plačilna nedisciplina, ki je nekako
»dopuščena« pri rokih plačila.«
Pred kratkim vam je bila
zaupana pomembna funkcija. Postali ste predsednica
Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska
Bistrica. Kaj vam to pomeni?
»Za predsednico Območne obrtno-podjetniške
zbornice sem bila izvoljena
nepričakovano. Seveda se

bom trudila in opravljala to
funkcijo odgovorno, tako
da bodo člani skupščine in
upravnega odbora ter vsi ostali člani z mano zadovoljni.
Funkcija predsednice mi
pomeni veliko, saj vidim, da
mi tisti, ki me že poznajo,
zaupajo in želijo, da še bolj
sodelujemo.«
Kakšno bo vaše delo v
tem mandatu oziroma kaj
obrtniki od vas pričakujejo?
»Moje nadaljnje vodenje zbornice bo potekalo po
programu, ki ga je sprejela skupščina, vodenje sej in
prireditev, ki jih bo zbornica
organizirala, organiziranje
izobraževanj in udeleževanje
strokovnih in drugih srečanj.
Zavedam se, da obrtniki in podjetniki pričakujejo
prav tako uspešno vodenje
kot doslej, da jih uspešno
zastopamo, jim pomagamo
pri svetovanju na različnih
področjih ter jih še naprej
informiramo o vseh novostih
in pravilih, ki jih potrebujejo
za svoje poslovanje.«
Bi po vaše obrtniki morali biti člani OOZ ali je
bolje tako, da članstvo ni
obvezno?
»Glede obveznega članstva menim, da bi ponovno
obvezno članstvo zelo težko
spet uvedli. Mogoče bi bila
delna rešitev v tem, da bi
bila višina članarine različna
glede na velikost podjetja.
Doslej članarino plačujemo
vsi enako ne glede na to, ali
imaš zaposlenega le enega
delavca ali pa 50 zaposlenih.
Tukaj bi morala biti razlika.
Seveda pa lahko vsakdo s
številnimi ugodnostmi, ki jih
ponuja članstvo v zbornici,
to članarino tudi dobi nazaj.
Velikokrat slišim od obrtnikov, češ saj nimam nič od
zbornice. Vendar to ni res!
Zbornica ponuja marsikaj,
če pa obrtniki ne koristijo
in se ne informirajo o tem,
kaj ponuja, potem ostanejo
pri takšnem mišljenju. Že
sama izobraževanja in usposabljanja, ki jih organizirajo
druga podjetja in institucije, stanejo veliko. Pri nas so
cene za člane nižje ali so izobraževanja celo brezplačna.
Država in zakoni pa od nas
vedno več zahtevajo. Tudi iz
izkušenj vem, da jih veliko
ne ve, kaj vse potrebujejo v
svojem podjetju, čeprav poslujejo že vrsto let. Prav zato
sem prepričana, da zbornica
zastopa in se bori za koristi
slehernega obrtnika in prav
bi bilo, da bi vsi čutili njeno
pripadnost.«
Imate v načrtu kakšne
spremembe, ki bodo zaznamovale vaš mandat ali v
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Življenjski moto: Življenje je najboljši učitelj. Če se začneš
v življenju zavedati, da imaš vsega ravno dovolj, postaneš resnično bogat.

glavnem teče vse po ustaljenih tirnicah?
»V začetku bodo stvari potekale kot so do sedaj.
S sekretarko Olgo Kampuš
sva začeli dobro sodelovanje, si začrtali nekaj smernic
in upam, da bomo na koncu
mojega štiriletnega mandata
vsi skupaj ponosni na svoje
delo.
Sčasoma bomo uvedli tudi kakšne spremembe,
seveda pa je vse odvisno od
tega, kakšne zahteve bodo
imeli člani in kaj bodo potrebovali pri svojem poslovanju.
Poskušali bomo povečati
vpliv zbornice in prepoznavnost, ohraniti oziroma povečati število članov,ustanovljene sekcije pri zbornici bomo
usmerjali, da se bodo udeleževale regijskih sestankov in
drugih izobraževanj ter nato
člane obveščale o novostih
na posameznih strokovnih
področjih. Še naprej bodo na
voljo svetovanja, izobraževanja in usposabljanja. Uredili
bomo posamezne počitniške
kapacitete in skrbeli zanje.
Dogovarjali smo se tudi, da
bi v okviru društva DUPOS,

ki ima sedež v Ljubljani,
ustanovili Območni odbor
DUPOS, v katerega bi se
včlanili upokojeni obrtniki,
ki bi se redno srečevali, imeli
družabne dogodke, sodelovali v športnih aktivnostih in
še marsikaj drugega. Dela in
obveznosti je veliko, ki lahko,
če se povežemo, vsem le koristijo.«
Kaj poleg službe in dela
v OOZ še počnete? Imate
kaj prostega časa, čemu ga
namenite?
»Trenutno največ časa
posvetim delu, saj še moram
urediti veliko stvari. Ko pa
se najde prosti čas, ga rada
preživim s hčerko. Zelo rada
grem kam na potep ali na
morje, da se malo umaknem
in čas preživim res zase, za
svojo dušo, saj če sem doma,
vidim samo delo (smeh).
Drugače pa obožujem motorje in prav rada se kam zapeljem, rada preberem tudi
dobro knjigo, obiščem kak
tečaj ali pa se sprehajam s
psičko…«
(Foto: arhiv OPZ
in osebni arhiv)
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