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»Razmišljam, dokler ne
pridem do rešitve«

8 Veronika Rupnik

Robert Mramor: Ljudje gledajo predvsem skozi številke, okoljska osveš~enost je na drugem mestu
laž ..., redno pa sodelujem tudi s
podjetjem, ki izdeluje in montira
wellness opremo za ve~je hotele
in zdraviliš~a, za katerega razvijam razno elektroniko za svetlobne terapije, savne, varnostne
sisteme ...

Kako se je za~ela vaša podjetniška zgodba?
Za~elo se je z gorilniki. S kolegom sva za podjetje GAJ mizarstvo izdelala gorilnik mo~i
650kW, ki zdaj deluje že deset
let brez težav. Hkrati sva za~ela
razmišljati tudi o manjši razli~ici
za gospodinjstva. Prototip je
šel prav k mojemu kolegu Mitji
Modic, tudi prek njega pa se je
za~el širiti dober glas. Prve gorilnike smo tako izdelali za partnerje in prijatelje, širše pa sva
jih za~ela tržiti pred tremi leti, ko
so bili že zelo dodelani. Danes
veliko strank dobim preko interneta. Pred dvema letoma sva
dve razli~ici gorilnika na sekance in na pelete prijavila tudi na
nate~aj obmo~ne gospodarske
zbornice za inovacije. Za enega
sva dobila bronasto priznanje,
za drugega diplomo.
Koliko naro~il imate?
Kar precej. Trenutno prodajamo
po vsej Sloveniji, prav zdaj pa
potekajo pogovori o širitvi prodaje tudi na Hrvaško in v Bosno. Ve~ina gorilnikov pri nas pa
se proda na Štajersko, ~eprav
je konkurenca tam kar mo~na.
Sicer pa gre za zahtevne izdelke, vsak gorilnik je, tako reko~,
unikaten, prilagojen zahtevam
stranke. Montiramo jih lahko na
obstoje~ sistem, kar je ceneje
kot menjava celotnega sistema.
Danes ljudje gledajo predvsem
skozi matematiko. ^e se ra~unica ne izide, se za naložbo ne
odlo~ijo. Bistveno je, da se naložba hitro povrne.
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Cerkniški samostojni podjetnik Robert
Mramor bo tudi na letošnji razpis postojnske
obmo~ne gospodarske zbornice za podelitev
priznanj in diplom inovacijam v notranjskokraški regiji prijavil svoj najnovejši izdelek,
posodobljen gorilnik na pelete z retortnim
izgorevanjem, ki ima ve~ji izkoristek. Z
njegovimi predhodniki je že osvojil priznanja,
predvsem pa z njim že ve~ let osvaja kupce
po vsej Sloveniji, na~rtuje pa tudi širitev na
balkanske trge.

»Danes je posel ve~no u~enje, vseživljenjska šola. Razvoj je silovit, slediti je treba vsem
novostim. Hvala Bogu za internet,« pravi Robert Mramor.
Biomasa torej postaja vse bolj
priljubljena, ker je cenejša in
ne zaradi okoljske osveš~enosti?
Imam ob~utek, da v Sloveniji
okoljska ozaveš~enost ljudi še ni
tako visoka. Ljudje gledajo predvsem skozi številke. K sre~i je
biomasa relativno poceni. ^e bi
bila draga, se bi zanjo zagotovo
odlo~ili zelo redki.
So vaše stranke v glavnem
podjetja ali tudi gospodinjstva?
Zadnje ~ase je vse ve~ tudi gospodinjstev. Veliko je manjših
kmetij, ki imajo mehanizacijo in
lahko sami pripravijo sekance.
Pred tem so kurili na drva, zdaj
pa je sistem avtomatiziran, ves
dan imajo toplo hišo, nimajo skrbi in dodatnega dela. Zadnji~ mi
je neka moja stranka dejala, da
so pred vgradnjo našega gorilnika drva pokurili, ostanek pa pustili v gozdu. Zdaj je situacija ravno obratna. Tisto, kar je bilo prej
odpad pokurijo, drva pa prodajo,
tako da so na ra~un vgradnje
našega gorilnika za~eli služiti.

so tako, na primer, proizvajalec
Kaj dviguje konkuren~nost vapakiranih strojev, tiskarna, razne
šemu gorilniku?
strojegradnje, proizvajalec embaPomembna je kakovost in njegova dovršenost v smislu ~im
ve~je funkcionalnosti ter seveda
cenovna dostopnost. Poleg tega
se na dolo~enem tipu lahko kurijo ne samo peleti, temve~ tudi
sekanci, žagovina. ^e pride do
okvare, se ga lahko odstrani in
zakuri na stari energent. Pomemben vidik je regulacija ve~ih dejavnikov s ciljem, da se doseže
optimalno izgorevanje in ~im
ve~ji izkoristek.

Med vašimi nagrajenimi inovacijami je tudi ra~unalniški sistem krmiljenja za batno
hidravli~no ~rpalko.
Da, to sem izdelal za podjetje
Mineralka. Želeli so obnoviti zastarel sistem, ki se je pogosto
kvaril. Prišel sem do dobre ideje
in poceni rešitve, hkrati pa izdelal še diagnostiko za ~imprejšnje
odkrivanje in odpravo napak, saj
se danes ~asa ne sme izgubljati. Zastojev prakti~no skoraj nimajo ve~. Proizvodnja se jim je
pove~ala.
Danes je za samostojnega
podjetnika verjetno precejšnja
prednost, ~e je vezan na ve~ in
razli~ne naro~nike?
Vsekakor. Predvsem je prednost

zaradi velike pla~ilne nediscipline, ki nas danes zelo tepe. Bistveno je, da imam širok spekter
strank iz razli~nih panog.
Koliko so se podaljšali roki
pla~il?
Imam tudi primere, ko podjetje
pla~a po šestih mesecih. Pogost
problem je, da se za velika podjetja, ki so neredni pla~niki, izvaja najve~je projekte. To je dvorezni me~. Tvegaš, greš v posel in
upaš, da bo šlo skozi. Delam pa
tudi za podizvajalce ve~jih podjetij. ^e že oni ne dobijo pla~ila,
kako naj ga potem jaz, ki sem
še nižje v verigi. Zatika se tudi
pri fizi~nih osebah. Ko delo opravim, mi re~ejo, da trenutno nimajo denarja.
Podpirate grožnje Obrtno-podjetniške zbornice z državljansko
nepokorš~ino?
Tiho ne moremo biti. Nekaj je
treba ukreniti, saj tako ne bo šlo
dolgo naprej. Mehanizmi so bili
postavljeni preve~ enostransko.
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Razvoj gorilnikov pa ni vaša
edina dejavnost.
Res je. Ukvarjam se tudi z vzdrževanjem strojev in naprav, kar
je moja osnovna dejavnost in razlog, da sem šel na samostojno
pot, saj sem želel narediti ve~,
kot mi je omogo~alo podjetje,
kjer sem bil zaposlen. Za razli~ne
stranke, od manjših do ve~jih
podjetij, razli~nih panog vzdržujem in montiram elektro del
opreme ter razvijam elektroniko in avtomatiko. Moji naro~niki
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