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Na območju širše Dolenjske je veliko kremen-

Za nami je pol stoletja razvoja, rasti, ambi-

čevega peska, ki je osnovna surovina za izdelavo

ciozno začrtane poslovne poti z jasno strategijo

stekla, zato ne preseneča, da sega tradicija talje-

in vizijo. Vse, kar počnemo, delamo z odgovor-

nja stekla v prvo tisočletje pr. n. št., v čas halštatske

nostjo. Zavedamo se preteklosti, ki nas ne omeju-

kulture. Še danes se lahko čudimo takratnemu

je, temveč navdihuje. Korenine nas prizemljujejo,

načinu taljenja stekla in oblikovanja živopisnih

a nam omogočajo rast.

v
i
z
z
i
t
o
k
steklenih jagod, ki jih sedaj občudujemo v Dolenjskem muzeju. Steklene jagode so eden najpre-

Če se ozrem nazaj, z velikim zadovolj-

stižnejših izdelkov takratnih mojstrov, z njimi pa

stvom in ponosom gledam na prehojeno pot.

so sooblikovali evropsko kulturno podobo in iz-

Razvili smo delovno okolje, ki nudi zaposlitev

datno prispevali v zakladnico evropske kulturne

19 ljudem, ti pa v timskem duhu in medseboj-

dediščine.

nem zaupanju ustvarjajo pozitivno delovno oko-

Borut Šiško
direktor

lje. Želim, da se še naprej uspešno prilagajamo

V Šiško steklarstvu nas steklo že 50 let nav-

razmeram v okolju in ostanemo močno, stabilno

dihuje s svojo čistostjo, prosojnostjo, krhkostjo,

podjetje z občutkom za lokalno okolje in družbe-

trdnostjo in neizčrpno možnostjo uporabnosti in

no odgovornost.

oblikovanja. Ob okrogli obletnici smo se odločili,
da napišemo kratko kroniko podjetja. Današnji

Moja iskrena zahvala velja družini in vsem

sodelavci poznajo naše začetke le iz pripovedo-

sodelavcem, ki so omogočili naš uspeh, ter vsem

vanj, zato naj ta publikacija predstavi zgodbo od

partnerjem in strankam, ki nam zaupajo in kupu-

pionirskih začetkov do danes. Z dejavnostjo se je

jejo naše izdelke. Prepričan sem, da lahko z opti-

pred 50 leti začel ukvarjati oče Jože, danes njego-

mizmom zremo v prihodnost Šiško steklarstva.

vo tradicijo nadaljujeva z bratom Gregorjem.

5

Mejniki razvoja

MEJNIKI RAZVOJA

ZAČETKI OBRTNE DELAVNICE

Leta 1965 je s steklarsko obrtjo začel Jože

VA JENIŠKO OBDOBJE

Šiško (1939). Obrtno šolo je obiskoval od 1954
do 1956 v Novem mestu in kot vajenec delal v

Jože se tistih časov takole spominja: »Va-

delavnici steklarja Romana Doljaka. Splošne

jeniško delo ni bilo z rožicami postlano. Moral

predmete je opravljal v šoli v Novem mestu,

si delati, kar ti je mojster naročil, kot najmlaj-

strokovne pa dve leti v Ljubljani in eno leto

ši vajenec sem moral najprej priskrbeti sveže

v Mariboru. Jožeta je k mojstru Doljaku pe-

žemljice za mojstrove otroke. Tega opravila

ljal oče in ga dal učiti za steklarja, čeprav so v

nisem maral in sem se z žemljami tako počasi

tistih časih vsi fantje hoteli biti avtomehaniki.

vračal, da so otroci morali prej v šolo. To delo je

Mesečno je za vajeniško delo zaslužil nekaj sto

potem doletelo drugega vajenca. Mojster Doljak

dinarjev in delal veliko nadur, da si je lahko

je imel pri zaposlovanju vajencev kot bodočih

kupil prvo kolo. Imel ga je v internatu v Lju-

stavbnih steklarjev svojo računico. Mene je

bljani in nekega dne kolesa ni bilo več. Kak-

prijavil kot brusilca, zato sem moral dela-

šno razočaranje za mladega fanta, ki si je kolo

ti pri njem tri leta, vajeniška doba za stavbne

prislužil v potu svojega obraza.

steklarje je namreč trajala le dve leti. Ta čas naj

7
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KR AT K A P OT DO SAMOS TOJNOS T I

Delo na terenu je bila posebna zgodba. Ko

Jože je po opravljeni šoli delal pri mojstru

smo steklili tovarno celuloze v Krškem, smo

Doljaku od leta 1957 do 1961, ko je šel za dve leti

se tja odpravili kar s kolesi in tam bivali v

k vojakom. Leta 1963 je opravil strokovni izpit za

barakah. Ko pa smo steklili šolo na Prevolah,

obrtnega pomočnika v poklicu brusilec stekla.

nam je mojstrova žena hrano pošiljala kar po

Po vrnitvi iz vojske se je 1964 zaposlil v tovar-

avtobusu. Mojster je imel drugačen odnos do

ni Kremen in kasneje v novo nastali steklarni.

premožnih, saj smo jim morali ustreči v vseh

Poslali so ga celo na izobraževanje na Poljsko,

željah, medtem ko so jo revni bolj na kratko

da bi v novi tovarni vodil rezalce stekla. Delo

odnesli. Vajenci smo bili do revežev solidar-

v tovarni pa mu ni bilo usojeno, saj je zaradi

ni in velikokrat takim strankam nisem vsega

svojega čuta poštenosti postavljal neprijetna

zaračunal.«

vprašanja. Tako sta s stanovskim kolegom
Francem Klobučarjem, s katerim sta že imela popoldansko obrt,

1. 11. 1965 odprla obrt-

no delavnico »Šiško-Klobučar« z lokacijo v
bi bil namenjen pridobivanju praktičnih znanj

Hladnikovi ulici 1 v Novem mestu. Za ta korak

za poklic, vendar ni bilo tako. Ko sem mojstru

sta se odločila na slepo, obrtniki so bili za

omenil, da bom moral iti na izpit in še ničesar

družbo izkoriščevalci delovnega ljudstva, zato

ne znam, mi je odvrnil: »Ko mi nehamo, se za-

jim država ni bila naklonjena. Jože se spominja,

kleni in uči.« A je mojster včasih pokazal tudi

»Odnos strank do obrtnikov je bil

kako je prispel prvi vagon stekla iz Rusije preko

v tistih časih zelo spoštljiv. Stranke

razumevanje. Ko me je z vozičkom in steklom

smo morali pred obiskom poklicati,

posrednikov v Pančevu: »Steklo smo razložili

poslal v vojašnico, sem ga pri Osolnikovi hiši

ker so nam pripravili malico, včasih so

kar pred domačo hišo. Dveletni Borut je iz ra-

dali peči celo kuro. Takoj so plačali in

prevrnil, zato si do večera nisem upal vrniti v
delavnico, pa mi tega ni zameril.

8

bili zadovoljni z opravljenim delom.«

dovednosti doživel prvi stik s steklom tako, da

Jože Šiško

se je porezal. Kasneje sva s Francem dobivala

MEJNIKI RAZVOJA

»Jože je bil steklarst vu ves predan. Že zgodaj sem opazila njegovo strokovnost pri delu, predvsem pa je užival
v tem poklicu. Ko sem mu predlagala, da naj odpre svojo obrtno delavnico, je najprej odklonil, češ vodenje
samostojne obrti je preveč zahtevno. Vedela sem, da bo na samostojni steklarski poti rabil veliko moje
podpore, in jo je tudi dobil. Jože bi uspel v vsakem rokodelskem poklicu, ker je perfekcionist.«
Slavka Šiško

9
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»Ko sem začel z obrtjo, ni bilo dovolj le plačati
stekla, ampak sem moral vratarja, skladiščnika
ali tajnico podkupiti s pralnim praškom, čokolado
ali kavo, včasih tudi z rezer vnim delom za Renault 4,
da sem steklo sploh dobil.«
Jože Šiško

steklo iz novomeške steklarne. Stranke so po-

ljala še preprosta steklarska dela, zasteklje-

trebovale predvsem 3-mm steklo za zasteklitev

vala hiše privatnim strankam in delala za no-

oken, nič nenavadnega ni bilo, če sem za dobro

vomeško gradbeno podjetje Pionir. Leta 1969

opravljeno delo dobil živega petelina. Šipe in

sta se dogovorila, da začneta samostojno pot

ogledala sva do strank prevažala kar na kolesu.

vsak v svoji delavnici na Ulici talcev, kjer sta

Za pridobivanje novih strank sva razvila pose-

bila še nekaj let soseda. Razšla sta se brez ne-

ben način. Okvirjala sva slike zadnje večerje in

soglasij, se dogovorila, kaj bo kdo delal, in bila

jih v času žegnanj ob cerkvah prodajala.«

zdrava konkurenca drug drugemu. Jože je v
svoji obrtni delavnici z imenom »Šiško Jože,

Delavnica v Hladnikovi ulici

10

Kmalu sta se preselila na Ulico talcev 2, za

steklarstvo« kmalu zaposlil tri delavce, Franca

bivšo Košakovo gostilno, da bi imela več pro-

Vidriha, Slavka Okleščna in Antona Kastelica.

stora v delavnici in pred njo za raztovarjanje

Steklo je nabavljal v Lipiku in Staklu Zagreb ter

stekla. Steklo sta ročno obdelovala in oprav-

Spektrumu v Ljubljani.

MEJNIKI RAZVOJA

Delavnica na Ulici talcev

11
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Pionir je veliko gradil po vsej bivši Jugoslaviji,
Jože pa steklil njihove novogradnje. Velik posel
je opravil v Titogradu na stadionu Budučnosti. Ko se je gradila prva farmacevtika v Novem

12

mestu, je bilo toliko dela, da ga je težko zmogel

celo v Iraku za švicarsko firmo Temperit. Ko so

sam, zato sta mu pri izvedbi pomagala Roman

steklili Zavarovalnico Tilia, je moral po steklo

in Janez Doljak, s katerima je delil marsikateri

v Italijo, ker tako velikih stekel v Lipiku niso

večji posel. Kar v garaži je postavil svoj prvi

mogli kaliti. Na meji so ugotovili, da je prese-

tračni brusilni stroj (1980), ki so ga izdelali v

gel dovoljeno kvoto za uvoz, a so mu pogledali

SOP-u iz Krškega. Leta 1982 in 1984 je delal

skozi prste in ga spustili skozi.

MEJNIKI RAZVOJA

POSLOVANJE PREKO OBRTNE
ZADRUGE HRAST

Takrat je poslovanje obrtnikov potekalo
preko obrtnih zadrug, v Novem mestu je bila
to Obrtna zadruga Hrast. Obrtniki so lahko
kupovali material brez davka le kot člani obrtne
zadruge. Preko njih je bilo potrebno tudi izstavljati račune. Tak način poslovanja je bil v začetku dobro zamišljen, obrtniki so preko zadruge
pridobili veliko dobrih poslov. Sčasoma pa se
je odnos vodstva zadruge do članov poslabšal,
obrtnikov niso obravnavali kot enakopravne
subjekte. »Papirnato« poslovanje je bilo precej nepregledno, obrtniki niso vedeli, kakšno
je njihovo finančno stanje, zato so počasi
krenili na svojo samostojno pot.

Izvedba steklitev za gradbeno podjetje Pionir

13
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Leta 1985 se je Jože odločil za nakup nove
parcele na Cikavi, saj v obstoječi delavnici ni bilo pogojev za obdelavo velikih stekel.
»Občinska oblast mi je bila takrat naklonjena,
saj sem lahko sam poiskal parcelo, oni pa so

»Skoraj 30 let spremljam Borutovo delo, z dušo in srcem je predan podjetju. Vodi ga pošteno, preudarno

naredili spremembo namembnosti zemljišča

za novostmi in izboljšavami. Ima jasno vizijo raz voja, zato pogumno sledi svojim sanjam.«

in jo legalizirali,« se spominja Jože.

14

in odgovorno, pred očmi ima koristi zaposlenih in podjetja. Je vztrajen, inovativen in nenehno na preži

Nuša Rustja

MEJNIKI RAZVOJA

NOVA MOČ

Leta 1986 se je očetu pridružil sin Borut
(1963). Po osnovni izobrazbi je inženir strojništva, prvo zaposlitev je imel kot konstrukter
v Iskri Šentjernej. To je bilo obdobje zatona
nekdaj uspešnega podjetja in kmalu se je
odločil, da za prehodno obdobje, dokler ne
najde kaj sebi primernega, poizkusi v domačem
podjetju. To prehodno obdobje traja še danes.
Ker je od malih nog imel stik s steklom, se mu
je ta material zdel velik izziv. Že kot študent
se je po potrebi vključeval v očetovo dejavnost.
»Oče je imel podpisano pogodbo s Pionirjem za
zasteklitev v Bihaču, sam pa je trenutno delal v
Iraku. Tako je prosil mene, da sem šel v Bihač
izmerit stekla in zasteklit kovinska okna z
žičnim steklom. Za neizkušenega voznika je
bila zimska pot po zasneženi cesti nevarna,
zato sem prosil soseda Borisa Puclja, da je on
vozil, jaz pa steklil. Nekako se je izšlo.«

15
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Jože je sinu po prihodu v podjetje takoj zaupal

stranke, ki so račune plačale takoj. Očetu to

odgovorne naloge, Borutu sta bila poslovanje

sprva ni bilo všeč, počasi pa sva se uskladila.

in odgovornost izziv in hkrati breme. »Začetki

Tako

pri očetu niso bili lahki. V najeti delavnici na

obremenjeval pa me je dolg do dobavitelja

Ulici talcev niti ogrevanja nismo imeli. Pozimi

iz Italije, ki smo mu ostali dolžni 5000 mark.

sem bil oblečen kot alpinist v gojzarjih, včasih

V dveh letih smo ga po obrokih poplačali.

sem imel tudi smučarske rokavice na rokah,

Oče me je po šestih mesecih, ko sem začel pri

da sem lahko pisal. Ravno takrat se je kriza v

njem, z dvema delavcema in tremi kontejnerji

Jugoslaviji

približevala vrhuncu, inflacija je

stekla poslal na gradbišče vojaškega letališča

bila preko 100 %. Velikokrat se je zgodilo, da

v Alžiru. Pred odhodom nekaj noči sploh nisem

pogodbena cena na koncu ni pokrila niti ma-

spal. Pa je šlo in tudi lepi spomini so ostali.«

nas

hiperinflacija

ni

več

uničevala,

terialnih stroškov. Večja podjetja so kot nosilci pogodbe le stežka slišala za razlike v cenah
in kompenzacijo inflacije. Tako smo določeno

»Ko smo pred 25 leti začeli obiskovati

obdobje delali le za golo preživetje. Na začet-

svetovne steklarske sejme, smo bili lačni strojev
in tehnologije, ki smo jo tam videli. Bile so nas

ku mi pri poslovanju ni bilo čisto vse jasno.

same oči. Danes imamo vse, o čemer smo

Nekako pa sem slutil, da nas bodo pogodbe z

takrat sanjali. Na področjih, kjer nastopamo,
ne rabimo več nobenih zunanjih uslug.

gradbinci in dolgi plačilni roki pokopali. Želel
sem, da se bolj usmerimo na individualne

16

To si štejemo za uspeh.«
Borut Šiško

MEJNIKI RAZVOJA

NA NOVI LOKACIJI

S SOLIDARNOSTJO
ZR ASTE DEL AVNIC A

Obrtniki so priskočili na pomoč in solidarno

Dušan Dragan, ki je podjetju zvest še danes.

opravili veliko del. Lamovšek in Primc sta pomagala pri obijanju stropa na galeriji in lesenih

Velik izziv jim je bilo delo za finskega naro-

Gradnja lastne delavnice se je leta 1987

opažev okrog delavnice, Bevc je poskrbel

čnika na turistični ladji Amarella, ki se je gradi-

začela brez kreditov, le z Jožetovimi prihranki.

za električno napeljavo, Merlin je položil

la 1988 v ladjedelnici v Splitu. Delali so notra-

Gradbeno podjetje Pionir je zgradilo objekt do

keramične

stran-

nje steklene ograje in vrata. Ladjedelnica Split

tretje faze, nato se je tempo upočasnil, ker ni

ska kovinska vrata v peskalnico, Lisac glav-

je kasneje gradila še dve taki ladji, nato pa za

bilo več virov financiranja. Delavnica je potem

na vrata v delavnico, Gazvoda je naredil stav-

vedno izgubila ta posel. »Mi pa smo še danes

rastla tudi tako, da so Jože, Borut in najmlajši

bno pohištvo v poslovnem delu objekta. Jože in

prisotni v ladjarstvu. Občasno delamo za fin-

Gregor sami nadaljevali s fizičnim delom. Tako

Borut se s hvaležnostjo spominjata solidarno-

ske, francoske ali nemške ladjarje. Delati na

so gradili meteorno kanalizacijo, izdelali fini

sti, ki je danes žal ni več. Leta 1988 sta se odloči-

takem ogromnem objektu je posebno doživetje.

omet in zabetonirali betonske police na para-

la, da ustanovita skupno obratovalnico z ime-

Steklarska dela izvaja vsaj 15 različnih ponud-

petih, izolirali strop in položili tlakovce pred

nom »Šiško Jože in Borut, steklarstvo«. Leta

nikov, ker je obseg del tako velik in zahteven,«

poslovnim delom delavnice.

1989 se jima je pridružila nova delovna moč,

pripoveduje Borut.

ploščice,

Črtalič

naredil
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V novo delavnico so se dokončno preselili
leta 1990 in v njej na novo zadihali. Postavili in zagnali so rabljeno pralnico, ki jo je Jože
nabavil že prej, Borut je narisal mizo za ročni
razrez stekla, ki jo je izdelalo Ključavničarstvo Lisac. To jim je omogočilo lastno proizvodnjo izolacijskega stekla. Miza še vedno opravlja svojo funkcijo, le občasno zamenjajo filc
na rezalni površini. Ko jo prekrijejo z belim
papirjem, na njej postrežejo z dobrotami in
praznujejo rojstne dneve, rojstva in druge
pomembne dogodke. Steklo so do razpada
Jugoslavije še nabavljali v Lipiku, Banjaluki
in Pančevu. Kupili so prvi horizontalni stroj
za brušenje Schiatti, za nabavo drugih strojev so si sposodili denar pri mizarju Gazvodi,
s kreditom Ljubljanske banke pa asfaltirali
dvorišče in uredili okolico. Za kurjavo je zmanjkalo denarja, zato so se greli s kiperbušem in
kurili z odpadnim oljem.

»Gregorja sem spoznala prav na račun njihove
obrti. Takoj sem opazila njegovo pripadnost in
odgovornost, ki jo ima do podjetja. Je preprost človek ,
pove, kaj misli, zna se pohecati in to se v vseh
teh letih, odkar ga poznam, ni spremenilo.«
Anita Šiško

18
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VSI ČL ANI DRUŽINE ŠIŠKO V FIRMI

Leta 1990 se očetu in bratu pridruži še Gregor (1972), ki je od malih nog rasel s steklom.
»Šola ni bila ravno moja prijateljica. Pri 18 letih
sem se zaposlil v podjetju, kasneje sem ob delu
naredil poklicno šolo, že prej pa sem pomagal
očetu v delavnici. Delal sem vse. Rad sem hodil
z njim na teren, še posebej po bivši »Jugi«. Iz
tistih časov so mi ostali lepi spomini. Od očeta
sem se veliko naučil, včasih pa sva se tudi
konkretno skregala.

Danes vodim proizvodnjo. Delo je odgovorno, s fanti se razumem in smo dobra ekipa.
Razvoj gre naprej in tudi naša proizvodnja
sledi trendom v steklarski industriji. Včasih
sem samo listal po katalogih, si pasel oči na
sejmih, danes pa imamo to sami. Z rastjo
pridejo tudi občasni zapleti, ko ni formule za
rešitev. V veliko primerih se je že izkazalo, da
se je najbolje zanesti na zdravo kmečko pamet.

19
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Steklarstvo mi je v krvi, s firmo sem

VSE MOČNEJŠI STROJNI PARK

odraščal, a se še vedno učim. Rad delam, poleg
zadovoljstva pa so tudi stresne situacije. Takrat

V tistem času je nastalo veliko novih steklar-

je tu moja družina, prosti vikendi, ki jih cenim,

skih delavnic in z njimi je postala konkurenca

in si tako znova napolnim baterije za delovne

močnejša. »Oče je vedno sledil novim tren-

podvige,« pove Gregor.

dom, se nenehno učil in nikoli rekel, da česa
ne zmoremo, ne znamo, ne delamo. Teh besed
nismo poznali,« pravi Borut. Steklo in ogledala so začeli nabavljati v podjetju IMSA iz
Gorice, v Spektrumu v Ljubljani, Staklu Zagreb
in Kristalu Maribor, okovje pa pri Aluminiju
Komen. Uredili so pisarniške prostore, razstavni prostor v 1. nadstropju pa malo kasneje.
Strojni park so dopolnili s strojem Gieffe za
brušenje in fazetiranje okroglih in drugih oblik
stekla (1991), prvi vrtalni stroj jim je izdelal
ključavničar Berus z Otočca. Leta 1993 se obrtna delavnica preimenuje v »Šiško steklarstvo,
Šiško Jože in Borut«, dobi celostno podobo in
svoj logotip, ki je v uporabi še danes.

20

Poleg

Leta 1992 se svojim fantom v podjetju

zasteklitev so začeli z notranjo opremo loka-

pridruži še žena in mama Slavka Šiško (1942)

lov, hotelov in gostiln. Uspešno so izvedli nekaj

in do upokojitve 1995 opravlja administrativna

velikih poslov. V Alžir so se odpravili dvakrat

in knjigovodska dela. Slavka pravi, da je bila

in zasteklili tamkajšnje vojaško letališče, v

»deklica za vse«.

Zagrebu so na Fakulteti za matematiko in

MEJNIKI RAZVOJA

fiziko vgradili 1200 m 2 kaljenih peskanih
stekel. Ko so prejeli naročilo za to delo, niso
imeli ne peskalnice ne kompresorja. Bojanu
Črtaliču so razložili, kakšno peskalnico bi
potrebovali, in firma Črtalič jo je izdelala v rekordnem času. Leta 1992 so zgradili
prvi prizidek za izdelavo izolacijskega stekla
in za peskanje. Izdelovali so stekla za Opremo iz Kočevja, za komore za farmacevtsko
industrijo v Rusiji in poličke in ogledala za
veliko nemško steklarsko podjetje Schöninger.
Nekatere steklarske storitve, kot so kaljenje
in fazetiranje, so koristili v večjih
podjetjih, pri Omahnu v Ljubljani, Resniku v Krškem ali Kristalu
Maribor. Rezanje stekla je postalo ozko grlo, zato sta Jože Šiško
in Janez Ferlič, ki je po službi pogosto pomagal v delavnici,
rezala steklo do večernih ur, da sta
ga pripravila za obdelavo naslednji dan. Borut in Gregor sta zato
začela razmišljati o avtomatski
rezalni mizi, a oče je najprej imel
pomisleke.
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OBDOBJE RAZVOJA

AV TOMAT IZ ACIJA PROIZ VODNJE
vrednostjo. Delavnico je bilo kmalu treba širiLeta 1995 se obrtna delavnica preimenuje v

ti, zato so 1997 prizidali še skladiščni prostor

»Šiško steklarstvo, Borut Šiško, s. p.«. Večji

z mostnim dvigalom in regalnimi skladišči.

preskok v proizvodnji so predstavljali nakupi

V 90. letih so veliko delali z Mizarstvom Kro-

avtomatske rezalne mize Italmac (1995), faze-

šelj iz Sevnice, Adrio Mobil, Pohištvom Brežice,

tirnega stroja za ravne fazete (1996), sodob-

Novolesom, Lipo Ajdovščino, Sveo Zagorje,

nejše linije za izolacijsko steklo Forel (1996) in

Marlesom (kuhinjska oprema) iz Maribora in

dvostranskega brusilnega stroja s horizontalno

drugimi.

pralnico (1998). Nabavili so še manjšo peč za

22

upogibanje in taljenje stekla Tornatti ter tako

Po Slavkini upokojitvi 1995 prevzame tajni-

ponudili kupcem izdelke z dodano umetniško

ška dela Suzana Turk in jih opravlja polnih 15
Sprostitev po montaži v Makarski
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let. Leta 1996 se jim pridruži Peter Ambrožič,

sinu Borutu, mlajši Gregor prevzame vodenje

ki je kot otrok živel v Nemčiji in se je tam šolal

proizvodnje. Leta 1998 ustanovijo poleg »es-

za steklarja. Svoje strokovno znanje tehnologa

peja« še podjetje »Šiško steklarstvo d.o.o.«.

operaterja dopolnjuje z znanjem nemščine in

Leta 1999 se v podjetju zaposli Darko Blatnik

tako olajša komunikacijo s partnerji z nemške-

kot brusilec in oblikovalec stekla.

ga govornega področja.
Leta 2000 je Borut opravil pedagoško-anKljub izboljšani tehnologiji se promet ni ta-

dragoško izobrazbo, da bi lahko opravljal

koj bistveno povečal, prizadel jih je tudi stečaj

mentorsko delo praktikantom. Osvežil je zna-

nemškega podjetja Schöninger, njihov dolg je

nje na tečajih angleščine in kasneje opravil še

bilo treba preprosto odpisati. Jože se leta 1997

več računalniških izobraževanj. Od leta 1997

uradno upokoji, a v podjetju nadaljuje z delom.

do 2002 je bil dvakrat izvoljen za predsednika

Vajeti vodenja podjetja prepusti starejšemu

sekcije steklarjev pri Obrtni zbornici Slovenije. Sekcija je v tem času na Otočcu organizirala
strokovni seminar s tujimi predavatelji, izdala
svoje glasilo, organizirala strokovno ekskurzijo v tovarno stekla Guardian na Madžarskem
in ogled sejmov v Milanu in Düsseldorfu ter
sodelovala pri pripravi programov za stavbnega steklarja, tako za poklic kot tudi za mojstrski izpit.

»Rad hodim v službo, ker je delo zanimivo
in ga opravljam z veseljem.«
Darko Blatnik

Ekipa Šiško steklarstva pred steklarno Guardian
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SKOKOVIT RAZVOJ

Po letu 2000 je šel razvoj skokovito naprej.

v podjetniški grozd in v dveh mesecih skupne-

Kot prvo obrtno steklarsko podjetje v Slo-

ga sodelovanja razvili izdelke lastne blagovne

veniji pridobijo leta 2001 certifikat kakovo-

znamke z imenom H2O interier. Na Ljubljan-

sti ISO 9001, presojo je

skem pohištvenem sejmu

opravila družba TÜV Ba-

so

yern Sava. Certifikacija je

tri modele nove linije ko-

bila priložnost za pregled

palnic, ki so bile po zna-

proizvodnje in poslovanja

nju, tehnologiji in dizajnu

ter

v

odpravo

pomanjklji-

celoti

2002

predstavili

slovenski

proi-

vosti. Z izdelavo lastnega

zvod. Z blagovno znamko

računalniškega programa

H2O interier so ponudi-

za vodenje proizvodnje so

li kupcem tudi ostale do-

dosegli preglednost vseh

datke in elemente notranje

delovnih procesov in kar

opreme. Načrtovali so, da

polovično

bi s temi izdelki prodrli na

skrajšali

čas

zahtevnejši evropski trg,

priprave dela.

a

24

leta

se

njihova

pričakova-

Trgu so želeli ponuditi izdelek s svojim ino-

nja niso uresničila. Unikatno taljeni kopalni-

vativnim pečatom. Z Mizarstvom Bajt iz Nove-

ški umivalniki cenovno niso mogli konkurirati

ga mesta so se lotili izdelave novih izdelkov, ki

steklenim umivalnikom s Kitajske, ki so pre-

jih je oblikoval arhitekt in oblikovalec Božo Ć.

plavili trg in se nazadnje izkazali kot trenutni

Rozman (danes podjetje b.c.r.). Povezali so se

modni hit.

MEJNIKI RAZVOJA

Posodobitev proizvodnje nadaljujejo z nakupom Bavellonijevega CNC-obdelovalnega centra Alpha (2001), avtomatskega peskalnega
stroja Fratelli (2002) in večje peči za krivljenje in taljenje stekla Moretti Forni (2002). Nova
tehnologija potrebuje tudi upravljalce, zato leta
2001 zaposlijo Danijela Kegloviča kot tehnologa
komercialista, Boruta Hodnika kot tehnologa
rezalca stekla na avtomatski mizi in Primoža
Ivančiča kot brusilca in oblikovalca stekla.
Naslednje leto se jim pridružita še Drago Urbančič kot brusilec in oblikovalec stekla ter
Marko Turk kot samostojni monter.

»Ko vodiš podjetje, si kot Rilkejev panter
v kletki. Ne moreš pobegniti, vrtiš se v krogu,
zapreš oči in sanjaš o prostranst vih svobode,
a vendar vztrajaš. Motivacija in inspiracija je to,
da gradiš podjetje, ki se raz vija in ponuja nove
izdelke in storit ve, da imaš ob sebi dobre
sodelavce, da slediš svetovnim trendom,
jih prevzameš in po možnosti še nadgradiš.«
Borut Šiško

Podelitev certifikata ISO 9001
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PRODOR NA TUJE TRGE

Samostojni nastopi in večja naročila za
domače mizarje in ključavničarje, pohištveno
industrijo, hotelsko opremo, inženiringe iz tujine in luksuzne ladje zahtevajo nenehno nadgradnjo proizvodnih zmogljivosti.

Še danes večino luksuznih ladij za križarjenje izdelajo v Evropi. Prvič so potniško ladjo
opremljali že leta 1988 v Splitu, inženiring je
takrat vodila Lesnina. V sodelovanju s podjetjem CIM-Projekt pa so dobavili dosti stekla in
ogledal za ladjedelnice na Finskem, v Franciji,
Nemčiji in Italiji. Med njimi je bila leta 2009
tudi luksuzna ladja Equinox, ki so jo naredili v
severnonemški ladjedelnici Meyer Werft. Najprej so dobavili in zmontirali steklene stene
pri vhodih v restavracije in nočne klube. Kakovostno in “just in time”. S tem so finskega
naročnika prepričali in sledila so obsežnejša
naročila za nove projekte, s še zahtevnejšimi
izdelki, kot so steklene mize, pregradne dekorativne stene, stekla za svetila, steklene

26
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stopnice. Pri izdelkih iz taljenega stekla jim je
s svojim znanjem pomagal Jože. Gre za izdelke
z višjo dodano vrednostjo. Njihovi izdelki so
vgrajeni še v križarke Eclipse, Silhuette in
Celebrity Cruises.

Ko

leta

2002

dobijo

plinski

priključek,

preusmerijo ogrevanje na ekološko in cenovno
primernejši plin.

Leta 2003 kupijo že drugi brusilni stroj Schiatti, fazetirko za ravne robove Bavelloni (2004),
novo CNC-rezalno mizo za nepravilne oblike
Bavelloni (2004) in štiristranski brusilni stroj
VX8 Bavelonni (2006). Na obstoječi prostor
dozidajo prizidek (351 m 2), ki jim ga je postavil
trebanjski Trimo (2006), in tja namestijo novo
tehnologijo. Takrat preuredijo in posodobijo
tudi vse poslovne prostore. Skladiščni prostor
povečajo s postavitvijo šotora Schwarzmann
(2007). Izdelajo prvi katalog z ogledali. V tem
letu zaposlijo Rafaela Fabijana, ki je sprva začel
kot CNC-operater, zdaj pa vodi in načrtuje delo
na terenu in večje projekte.

Montaža stekel na križarki Equinox
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Leta 2005 dobijo naročilo Lesnine inženi-

Pater Rupnik je bil tri dni v delavnici, določal

formatorsko postajo, dozidali prostor za ven-

ringa za izvedbo taljenih stekel za cerkev sv.

je barve in potrjeval vzorce. Ko je rekel, da je

tilator kalilnice (80 m 2) in s kreditom kupili

Janeza Krstnika v Smederevem in za obnovo

taljeni izdelek v redu, sem vedel, pri čem sem.

peč za kaljenje. Prostor zanjo so našli na

nadškofije v Beogradu. Umetniške predloge

Na koncu sem še sam komaj verjel, da mi je

koncu proizvodne hale, proizvodnjo pa pre-

za

uspelo,« se spominja Jože.

uredili s postavitvijo podestov. Brez kalilnice

stekla

je

izdelal

pater

Marko

Rupnik

ne bi bili več konkurenčni in bi delali le za
majhne zaslužke. Po hitri izvedbi te investicije in uspešnem zagonu kalilnice so kmalu želi
sadove. Leta 2009 kupijo še peč za laminiranje stekla Tornatti in tako zaokrožijo svojo
ponudbo varnostnega stekla.

Montaža taljenih stekel
v cerkvi v Smederevem

iz Rima. Zahtevnega dela se je lotil Jože in s

Stranke so naročale vedno več varnostnega

svojim pretanjenim občutkom za steklo izde-

stekla, zato so bili v precepu – ali voziti steklo

lal prave mojstrovine. »Taljenja sem se lotil

na kaljenje drugam ali pa postaviti lastno ka-

kot laik in samouk. Zbiral sem informacije pri

lilnico. Mrzlično so iskali novo lokacijo in se

drugih steklarjih in preizkušal vzorce v naši

odločili, da širitev izvedejo kar na obstoječi

peči, a kmalu ugotovil, da več vem kot drugi.

lokaciji. Leta 2008 so postavili lastno trans-

»Nakup in montaža kalilnice je projekt,
ki se ga pogosto spomnim. Imamo vse,
kar imajo veliki.«
Gregor Šiško
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PODJETJE BREZ KRIZE

so nam med drugim omogočili posle za opre-

K AKO »PRELISIČITI« KRIZO?

mo hotelov in luksuznih ladij, kjer se izrazijo
vse naše izkušnje, znanje in prilagodljivost, da

“Kriza se je pri nas poznala že leta 2009.
Številni tradicionalni kupci so naročali manj,

naredimo posel z večjo dodano vrednostjo,” je
povedal Borut.

zato smo morali poiskati nove. Zelo nam je
pomagalo, da smo v letih 2008 in 2009 veliko

V letu 2008 in 2009 se zaposlenim pridružijo

vlagali v novo tehnologijo. Vložek je bil 760

še David Bizjak, ki kot tehnolog operater dela

tisoč evrov, večinoma iz lastnih sredstev. Tudi

na kalilnici, Uroš Bogolin kot tehnolog ope-

sicer smo zadnjih 20 let skoraj ves dobiček re-

rater na CNC-stroju, Martin Zupančič kot sa-

investirali. Tako zdaj sami proizvajamo kalje-

mostojni monter in Janez Vide kot brusilec in

na in lepljena stekla. Kaljeno steklo je varnejše

oblikovalec stekla. Po letu 2000 so v podjetju

in njegova poraba zelo narašča, delež te vrste

krajši čas delali še Tomaž Luštek, Mirko Kon-

stekla v naši prodaji znaša že okoli 70 odstot-

da, Stanko Plevanč, Andrej Prah, Franci Saje,

kov. Kakovost in izjemno kratki dobavni roki

Valerié C. B. Štih in Peter Tomazin.
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NADAL JE VANJE R A STI

V novo desetletje vstopijo tehnološko dobro opremljeni in pripravljeni na nove izzive
in večje serije. Leta 2010 zaprejo »espe« in
delajo le še kot »Šiško steklarstvo d.o.o.«, direktorsko mesto prevzame Borut Šiško, Gregor
Šiško postane namestnik direktorja. V podjetju začne s pogodbenim delom kot samostojna
komercialistka Nina Rustja, leta 2015 jo redno
zaposlijo. Leta 2011 prevzame delo poslovne
sekretarke Brigita Lukšič.

Gospodarska kriza je ustavila investicije na domačem trgu, zato so našli številne
priložnosti na tujih trgih. Za avstrijsko inže-

»Ker imam izkušnje z delom v velikem
podjetju, mi je pri Šiško steklarst vu všeč ravno
majhnost in flek sibilnost podjetja. Delo poteka
hitro in učinkovito brez zamudnih sestankov
in odvečne papirologije.«
Nina Rustja

Steklena miza za sejno sobo podjetja Akrapovič
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niring podjetje Wolte prevzamejo zahtevna

junija pa je sledila montaža stekel, ki jo je pet

dela za hotel Ritz Carlton na Dunaju. Izdela-

delavcev izvajalo poldrugi mesec. Od 18. do

li so barvna pohodna stekla na terasi, plesno

22. nadstropja veličastne poslovne zgradbe so

dvorano pa opremili s stekleno steno z »dia-

zmontirali in vgradili dva vlačilca ali 36 ton

manti«. Ta posel je bil vstopnica za Woltejev

stekla. Hitro so se prilagodili na tamkajšnje

hotel Ritz Carlton v Almatyju v Kazahstanu,

razmere in navade. »To je bil eden naših naj-

kar je do sedaj njihov največji posel. Priprave

boljših poslov, izveden praktično brez napak

so potekale leta 2012, izvedba del je sledila v

in zastojev, z veliko tempa in požrtvovalno-

naslednjem letu. Decembra 2012 se je na prvi

stjo ekipe. Tu je kulminiralo naše 50-letno

ogled in seznanitev z objektom odpravil Borut,

znanje in izkušnje, odlično sodelovanje v

maja 2013 so štirje delavci 10 dni montirali

firmi in s partnerji, z arhitekti in operativo na

podkonstrukcije za steklene ograje in stene,

gradbišču,« se pohvali direktor.

Dela v hotelu Ritz Carlton v Almatyju
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Leta 2012 kupijo nov CNC-vrtalni stroj

Med trajnejše poslovne partnerje je od leta

Leta 2013 začnejo sodelovati s podjetjem Alu

Forvet in digitalno napravo Prodim za posnet-

1991 sodila Adria Mobil, ki so ji dobavljali ogle-

Komen pri izvedbi muzejskih vitrin. Zanj izde-

je dimenzij ter napravo za sitotisk. Leta 2012

dala za prikolice. Kasneje so preživeli in »čás-

lujejo steklene »pokrove« UV-lepljenih vitrin,

ponovno razstavljajo na Ljubljanskem pohiš-

tili« njeno prisilno poravnavo in nato uspeš-

spojenih pod kotom 45°. Pozneje, ko podjetje

tvenem sejmu z novo paleto vrat, podbojev in

no nadaljevali poslovno sodelovanje do leta

propade, nadaljujejo delo z novoustanovljenim

steklenih stopnic ter hkrati pripravijo katalog

2014, ko jih je zaradi cenejših dobaviteljev iz

podjetjem Archa inženiring. Uspe jim kar ve-

teh izdelkov. Tega leta obnovijo galerijo in na

Madžarske zapustila.

lik preboj pri razpisih za muzejsko opremo po

njej razstavijo izdelke s pohištvenega sejma.

Evropi in izven nje. Izdelati brezhiben kubus iz

Ker je brušenje stekla temeljni postopek za vse

Več kot 20 let uspešno sodelujejo z ribniškim

lepljenega stekla ni kar tako. Izkaže se, da ni

nadaljnje proizvodne procese, so 2014 kupili že

podjetjem Inotherm, ki je eden največjih ev-

veliko firm, ki to obvladajo. »Top« izdelek pa

tretji brusilni stroj Schiatti FPS5OR s 15 motor-

ropskih proizvajalcev vhodnih vrat. Po naba-

je kubus iz antireﬂeksnega stekla, kjer je eks-

ji. To leto so naredili korak naprej na področju

vi tehnologije za sitotisk se je posel z njimi

ponat viden brez bleščanja in odboja svetlobe.

varovanja okolja, saj so začeli odpadne vode pri

skokovito povečal in danes so eden pomemb-

najbolj obremenjujočih strojih čistiti z napravo

nejših partnerjev Šiško steklarstva.

Clean 20.

telske opreme v JV Evropi in z njimi sodelujejo
Leta 2009 začnejo sodelova-

že več kot 20 let. To sodelovanje je posebna pre-

ti s podjetjem ATT iz Zagreba,

izkušnja, saj se srečujejo z vedno novimi izzivi

ki išče kakovostnega dobavi-

tako glede dizajna, izbora materialov kot nači-

telja stekel za zahtevne kupce

na obdelave in velikokrat je potrebno veliko

trgovske

poskusov in truda, da osvojijo in izdelajo

verige

Burberry iz

Velike Britanije. Na Hrvaškem
ga niso našli, zato se poslovno sodelovanje ob medsebojnem zaupanju in spoštovanju
uspešno nadaljuje in razvija.
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Stilles je eden največjih izdelovalcev ho-

naročeno.

MEJNIKI RAZVOJA

»Steklo je čudovit material, kot živ
organizem, najnaravnejši material.
To področje te vedno izobražuje, ust variti
moraš izdelek , da je tehnično in estetsko
zadovoljiv. S steklom sem se vedno rad
uk varjal, s taljenjem sem se učil nekaj novega.
Pri 15 letih sem začel steklo spoznavati,
a ga še do danes nisem spoznal.«
Jože Šiško
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Podatki, stevilke, ejstva

PODATKI, ŠTEVILKE, DEJST VA

Zaposleni

Rast prihodka in dobička

prihodki

v EUR

čisti dobiček

Obrtno dejavnost je začel Jože Šiško s
partnerjem Francem Klobučarjem. Danes je v

1.420.410

podjetju 19 zaposlenih, fluktuacije v zadnjih

1.634.140

1.516.540

1.656.030

1.719.243

letih skoraj ni. Zaradi povečanega obsega del
občasno delo dobi kakšen študent.

230.100

2010

število zaposlenih

19

216.400

2011

226.034

2012

Obrtno d

273.347

2013

Dodana vrednost na zaposlenega
v EUR

231.550

nerjem Fra

2014

jetju 18 zap

skoraj ni. Z

no dobi del-

2015

11

2

4
1975

4

6

58.218,54

2005

56.058,97

56.785,47
52.364,76

1995

46.708,33

-

1985

1965
leto

2010

2011

2012

2013

2014
35

1980

1965
Jože Šiško
odpre obrtno
delavnico

36

Nakup
prvega
tračnega
brusilnega
stroja

1986

1988

Borut Šiško
se pridruži
očetu

1982
Prvi večji
posel v tujini,
Bagdad, Irak

1996

Začetek del
na luksuznih
ladjah

1987-90
Gradnja
lastne
delavnice

1990
Gregor Šiško
se pridruži
očetu in bratu

Izdelava
lastnih
izdelkov iz
laminiranega
stekla

2001

2008

Nakup prvega
CNC-stroja

1997
Dograditev
skladišča

2002
Poskus razvoja
lastne blagovne
znamke H2O

2013

Nakup kalilnice
in postavitev
lastne trafo
postaje

2010
Poslovanje
kot Šiško
steklarstvo
d.o.o.

Največje
naročilo,
Almaty,
Kazahstan

2015

2014

Posodobitev
strojnega
parka, montaže
in UV-lepljenja

Postavitev
čistilne
naprave
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VELIKA
BRITANIJA
Suffolk,
London

FRANCIJA
Pariz,
Alby

ZDRUŽENE
DRŽAVE
AMERIKE

ŠPANIJA

Florida,
Pennsylvania

Izdelki Šiško
steklarstva po svetu

Málaga

LUKSUZNA LADJA

EQUINOX

LUKSUZNA LADJA

SILHUETTE

PORTUGALSKA

“Na tuje smo se prebili, ker smo kakovostni, dobro opremljeni in konkurenčni. Imamo
usposobljeno ekipo, ki se hitro odziva v proiz-

Sintra
LUKSUZNA LADJA

ECLIPSE

vodnji, tehnologiji in komerciali. Ko nas na
primer sredi pogajanj pokliče partner iz ladjedelnice v Helsinkih in nam hkrati po elektronski pošti pošlje fotografije želenih izdelkov
in popis za opremo ladje, vemo, da je nujno,
in ponudbo pošljemo še isti dan, vzorce pa z
DHL,” pravijo v podjetju.
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LUKSUZNA LADJA

CELEBRITY
CRIUSES

PODATKI, ŠTEVILKE, DEJST VA

LUKSUZNA LADJA

AMARELLA

NEMČIJA

ŠVICA

LITVA

LATVIJA

Hamburg,
Bochum,
Münster,
Düsseldorf,
Lübeck,
Sonneberg,
Ingolstadt,
Goldistahl

Basel

Vilnius

Daugavpils

RUSIJA

AVSTRIJA

HRVAŠKA

BiH

Ekaterinburg,
Moskva

SRBIJA

Dunaj,
Gradec,
Celovec

Zagreb,
Split,
Dubrovnik

Sarajevo

Smederevo,
Beograd

KAZAHSTAN
Almaty

ČRNA GORA
Podgorica

MAKEDONIJA

MALTA

Skopje

Gozo,
Valletta

ALŽIRIJA

ITALIJA

GRČIJA

EGIPT

IRAK

Alžir

Monfalcone

Mount Athos

Kairo

Bagdad

»Poseben izziv zame je delo s strankami tako
v Sloveniji kot tujini. Pri strankah v tujini
gre pogosto za zahtevne kupce, ki točno vedo,
kaj hočejo, in želijo vrhunsko k valiteto.
Običajno traja dlje, da se posel sklene, ker je
potrebno več razlaganja in usklajevanja.
Najbolj sem vesela, da tujci na koncu projekta
svoje zadovoljst vo iskreno pokažejo.«
Nina Rustja
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Druzbena dgovornost

DRUŽBENA ODGOVORNOST

preglede. Motivacijo za delo in odgovoren

Družbena odgovornost

• ODGOVORNOST DO STRANK IN PARTNERJEV

odnos do zaposlenih zagotavljajo z redno in
stroškov,

Pri delu s strankami in partnerji gradijo

plačilom dodatnega pokojninskega zavarova-

odnos, ki temelji na medsebojnem sodelova-

V Šiško steklarstvu se zavedajo, da je us-

nja, mesečne stimulacije, s plačilom najvišjega

nju in zaupanju. V ospredje postavljajo transpa-

pešnost njihovega poslovanja odvisna od do-

regresa, božičnice in z občasno pomočjo z oseb-

renten način dela, hitro se odzivajo s pripravo

brih odnosov in odgovornega obnašanja do

nimi posojili. Spodbujajo odprto komunikacijo

ponudb in poskušajo čim kakovostneje opraviti

zaposlenih, strank, partnerjev, ožje in širše

na vseh ravneh, v individualnih razgovorih se

vse storitve. Pri izvedbi naročil skrbno pregle-

družbene skupnosti in okolja.

odkrito pogovorijo o problemih in pričakova-

dajo načrte in pri morebitnih pomanjkljivostih

njih ter skupaj zastavijo prioritete za naprej.

opozarjajo na napake ter predlagajo boljše

solidno

plačo,

izplačilom

potnih

• ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH

rešitve. V primeru napak in pomanjkljivoPoleg strokovne literature so obiski steklar-

sti poskušajo s stranko najti najboljšo skupno

V podjetju si prizadevajo, da bi delali v po-

skih, pohištvenih in gradbenih sejmov po-

rešitev.

zitivnem in stimulirajočem delovnem vzdušju.

dlaga za strokovno izobraževanje. Že več let

Včasih utečen delovni ritem prekinejo nenadna

redno obiskujejo največja steklarska sejma v

Podjetje pa ni vedno poplačano za opravlje-

nujna naročila, ki zahtevajo hitro prilagoditev

Evropi, v Milanu in Düsseldorfu, ter gradbe-

na dela, saj so po osamosvojitvi »částili« vsaj

in preusmeritev proizvodnih procesov. Če na-

nega v Münchnu. Radi se udeležujejo tudi izo-

osem prisilnih poravnav, pa tudi nekateri sa-

stane komunikacijski šum, pride do kratkih

braževanj, ki jih izvaja Gospodarska zbornica

mostojni podjetniki so vse prevečkrat plačilno

stikov in slabe volje, česar ne tajijo. A dobro in

Dolenjske in Bele krajine. Vsi zaposleni so si

nesposobni.

pravočasno opravljeno delo sta najboljši obliž

na letošnjem zanimivem in duhovitem preda-

za prestane napetosti.

vanju Tanka črta odgovornosti nastavili ogle-

• ODGOVORNOST DO DRUŽBENE SKUPNOSTI

dalo, da bi videli svoje dojemanje odgovornosti
Stalno skrbijo za izboljševanje delovnih

in poskušali narediti spremembe pri sebi in v

Podjetje od svojih začetkov uspešno poslu-

pogojev in upoštevajo določila varnega dela.

kolektivu, predvsem pa poskušali razmišljati

je, redno plačuje račune, davke in prispevke.

Vsi zaposleni opravljajo tudi redne zdravniške

pozitivno.

Vedno delajo z rezervo in s svojim kapitalom,
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dobiček vlagajo v nove proizvodne zmogljivosti.

V podjetju se zavedajo, da je uspešnost njihovega poslovanja odvisna od dobrih odnosov
z lokalno skupnostjo, v kateri poslujejo, zato

Nekaj večjih donacij:

•		

denarna sredstva za nakup medicinske
		opreme Splošni bolnišnici Novo mesto (2007)
izolacijska stekla za obnovo učilnic podružnični
		 šoli Birčna vas (2009)

•		

sponzorska in donatorska sredstva namenjajo številnim organizacijam, kot so Rdeči križ,

nitarni zavod Vid, društvo Sožitje, Polžek, šole,

gimnazijo in pripravili ustvarjalne delavnice
za gimnazijce. Zadnja je bila delavnica Igra
steklenih biserov na projektnem tednu leta
2008

in

2009.

Dijaki

so

spoznali

osnove

peskanja in taljeno steklo, izdelali svoje izdel-

•		

denarna sredstva za nakup novega mamografa
		Zdravstvenemu domu Novo mesto (2009)

Karitas, DRPD Novo mesto, Zveza prijateljev
mladine, Društvo prijateljev mladine, Huma-

Nekaj let zapored so sodelovali z novomeško

ke in jih na koncu odnesli domov oz. pripravili
razstavo na šoli.

stenska in manjša ogledala enoti Pikapolonica
		 novomeškega vrtca Pedenjped, ki jo
		 obiskujejo romski otroci (2011)

•		

gasilska, upokojenska, športna društva …

nadstrešna stekla za DRPD v romskem naselju
		Šmihel (2011)

•		

Na pomoč priskočijo ljudem, ki jih prizadenejo nesreče ali družbene stiske.

denarna sredstva za nakup dvigala oboleli 			
		 občanki za multiplo sklerozo (2011)

•		

•		 nakup zmogljivega baterijskega invalidskega 		
		vozička mlademu invalidu (2013)
•		 stekla za radijsko postajo za film Razredni 			
		sovražnik režiserja Roka Bička (2013)
»V razdajanju je tudi nekaj sreče in zado-

denarna sredstva Društvu za zdravje srca
		in ožilja (2014)

voljstva. Pri tem se trudimo biti čim bolj širo-

•		

ali osnovnih šolah otroci rišejo na steklo, se

•		

del steklenih pokrovov za Topličkovo pot
		za Osnovno šolo Dolenjske Toplice (2015)

ki in poskušamo ustreči vsem. Kadar v vrtcih

radi odzovemo in jim pripravimo steklene podlage,« pravijo v podjetju.
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Stekleni krožnik za dobrodelni bazar in delavnica z gimnazijci

DRUŽBENA ODGOVORNOST

• ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOL JA
V podjetju se čutijo zavezani etičnemu vedenju tudi v skrbi za okolje. Ko je leta 2002 pri
ogrevanju plin zamenjal kurilno olje, so zmanjšali emisije v okolje. Ločeno zbirajo odpadke,
papir in steklo, leseno embalažo porabijo za
nadaljnjo odpremo stekla. Izpolnjujejo zahteve
okoljske zakonodaje, Zavod za socialno medicino in higieno občasno opravi meritve odpadnih voda, hrupa in osvetljenosti prostorov.

Leta 2012 so začeli pri najbolj obremenjujočih strojih čistiti odpadne vode z napravo Clean
20 in očiščene vračati v proizvodnjo. Zamenjali
so tehnologijo lepljenja stekla. Prej so lepili z
dvokomponentno »polistiren« maso, ki je zelo
močna kemikalija (oster vonj, smrad, problem
odpadkov), danes lepijo z EVA-folijo, ki nima
nobenih emisij in vpliva na okolje. Pri kalilnici so dodelali komore za dušenje zvoka in tako
zmanjšali hrup v proizvodnji in soseščini.
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Priznanja in reference

PRIZNANJA IN REFERENCE

Priznanja in reference
•

Prejeli so priznanja obrtne zbornice

za 10, 20, 30 let delovanja, certifikat ISO 9001
(2001), priznanje s sejma v Ljubljani (2002),
CE certifikat Tehniške univerze Darmstadt
(2014).

•

Leta 2014 jim je bonitetna hiša Bis-

node podelila certifikat bonitetne odličnosti
za nadpovprečno bonitetno vrednost A1++, ki
potrjuje zanesljivost in kredibilnost poslovanja
Šiško steklarstva.

»Ponosen sem na podjetje, ki ga gradimo
s sodelavci. Noben izziv nam ni tuj,
drzno se lotevamo najtežjih naročil.
Če je v ekipi prava kemija, je uspeh
zagotovljen.«
Borut Šiško
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Mnenja poslovnih
partnerjev

Odkrito povedano, mi je sodelovati z vami
v veliko veselje, saj vaši monterji res naredijo
točno tisto, kot je bilo predhodno dogovorjeno
– seveda pa se vse začne pri dizajnu in papirologiji tudi znotraj vaše hiše. Pohvalil bi rad
celoten tim. Se že veselim nadaljnjega sodelo-

Razlog, zaradi katerega ATT že skoraj 10 let

vanja.

nadaljuje sodelovanje s Šiško steklarstvom,
tiči v izredni kakovosti izdelkov in natančno-

Marjan Čuk
Lek Pharmaceuticals d.d.

sti, a enako pomembno tudi zaradi človeških
odnosov. Šiško steklarstvo ni popolno, kot nismo

V veliko veselje nam je, da vas poznamo in

mi, niti ni nihče. Ko so se dvakrat v desetih letih

da delamo z vami (prepričan sem, da lahko

sodelovanja pojavili problemi, je bila reakcija

povem to tudi v imenu podjetja Archa inženi-

Šiško steklarstva taka, kakršna mora biti - hitra

ring, s katerim naše podjetje sodeluje). Večkrat

in natančna. Priznati lastno napako je vrli-

smo se srečali - v Ajdovščini, Novem mestu, na

na, popraviti napako je to, kar poleg kvalitete

sejmu Exponatec v Kölnu in Glasstec v Düssel-

pri vašem podjetju izredno cenimo. To je tisti

dorfu. Dobro je vedeti, da vas imamo za part-

odnos poslovnosti in človeškosti, ki s kvali-

nerja, na katerega se lahko zanesemo glede

teto in natančnostjo dela razliko med Šiško

kvalitete, dobav (včasih tudi z noro tesnimi

steklarstvom in drugimi podjetji, s katerimi

roki) in profesionalnosti. Ohranjajte ta nivo!

sodelujemo. Moje mnenje je iskreno, upam, da

Želimo vam vse najboljše v letih, ki prihajajo.

ga tako sprejemate.

Wlodek Stopa
Krunoslav Filipović
AT T
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Studiostopa

PRIZNANJA IN REFERENCE

Šiško steklarstvo je podjetje, ki je znano po

Urejena

in

natančna

naročila,

pravočasna

svoji natančnosti in inovativnosti, vedno pri-

plačila, veliko zanimanje za novosti ter nene-

pravljeno sprejemati posebne izzive, ki se jim

hno investiranje v tehnologijo so znak stabil-

večina vaših konkurentov izogiba, ker zanje

nega in organiziranega podjetja. ‘’Well done’’

ni standardnih rešitev. V takšnem smislu ste

bi rekli Angleži! Naj bo tako tudi naprej.

tudi organizirani v podjetju in z enako mero
zahtevnosti in stremljenja h kvaliteti obravna-

Branko Vidmar
Mab export d.o.o.

vate tudi svoje poslovne partnerje, tako kupce
kot dobavitelje. Sodelovati z vami je izziv in
hkrati enkratna priložnost.

Archa inženiring je mlado podjetje, ki je
na svojem začetku poslovne poti potrebovalo
zanesljive partnerje, predvsem pa dobavitelje,

Jaka Krašovic
Guardian Glass S. A.

ki so nam znali prisluhniti, in v Šiško steklarstvu so to prav gotovo bili. Pri naših proizvo-

Predvsem naše iskrene čestitke za lepo

dih (muzejske vitrine) predstavlja steklo glavni

bližajočo se obletnico. Ni veliko podjetij, ki se

in najpomembnejši del opreme. Podjetje Šiško

danes lahko pohvalijo s takim stažem. Kot ved-

steklarstvo je že od samega začetka naš glavni

no radi rečemo, da dobrega prodajalca naredi

dobavitelj stekel. V podjetju smo našli zaneslji-

dober kupec, lahko z gotovostjo potrdimo, da

vega partnerja, ki nam zna prisluhniti, zago-

je v tej izjavi precej resnice. Šiško steklarstvo je

toviti ustrezne izdelke, predvsem pa ponuditi

kupec z izdelanim profilom. Ve, kaj išče, in ve,

široko paleto najrazličnejših varnostnih stekel,

kaj sme pričakovati od dobavitelja. Tu mu gre

s katerimi uspešno gradimo muzejske vitrine

naša zahvala, saj smo se tudi mi kaj naučili v

za zahtevne stranke v muzejih Severne Ame-

dolgoletnem medsebojnem sodelovanju.

rike in Evrope.

Ocenjevati takega kupca je enostavna naloga.

Boštjan Štofa
Archa inženiring d.o.o.

47

Utrip odjetja o 50 etih

48

UTRIP PODJETJA PO 50 LETIH

Organizacija podjetja
S širitvijo podjetja in večjim številom zaposlenih se je postopoma oblikovala organizacija
podjetja, ki danes zajema upravo, proizvodnjo
in montažo.

UPRAVA

Uprava poskrbi za vodenje, tekoče poslo-

Borut Šiško

Brigita Lukšič

Nina Rustja

direktor

poslovna sekretarka

samostojna komercialistka

vanje, stike s strankami in partnerji ter dokumentacijo podjetja. Sestavljajo jo vodstvo,

»Pri

povpraševanjih in obdelavi ponudb

Elektronsko poslovanje je znatno povečalo

tajništvo, tehnološka priprava dela in komerci-

nam zelo pomaga naša spletna stran www.

učinkovitost izdelave ponudb in pridobivanja

ala. Najpomembnejši so dnevni stiki s stranka-

sisko.si, ki se je v vseh teh letih dobro prije-

posla,« povedo v podjetju.

mi. Danes več kot 90 % povpraševanj in naročil

la. Njena vsebina in reference s fotografijami

prejmejo preko elektronske pošte. Za stranke

marsikoga prepričajo o naši kvaliteti in zmožno-

Podporo proizvodnemu delu nudita tajništvo

je pomemben hiter odziv, obdelava njihovih

stih. Tudi v tujini. Izdelan imamo standarden

in komerciala. Poslovna sekretarka poskrbi

naročil, morebitne korekcije. Včasih v naroči-

obrazec za sprejem povpraševanj in na podlagi

za administrativna in knjigovodska dela, po-

lu najdejo pomanjkljivosti ali napake v načrtih.

tega dnevno izdelujemo ponudbe. Pomemben

godbe, evidence in arhiviranje, komercialistka

Stranke na to opozorijo ali jim glede na izkuš-

je tudi stik s potencialnim kupcem, da izdela-

pa za kontaktiranje in svetovanje strankam,

nje in tehnološke možnosti predlagajo dru-

mo korektno ponudbo. Vsako leto jih naredimo

izdelavo

gačne rešitve izvedbe.

več, v letu 2014 smo pristali pri številki 900.

nalogov ter v zaključni fazi za izdajo faktur.

predračunov,

ponudb

in

delovnih
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TEHNOLOŠKA

na izmerah. Prav tako ni več negotovosti, ali

PRIPRAVA DELA

so izmerili prav, saj je odstopanje manjše kot
0,5 mm.

Z rastjo podjetja je postalo zelo pomembno, da čim hitreje in čim bolj kakovostno

Ko oba tehnologa izdelata načrte in delovne

obdelajo naročila strank in pripravijo ustrez-

naloge, te posredujeta v proizvodnjo. Pri tem

no dokumentacijo. Te naloge opravljata tehno-

sodelujeta z vodjo proizvodnje, da ga opozorita

log komercialist in vodja projektov. Prvi ima

na morebitne posebnosti.

Gregor Šiško

Rafael Fabijan

Danijel Keglovič

vodja proizvodnje,
namestnik direktorja

vodja projektov

tehnolog komercialist

vsakodnevni stik s strankami, vodja projek-

PROIZVODNJA

tov pa na terenu izpelje vse korake za izved-

50

bo naročil. Pri najzahtevnejših meritvah upo-

Proizvodni del podjetja sestavlja zapore-

rablja napravo Prodim, ki posname dimenzije

dje obdelav. Ko vodja proizvodnje od tehnologa

s pomočjo »pisala«. Tako ne potrebujejo več

prejme delovne naloge, jih razvrsti na delovni

dolgotrajnih izdelav šablon, niti dveh oseb

mizi pri razrezu in se glede na zahteve odloči

UTRIP PODJETJA PO 50 LETIH

»Delo v proiz vodnji mi je vedno izziv.
Tu sem zrasel in to znam delati.
Zmoremo narediti tudi nemogoče.«
Gregor Šiško

51

za prioritete. Vedno so nekateri nujni. Vsak

faze procesov, je izdelek ponavadi narejen ali

proizvodni proces se začne z razrezom stekla

pa čaka monterje za vgradnjo pri naročniku.

na avtomatski rezalni mizi. Tehnolog rezalec
iz skladišča pripelje do mize ustrezna stekla

Imajo tudi linijo za izdelavo izolacijskega

ali ogledala in kombinira mere iz več delovnih

stekla, ki pa sedaj predstavlja manj kot 5 %

nalogov, da hkrati reže enak material. Sledijo

kapacitet. Stekla med seboj lahko tudi lepi-

druge obdelave stekla, po večini najprej brušen-

jo, takrat govorimo o lepljenih steklih. Z lep-

je ali CNC-obdelava, če so kosi nepravokotnih

ljenjem dobijo v prvi vrsti varnostna stekla, ki

oblik, fazetiranje, peskanje, vrtanje in izdelava

ob morebitnem razbitju ostanejo skupaj. To je

izrezov v steklo. Po vseh teh obdelavah, ki jih

posebej pomembno pri steklenih ograjah, nad-

spremlja vodno hlajenje, je potrebno pranje in

streških, pohodnih steklih, protivlomnih in

vizuelna kontrola stekla pred kaljenjem. Sledi

neprebojnih steklih. Letno obdelajo priližno

zaključna faza obdelave – kaljenje stekla. Če

500 ton stekla.

steklo preide uspešno in brez poškodb vse te

52
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Dinamika v proizvodnji je velika, potre-

stekla na nadstreške ali steklene ograje, da se

ali je potrebno še kaj dodelati. Vse informaci-

bno je dosti koordinacije, da obdelovalci sledijo

ognejo fizičnim naporom in je delo monterjev

je s terena, iz proizvodnje, v stiku s stranka-

logičnemu zaporedju obdelav, da so ustrezno

lažje. »Še tako dober izdelek ni kaj dosti vre-

mi nam prinašajo nove izkušnje in znanja,«

izkoriščene kapacitete, da se hitro nadomesti

den, če je slabo vgrajen. Zadovoljne stranke pa

zaključi direktor.

morebiten izmet.

nam potrjujejo, da delamo prav. Prav monterji
s terena dostikrat prinesejo koristne povratne

Veliko je dnevnih stikov med vodjem proi-

informacije, na kaj moramo biti še bolj po-

zvodnje in komercialo zaradi klicev kupcev, ker

zorni, kakšni so odzivi strank, kaj bi velja-

jih zanima, ali je njihovo naročilo že gotovo in

lo spremeniti, kdaj izbrati neko drugo rešitev

kdaj lahko pridejo po izdelek. Z dobro voljo in

ali material. Po končani montaži napiše vod-

pravo kemijo se da dostikrat ustreči še tako

ja montaže na delovni nalog kratko poročilo

nemogočim željam strank.

o delu, porabljenem času, morebitnem dodatnem materialu in tudi, če se je kaj zataknilo

»Rad poprimem za kakršno koli delo.
Vesel sem, da so moji nadrejeni in sodelavci
dobre volje in pozitivno naravnani in če nam
gre delo gladko in uspešno od rok .«
Drago Urbančič

MONTAŽA

Pomemben del delovnega procesa je montažna ekipa. Steklo je material, ki zahteva natančno obdelavo. Napak se ne da skriti. Tako
se njihovi izkušeni monterji trudijo zmontirati steklene stene, vrata, tuš kabine, steklene
ograje, nadstreške in ogledala, kot se šika. Leta
2015 so nabavili napravo KS Multi Crawler (večfunkcijski goseničar), s katero dvigujejo težka
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Osebna izkaznica zaposlenih

		IME IN PRIIMEK											DELOVNO MESTO																									POKLIC																					VSTOP V PODJETJE

		Borut Šiško											 direktor																												 strojni inženir																		 1986

		 Dušan Dragan									 vodja montaže																								 lesar III. stopnje																	 1989
		 Gregor Šiško										 vodja proizvodnje, namestnik direktorja							 zidar																								 1990
		 Peter Ambrožič								 tehnolog operater																						 steklar																							 1996
		 Darko Blatnik									 brusilec in oblikovalec stekla														 NKV																									 1999
		 Danijel Keglovič								 tehnolog komercialist																			 strojni inženir																		 2001
		 Primož Ivančič									 brusilec in oblikovalec stekla														 obdelovalec lesa																	 2001
		 Borut Hodnik										 tehnolog rezalec stekla																		 mizar																								 2001
		 Drago Urbančič								 brusilec in oblikovalec stekla														 NKV																									 2002
		 Marko Turk											 samostojni monter																					 tehnik kuharstva																 2002
		 Rafael Fabijan									 vodja projektov																							 dipl. inženir lesarstva													 2007
		 David Bizjak										 tehnolog operater																						 mehanik vozil in voz. sredstev							 2008
		 Uroš Bogolin										 tehnolog operater na CNC stroju												 strojni tehnik																		 2008
		 Martin Zupančič								 samostojni monter																					 inženir kmetijstva															 2008
		 Janez Vide												 brusilec in oblikovalec stekla														 NKV																									 2009
		 Nina Rustja											 samostojna komercialistka																 mag. ekonomskih znanosti										 2010
		 Brigita Lukšič									 poslovna sekretarka																				 ekonomistka																			 2011
		 Marjan Žibert									 samostojni monter																					 konstrukcijski ključavničar									 2011
		 Marko Mrvar										 samostojni monter																					 oblikovalec kovin																 2015
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Družina Šiško

Jože in Slavka Šiško živita na Malem Sla-

Borut Šiško živi s partnerko Nušo v bivši

Gregor Šiško živi z ženo Anito, sinom Fili-

tniku pri Novem mestu. Jože še vedno rad po-

hiši starih staršev v Novem mestu. V zgornjem

pom in hčerko Kajo na Petelinjeku pri Novem

maga v podjetju, če potrebujejo pomoč pri

nadstropju živi pastorka Nina s partnerjem

mestu. Tu je njegov raj. Uživa na sprehodih z

taljenem steklu, sicer uživa v delu na vrtu in

Dejanom in 7-letnim Jakom. Boruta sprošča in

družino, rad kolesari, največja sprostitev pa sta

svojem obilnem pridelku. Poleti se rad sprosti

umiri šport. Rad kolesari in teče na smučeh.

mu morje in čoln.

na morju. Slavka rada bere, se navdušuje nad

Dobra knjiga in potovanja pa so zanj pravi

umetnostno zgodovino, se uči nemščino in po

odklop.

potrebi popazi na vnuka.
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Praznovanje
50-letnice
Ob 50-letnici so se v Šiško steklarstvu ozrli
na prehojeno pot, se spomnili začetkov obrti,
postopne rasti podjetja in si hkrati začrtali
jasno pot razvoja. Vse so zapisali in dokumentirali v publikaciji 50 let Šiško steklarstva.

Predavanje Tanka črta odgovornosti je bilo
uvod v jubilejne dejavnosti. Predavatelj je
na zanimiv način z modelom pod in nad črto
predstavil način reševanja problemov na osebni in kolektivni ravni.

Marca

so

razpisali

natečaj

za

stekleno

skulpturo, ki naj bi stala pred sedežem podjetja. Strokovna komisija (v sestavi mag. Nataša

58

Mirtič, akademska slikarka, Božo Ć. Rozman,

mnenju ne kaže blišča in kiča, ampak prepro-

u. d. i. a. in Borut Šiško, direktor podjetja) je

stost in zadržanost. Podjetje dojemajo kot re-

izbrala in nagradila skulpturo AKLIH kot naj-

sno in inovativno, zato so izhajali iz oblikovno

boljši predlog (nagrada 1500 evrov neto). V

zadržanih in estetsko oblikovanih linij. Videz

obrazložitvi so zapisali: »Pri iskanju oblike

skulpture je izredno enostaven, a v svoji spo-

skulpture je AKLIH v izdelek vključil izhodišče

ročilnosti zelo kompleksen. »Okno« ponuja

podjetja Šiško steklarstvo, ki po njihovem

igro svetlobe, senc, globin, povezave notranjega

UTRIP PODJETJA PO 50 LETIH

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 do-

turo, izročili RK donacijo v vrednosti letnih

delan, likovno prečiščen ter izstopa po eno-

štipendij za štiri dijake in se poslovnim part-

stavnosti in sporočilnosti.« Drugo mesto je

nerjem in strankam zahvalili za zaupanje ter

pripadlo predlogu skulpture Opius (800 evrov)

nazdravili na prihodnje sodelovanje. Hkrati je

in tretje predlogu Neap (400 evrov).

bil to dan odprtih vrat, zainteresirani gosti so
si lahko ogledali proizvodnjo.

Zadnjo septembrsko soboto so na Košenicah
organizirali družabno srečanje vseh zaposlenih
z družinami. Sproščeno vzdušje so si ob dobri
hrani in pijači popestrili s športnimi dejavnostmi in animacijami za otroke.

»Imeti Šiško steklarst vo za partnerja je zame
vsekakor poseben privilegij. V vseh teh letih
sodelovanja, mislim, da smo že pri tridesetih,
sem bil pri svojih projektih z vaše strani podprt
s k valiteto, obljubljenimi roki, in kar je morda
najvažnejše, pripravljenostjo soočiti se s tehnološko
zahtevnimi projekti in poiskati možnost iz vedbe,

20. oktobra so izvedli krajšo slovesnost pred
sedežem podjetja, kjer so podelili plakete nagrajencem natečaja, otvorili stekleno skulp-

če je le mogoče, to realno iz vesti.
Čestitka za abrahama.«
Mirko Hrovat
CIM-PROJEK T
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Vrednote, oslanstvo
in vizija odjetja

VREDNOTE, POSL ANST VO IN VIZIJA PODJETJA

Vrednote

Poslanstvo

• ZNANJE, USPOSOBL JENOST, ODGOVORNOST

• FLEKSIBILNOST, ODZIVNOST, ZAUPANJE

V primerjavi s steklarsko branžo je dodana

Pomembno je imeti ekipo zaposlenih, ki se

vrednost v podjetju na visokem nivoju. Da bi

pri delovnih nalogah dopolnjuje, nadomesti ali

to ohranili, je potrebno nenehno posodablja-

prilagodi, kadar je to potrebno. Tako delovni

nje

tehnologije.

procesi niso prekinjeni in je posel hitro in do-

Ključni dejavnik pa je dvig znanja, usposo-

bro opravljen. To se lahko doseže z medseboj-

bljenosti in odgovornosti zaposlenih. Čaka jih

nim zaupanjem in spoštovanjem. Pomembno

obdobje intenzivnejšega izobraževanja, samo-

je tudi, kako zaposleni sprejemajo nove izzive

izobraževanja in posledično napredovanja na

in se želijo usposobiti za nove veščine, ali pa

delovnem mestu. »V kolektivni pogodbi med

prevlada odpor do vsega novega in »je bolje

drugim piše, da je izobraževanje delavčeva

delati po starem«. Vedno je potreben določen

pravica in dolžnost. Tega smo se do sedaj pre-

napor in vztrajanje vodstva, da se novosti

malo zavedali,« pravi vodstvo.

vpeljejo in sprejmejo.

obstoječe

in

nakup

nove

Osnovna naloga podjetja je zaznavanje žel-

Prizadevajo

si

za

odprte

medčloveške

ja kupcev in odzivnost na njihove zahteve pri

odnose, za razvoj finančno stabilnega in ino-

izdelavi ponudb ter pri izvedbi in montaži

vativnega podjetja ter za prijazen odnos do

izdelkov. Pri tem jim je v pomoč dobra spletna

okolja, v katerem delujejo.

stran, ki s številnimi informacijami in referencami vliva zaupanje pri kupcih.

61

19 6 5 -2 0 15

50 LE T ŠIŠKO S TEKL ARS T VA

Vizija

• VEČJA PONUDBA IZDELKOV IN USLUG

fleksibilni. In tudi obidemo, če na trgu dovolj
hitro zaznamo nove priložnosti. Pred več kot

»Ponudbo izdelkov in uslug moramo nad-

20 leti smo prenehali delati za gradbince in

grajevati z novimi trendi in dosežki v naši

smo se odločili, da se usmerimo v izdelke za

branži. Slediti smernicam in potrebam na trgu,

pohištveno industrijo. Velika pohištvena pod-

ki se nenehno spreminjajo. Danes delamo en

jetja so propadla, serijskih naročil in večjih

posel, čez leta bo verjetno prevladal že kakšen

količin ni več. Novi igralci na tem polju so mi-

drug in temu moramo slediti. Tu nas lahko vodi-

zarska, ključavničarska ali inženiring podjet-

ta dve usmeritvi: obiski strokovnih svetovnih

ja, vsako s specifičnimi zahtevami, a kratkimi

sejmov ter prepoznavanje idej in novosti, ki se

roki. Odločilna je odzivnost. Tu lahko parira-

bodo prijele, in jih skušati čim prej ponudi-

mo, vemo pa tudi, v kaj še investirati, da bomo

ti na trgu. Prizadevali si bomo izboljšati delo

še boljši,« odločno pove direktor.

pri zahtevnih projektih, kjer imajo naročniki
»nore« zahteve, in pri izdelkih, ki jih še niti

Ker so prostorsko že precej omejeni, jim je

ne obvladamo. Ob takih projektih se veliko

glavna prioriteta investicija v dodatne poslov-

naučimo, napredujemo in kasneje to uporabi-

ne prostore, obnovitev obstoječega strojnega

mo v vsakdanji praksi,« pravijo v podjetju.

parka in posodabljanje proizvodnje. Leta 2015
bodo zamenjali avtomatsko mizo za razrez in

• POZICIONIRANJE NA TRGU
IN NOVE INVESTICIJE

»Na trgu z veliko igralci je potrebno najti in utrditi svoj položaj. Največjih ne bomo
premagali, jih pa dostikrat prehitimo, ker smo
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CNC-obdelovalni center z novima najsodobnejšima naprava ta hip na trgu. Prav tako so
nabavili vso potrebno opremo za kvalitetnejše
UV lepljenje.

VREDNOTE, POSL ANST VO IN VIZIJA PODJETJA
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Namesto akljucka

NAMESTO ZAKL JUČK A

Trajne
vezi
Ko sem daljnega leta 1978 začel svoje prve

nost je gospod Jože znal pravilno prenesti
na sinova Boruta in Gregorja, ki danes uspe-

Ziveti

nabralo, je prispevalo, da je danes Šiško ste-

s steklom

klarstvo ena izmed vodilnih firm na tržišču.

Publikacija 50 let Šiško steklarstva je na-

šno vodita podjetje. Sveže ideje, ki jih je nova
generacija prinesla, ter znanje, ki se je v 50 letih

korake v steklarstvu, je bilo med prvimi po-

stala iz globokega spoštovanja in občudova-

djetji, ki sem jih obiskal, prav Steklarstvo Šiško

Zadovoljen pa sem predvsem, ker se med

nja do vsega, kar podjetje pooseblja. Pogum, s

Jože. Vedel sem, da se bom srečal s človekom,

novo generacijo in Glasmikom nadaljujejo do-

katerim se je leta 1965 Jože Šiško kot samostojni

ki ima veliko znanja o steklu, in ker sem bil

bri odnosi in sodelovanje, ki sva ga jaz in gos-

obrtnik podal na pot v neznano. Ljubezen do

šele začetnik, me je pred obiskom obšla rahla

pod Jože začela pred skoraj 40 leti. Ob tako

stekla, s katero je Jožetu uspelo »okužiti« tudi

trema. A presenečen sem bil nad lepim spre-

pomembnem jubileju čestitam celotni družini

oba sinova. Pozitivno razmišljanje in vztraj-

jemom: ob skodelici kave, ki jo je ponudila

Šiško ter vsem zaposlenim ter želim še veliko

nost, da jim bo uspelo, čeprav včasih izgleda

soproga, sva se začela pogovarjati o raznih

uspešnih let.

nemogoče. Gospodarno upravljanje, da podjetje

težavah in problemih, vezanih na privatnike,

vseh 50 let raste in se razvija.

na uvoz kvalitetnega materiala iz tujine itd.
Družina Šiško živi s steklom. Steklo je njihoPresenečen sem bil nad njegovo prepro-

va nedokončana zgodba.

stostjo in skromnostjo, predvsem pa nad zna-

Nuša Rustja

njem in daljnovidnostjo. Počutil sem se neka-

urednica

ko kot učenec pred učiteljem: nasveti, ki sem
jih prejel, so prav gotovo pripomogli k moji
rasti v steklarskem sektorju. Svoje kvalitetno
razmišljanje, delavnost, poštenost in skrom-

Ivan Miklus
IMSA Group
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P O V Z E T E K

Publikacija 50 let Šiško steklarstva predstav-

pa tudi Ameriki in Aziji. Včasih so izdelovali ste-

in okolja. Ves čas posluje pozitivno, redno izplaču-

lja razvoj družinskega podjetja Šiško steklarstvo od

klo za zasteklitev oken, danes delajo iz različnih vrst

je plače z vsemi dodatki in izpolnjuje finančne ob-

leta 1965 do 2015. Podjetje je pred 50 leti ustano-

stekla ograje, nadstreške, stopnice, predelne stene,

veznosti do države. Sponzorska in donatorska sred-

vil Jože Šiško, njegovo tradicijo nadaljujeta sinova

vrata, pohištvo, vitrine …

stva namenja številnim organizacijam, društvom in

Borut in Gregor, krajši čas je bila v podjetju zaposlena tudi žena in mama Slavka Šiško.

pomoči potrebnim posameznikom. Za svoje delo so
Njihova stekla so vgrajena na vojaškem letališču

prejeli številna priznanja obrtne zbornice, prizna-

v Alžiru, v luksuznih ladjah Eclipse, Silhuette in Ce-

nje na Ljubljanskem pohištvenem sejmu, prido-

Začetki segajo v leto 1965, ko je Jože Šiško začel v

lebrity Cruises na Floridi, v luksuznih hotelih Babi-

bili so certifikat ISO 9001 in certifikat bonitetne

Novem mestu s steklarsko obrtjo na nekaj kvadrat-

lon v Bagdadu, Ritz Carlton na Dunaju in v Almatyju,

odličnosti za nadpovprečno bonitetno vrednost.

nih metrih v Hladnikovi ulici, in se danes nadaljuje

v sakralnih objektih v Smederevem, Beogradu, Lju-

v podjetju na Cikavi na 1400 m2 poslovnih površin

bljani, Novem mestu, v vitrinah za muzeje širom po

Še naprej si želijo slediti svetovnim trendom,

in z 19 zaposlenimi. Takrat so večinoma uporabljali

svetu, v trgovinah Burberry in Sportina, v poslovnih

na trgu utrditi svoj položaj s kakovostnim delom

3-mm steklo in ga rezali s steklarskim nožem, danes

stavbah matematične fakultete v Zagrebu, v Leku

pri zahtevnih projektih in ponuditi nove izdelke

imajo na voljo široko paleto stekel, ki jih obdelujejo

in Krki, v individualnih hišah širom po Sloveniji in

in usluge. Vse to jim lahko uspe le s stalnim izo-

na 20 različnih strojih, ki so tako ali drugače raču-

Avstriji. Če so na začetku obdelali nekaj ton stekla

braževanjem, posodabljanjem obstoječega strojne-

nalniško vodeni. Na začetku so steklo dostavljali

letno, ga sedaj približno 500 ton.

ga parka in z nakupom novih strojev, zato načrtujejo

strankam, večinoma v okolici, kar na kolesu, danes
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investicijo v nove poslovne prostore. Z optimizmom

steklene izdelke razvažajo s svojim voznim parkom,

Podjetje je družbeno odgovorno do zaposlenih,

s »šleparji« ali v kontejnerjih po Sloveniji, Evropi,

strank, partnerjev, ožje in širše družbene skupnosti

zrejo v prihodnost podjetja, saj jim steklo predstavlja nenehen izziv in nedokončano zgodbo.
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S U M M A R Y

The publication 50 years of Šiško steklarstvo de-

Europe as well as America and Asia. They started

employees, customers, partners, local and broader

scribes the development of the family-owned com-

their business mostly with glazing windows, today

social community and the environment. It operates

pany Šiško steklarstvo from 1965 to 2015. The com-

they are manufacturing different types of glass rail-

with profit, regularly pays salaries together with

pany was founded 50 years ago by Jože Šiško. His

ings, canopies, stairs, partitions, doors, furniture,

benefits and fulfills the financial obligations to the

sons, Borut and Gregor, whose mother, Slavka Šiško

showcases etc.

state. It gives sponsorships and donations to a number of organizations, associations and individuals.

was also shortly employed in the company, now
Their glass products are assembled in the mili-

They have received numerous awards for their work

tary airport in Algiers, in the luxury ships Eclipse,

from the Chamber of Craft to the recognition on the

The beginnings of the company date back in

Silhuette and Celebrity Cruises in Florida, in the

Ljubljana Furniture Fair. They have also acquired

1965, when Jože Šiško started with glass craftwork

luxury hotel Babylon in Baghdad, the Ritz Carlton

ISO 9001 certificate and the Certificate of Excellence

on a few square meters in Hladnikova street in Novo

Hotel in Vienna and Almaty, in sacred buildings in

for above-average credit rating.

mesto and his work continues today with the com-

Smederevo, Belgrade, Ljubljana, Novo mesto, in the

pany in Cikava comprising 1400 m2 of premises and

vitrines of the museums around the world, in the

In the future they intend to follow the trends on

19 employees. 50 years ago 3 mm glass cut with a

stores Burberry and Sportina, in the office buildings

the market and consolidate their position by provid-

glass cutter was widely used, today, however, there

of the Faculty of mathematics in Zagreb, in the com-

ing quality work especially on big-scale projects and

is a wide range of glass sheets, which are processed

panies Lek and Krka as well as in privately-owned

to offer new products and services. They can achieve

with 20 different computerized machines. At the

houses around Slovenia and Austria. If they initially

this only with continuous education and moderni-

beginning, the glass products were delivered by bike

processed several tons of glass per year, they now

zation of the existing machine-park, therefore, they

to customers nearby, today the glass is delivered by

process about 500 tons.

are also planning to invest in new premises. They

continue the tradition.

look forward with optimism, because they see glass

company’s own transport-fleet, or in partnership
with transport companies throughout Slovenia,

The company is socially responsible towards its

as a constant challenge and an unfinished story.
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50 LE T ŠIŠKO S TEKL ARS T VA

Z U S A M M E N F A S S U N G

Das Buch 50 Jahre Šiško steklarstvo stellt die

Asien. Früher bear beiteten sie Glas nur für Fenster-

freuen, alle finanziellen Verpflichtungen gegenüber

Šiško

verglasungen, heute stellen sie aus verschiedenen

dem Staat sind immer erfüllt. Spenden- und Spon-

steklarstvo von 1965 bis 2015 dar. Das Unternehmen

Glasarten Geländer, Vordächer, Treppen, Trenn-

soring-Mittel werden für zahlreiche Organisa-

wurde vor 50 Jahren von Jože Šiško gegründet, eine

wände, Türen, Möbel, Vitrinen her...

tionen, Verbände und Bedürftige bestimmt. Die

Entwicklung

des

Familienunternehmens

Firma wurde mit vielen Anerkennungen für die

kurze Zeit arbeitete auch die Ehefrau Slavka Šiško
im Unternehmen mit. Die Söhne Borut und Gre-

Ihre Gläser werden auf dem Militärflughafen in

Arbeitsergebnisse ausgezeichnet. Die wichtigsten

gor führen die erfolgreiche Unternehmenstradition

Algier eingebaut, in die Luxusschiffe Eclipse, Sil-

sind das Zertifikat ISO 9001 und das Zertifikat Bo-

weiter.

huette und Celebrity Cruises in Florida, in die Lu-

nität-Exzellenz

xushotels Babylon in Bagdad, Ritz Carlton in Wien

Bonitätswert, die Anerkennung der Ljubljana-Mö-

Die Anfänge reichen bis 1965 zurück, als Jože

und Almaty, in Sakralgebäude in Smederevo, Bel-

belmesse

Šiško in Novo mesto mit dem Glashandwerk

grad, Ljubljana, Novo mesto, in Vitrinen für Museen

Handwerkskammer.

auf ein paar Quadratmetern in der Hladnikova

weltweit, in Burberry- und Sportina-Geschäften, in

Straße begann und setzt sich heute in Cikava auf

Geschäftsgebäuden der mathematischen Fakultät

Die Firmeninhaber haben fest vor, weiterhin den

1400 m2 Geschäftsfläche und mit 19 Mitarbeitern

in Zagreb, Lek und Krka, in individuellen Häusern

Welttrends zu folgen, auf dem Markt ihre Position

fort. Während sie damals meist 3-mm-Glas ver-

slowenien- und österreichweit. Wenn sie anfangs

mit Qualitätsarbeit bei anspruchsvollen Projekten

wendeten und dieses mit einem Glasschneider

lediglich ein paar Tonnen Glas pro Jahr verarbei-

zu festigen und neue Produkte und Dienstleistun-

schnitten, bearbeiten sie heute eine breite Glas-Pa-

teten, sind es jetzt etwa 500 Tonnen.

gen anzubieten. Das alles kann ihnen nur durch

lette an 20 verschiedenen Glasanlagen, die eine oder
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und

Weiterbildung,

für

den

mehrfache

überdurchschnittlichen

Auszeichnungen

Modernisierung

des

der

bestehen-

andere auch computergestützt. Zu Beginn lieferten

Das Unternehmen trägt soziale Verantwortung

den Maschinenparks und die Anschaffung neuer

sie das Glas direkt mit dem Fahrrad an die Kun-

sowohl gegenüber den Mitarbeitern, Kunden und

Maschinen gelingen. Darum ist geplant, schon bald

den, vor allem in der Umgebung, heute liefern sie

Partnern als auch gegenüber der lokalen und brei-

in neue Räumlichkeiten zu investieren. Man blickt

die Glasprodukte mit motorisierten Fahrzeugen: sei

teren sozialen Gemeinschaft und der Umwelt. Die

bei Šiško steklarstvo mit Optimismus in die Zukunft

es mit Schlepper-Lkws oder in Containern innerhalb

ökonomischen Resultate sind stets positiv, die Mit-

des Unternehmens, weil Glas eine ständige Heraus-

Sloweniens und in Europa sowie nach Amerika und

arbeiter können sich regelmäßig über Zulagen

forderung und unvollendete Geschichte darstellt.
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