PRAZNOVANJE 50-LETNICE
Podjetje Šiško steklarstvo je 1. 11. 1965 ustanovil Jože Šiško,
njegovo tradicijo nadaljujeta sinova Borut in Gregor,
krajši čas je bila v podjetju zaposlena tudi žena in mama
Slavka Šiško.
Ob 50-letnici smo se v Šiško steklarstvu ozrli na prehojeno pot,
se spomnili začetkov obrti, postopne rasti podjetja in si hkrati
začrtali jasno pot razvoja. Vse smo zapisali in dokumentirali
v publikaciji 50 let Šiško steklarstva.
Jubilejno leto 2015 smo začeli februarja s predavanjem Tanka črta odgovornosti. Predavatelj je na
zanimiv način z modelom pod in nad črto predstavil način reševanja problemov na osebni in
kolektivni ravni.
Marca smo razpisali natečaj za stekleno skulpturo, ki naj bi stala pred sedežem podjetja. Strokovna
komisija je izbrala in nagradila skulpturo AKLIH kot najboljši predlog (nagrada 1500 evrov neto). V
obrazložitvi so zapisali: »Pri iskanju oblike skulpture je AKLIH v izdelek vključil izhodišče podjetja Šiško
steklarstvo, ki po njihovem mnenju ne kaže blišča in kiča, ampak preprostost in zadržanost. Podjetje
dojemajo kot resno in inovativno podjetje, zato so izhajali iz oblikovno zadržanih in estetsko
oblikovanih linij. Videz skulpture je izredno enostaven, a v svoji sporočilnosti zelo kompleksen.
»Okno« ponuja igro svetlobe, senc, globin, povezave notranjega in zunanjega sveta, odpira pogled
naprej, nazaj, nudi razgled … 25 lepljenih stekel na obeh straneh ponazarja 50-letno tradicijo in razvoj
podjetja. Izdelava skulpture je tehnološko zelo zahtevna in predstavlja pravi inovativni izziv za
izdelavo obeh steklenih blokov. Pri AKLIH-u so predvideli tudi osvetlitev, vzdrževanje in čiščenje
skulpture ter izdelali podrobno tehnično dokumentacijo za izdelavo skulpture. Predlog skulpture je
med vsemi petimi predlogi najbolj celostno dodelan, likovno prečiščen ter izstopa po enostavnosti in
sporočilnosti.« Drugo mesto je pripadlo predlogu skulpture OPIUS (800 evrov) in tretje predlogu
NEAP (400 evrov).
Kako smo se v podjetju lotili izdelave skulpture AKLIH? Ko smo se septembra začeli poglabljati v
izvedbo projekta, izračunali težo vsakega monolita (ki znaša 450 kg), se vprašali, kako bomo zlepili
skupaj 25 slojev stekla, kako bomo vpeli oba stebra, da bo skulptura stabilna, smo videli, da papir
veliko prenese, nam pa so šli lasje pokonci. Naredili smo več poskusnih kosov v manjši izvedbi in ob
njih odpravili napake, ki so se pojavljale. Ko smo vse izpilili, smo se vprašali, kako bomo steklena
stebra postavili pokonci in ju brez napake namestili v jekleni temelj. In uspelo nam je!
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Zadnjo septembrsko soboto smo na Košenicah organizirali družabno srečanje vseh zaposlenih z
družinami. Sproščeno vzdušje smo si ob dobri hrani in pijači popestrili s športnimi dejavnostmi in
animacijami za otroke.

Foto: Dejan Škofljanc

20. oktobra smo izvedli krajšo slovesnost pred sedežem podjetja. Glasbenemu uvodu so sledili
pozdravni nagovori, dr. Vida Čadonič Špelič (Mestna občina Novo mesto) in Tomaž Kordiš
(Gospodarska zbornica za Dolenjsko in Belo krajino) sta nam podelila priznanje, nato smo OZRK
izročili donacijo v vrednosti letnih štipendij za štiri dijake (3.360 EUR), otvorili stekleno skulpturo, in
se poslovnim partnerjem in strankam zahvalili za zaupanje ter nazdravili na prihodnje sodelovanje. Po
glasbenem zaključku je sledila pogostitev in za zainteresirane goste voden ogled proizvodnje.
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