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NOVICA
Srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije 2018
Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
in Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije
organizirata dogodek »Srečanje prevozniških družin in
prevozniških podjetij Slovenije«.
V letu 2017 je bil dogodek v Ljubljani izredno pozitivno
sprejet, saj sta organizatorja prejela mnogo prošenj, da tudi
v prihodnje pripravijo podobno druženje prevozniškega
ceha.
Slovenska družinska podjetja, med njimi tudi prevozniška,
so večinoma majhna, vendar ustvarijo kar tri četrtine
dodane vrednosti slovenskih podjetij in delovnih mest.
Program Srečanje prevozniških družin in prevozniških
podjetij Slovenije:
•

ob 10. uri odprtje sejemskega prizorišča

•

ob 13. uri svečana otvoritev dogodka
Povabljeni: vodstvo zbornic, predstavniki
ministrstva pristojnega za promet in Vlade RS,
predsednik države.
Dogodek bo povezoval humorist Peška in poskrbel
za zabavno razpoloženje.

•

Nalepke
Črtne kode
RFID

ob 16. ure dalje zabava s skupino Victory in
Ansamblom Gadi

Kartice

Dogodek Srečanje prevozniških družin in prevozniških
podjetij Slovenije se bo odvijal 29.9.2018 na primorskem
koncu Slovenije in sicer v Ajdovščini, natančneje na lokaciji
Mirce 20, SI-5270 Ajdovščina.

Pokličite in preizkusite 30 dni brezplačno

+386 (0) 4 51 26 740

Prireditelji pričakujejo okoli tisoč udeležencev. Spletna
stran prireditve: https://srecanjeprevoznikov.gzs.si/.
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INTERVJU
Intervju: Bernard Primožič - direktor podjetja Priber d.o.o.
Podjetje Priber d.o.o. je mlado in ambiciozno podjetje, ki se
ukvarja z izdelavo računalniških rešitev. Specializirali so se
za rešitve na področju transporta in logistike. Temelji
podjetja Priber d.o.o. segajo že v leto 1993, od takrat do
danes je edini lastnik Bernard Primožič pridobival mednarodne izkušnje na področju informacijske tehnologije.
1. Kdo vas je navdušil nad računalništvom in zakaj? Kaj vas
je navduševalo v otroštvu?
Nad računalništvom sem se navdušil že pred začetkom
srednje računalniške šole. V tistih letih sem spoznal
osnove računalništva in aktivno sem se ukvarjal tudi s
šolanjem psov, ko sem s svojo psičko Jilly obiskoval tekme
agilitiya. Prav agility je bil uvod v moje poslovne vode in prvi
resni računalniški program.
2. Kakšen je bil vaš prvi računalniški program in kakšen je
bil njegov namen?
Kot rečeno sem prvi računalniški program izdelal že ob
koncu osnovne šole skupaj s takratnim sošolcem Blažom,
ki sva ga nato tudi uspešno tržila. Program je bil namenjen
vodenju agility tekme. Kot zanimivost naj povem, da je
program že takrat omogočal HTML izpise, ki pa so bili kompatibilni z internetnimi stranmi. Večina ljudi takrat niti še ni
imela dostopa do interneta, kaj šele svoje spletnih strani.

CMR dokumentov. SQ Custom – Prilagojene rešitve po
meri. SQ Web – Specializirane spletne strani za transportna in logistična podjetja. SQ Print - nadzorovano in avtomatizirano tiskanje različnih tipov etiket za posamezni
produkt.
5. Katera od vaših rešitev, vam je najbolj pri srcu?
Vse SQ rešitve so bile izdelane v največji meri profesionalnosti, zato se težko odločim. katera je tista glavna rešitev.
Če se že moram odločiti, bi se odločil za eno izmed rešitev
po meri, ki jo uporabljajo uporabniki iz celega sveta.

3. Odločili ste se za samostojno podjetniško pot. Čemu
taka odločitev?
Samostojna podjetniška pot je edini način dela, s katerim
lahko maksimalno dodam svoj prispevek družbi in podjetjem ter pripomoremo k boljšemu poslovanju.

6. Nekateri strokovnjaki računalniške rešitve dojemajo kot
umetnost in ne kot znanost. Kaj računalniška rešitev predstavlja vam?
Ne dolgo nazaj sem ravno sam o tem razmišljal in smo za
letak o podjetju zapisali besedilo State Of The Art Computer Solutions. Sam menim, da so računalniške rešitve lahko
oboje - umetnost in znanost. Neko podjetje potrebuje
računalniško rešitev z namenom, da si z njo olajša delo in

4. Danes lansirate več uspešnih računalniških rešitev. Na
kratko jih predstavite računalniške rešitve povezane z
logistiko.
SQ Trans - Najsodobnejši program za vodenje transportnega podjetja. SQ Track - GPS sledenje vozil in oddaljeni
prenos podatkov tahografa. SQ Label - Tiskanje etiket in

Glavne prednosti:
Pregledne evidence nakladalnih nalogov

“NAJSODOBNEJŠA PROGRAMSKA OPREMA
ZA VODENJE TRANSPORTNIH PODJETIJ”

Optimizirano planiranje prevozov
Sledenje tovora ter vpogled v predviden čas prihoda na cilj

POKLIČITE IN
100% UKINITE STROŠKE

Napredni opomniki in popolno vodenje skladišča
Pregled dejanskega zaslužka po vozilu in vozniku
RVC in samodejen obračun plač na podlagi opravljenih voženj
Obračun in analiza stroškov

info@priber.com
www.priber.com
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INTERVJU

prihrani čas ter denar. Če pogledamo, kako rešitev reši
problem, je to umetnost, če pa pogledamo na kakšen način
je pa to implementirano, pa je to znanost.

“Za sodelovanje smo
izbrali pravega partnerja.”

7. Kaj vaše podjetje razlikuje od ostalih podjetij?
Mednarodno sodelujemo s podjetji iz drugih držav, kar
dodatno potrjuje naše dobro delo. Trenutno naše računalniške rešitve uporablja več kot 500 podjetij po vsem svetu.
Razlikuje nas, da se posvetimo končnemu uporabniku in
rešitev prilagodimo po meri uporabnika. Naš obstoj in
pomen dobrega poslovanja priča tudi praznovanje 10.
obletnice podjetja v lanskem letu.

G. Gregor Mezek, vodja logistike, Danfoss d.o.o.

ski trgi, saj sem sam osebno obiskal vsa zainteresirana
podjetja vse do Gevgelije v južni Makedoniji. Obiskal sem
tudi vse nekdanje bivše republike, od koder tudi prihajajo
uporabniki naših rešitev. Podrobnosti glede prodora na
mednarodni trg pa vam zaradi pogodb o nerazkrivanju
podatkov ne smem razkriti.

8. Lani ste praznovali 10. obletnico podjetja Priber. Kakšen
je občutek ob takem mejniku?
10. obletnica je dokaz, da sem podjetje skupaj z ekipo
usmeril na pravo pot. Ob tem mejniku smo na hitro
analizitali preteklo desetletje, sedaj pa smo že nastavili cilje
za naslednjih 10 let.

10. Poudarjate sodelovanje s končni uporabniki. Kako se
uporaba rešitve razlikuje pri končnem uporabniku pri
predvideni uporabi razvijalca?
Deﬁnitivno se uporaba med uporabnikom in razvijalcem
razlikuje. Če je razvijalec visoko usposobljen, kar naši
zaposleni tudi so, računalniško rešitev razvije na tak način,
da je uporabniku intuitivna. V nasprotnem primeru za
uporabnika uporaba ni intuitivna.

9. Omenili ste, da več kot 500 podjetij uporablja vaše
rešitve. Kako ste prodrli na mednarodni trg?
Z avtomobilom sem dobesedno prodrl na bivši jugoslovan-

11. Kaj bi rekli podjetjem, ki se branijo prehoda iz starega
načina poslovanja na novi - e-poslovanje?
Prehod je neizbežen, papirjev in potrebne dokumentacije
bo vedno več. Sam predlagam, da v vsakem podjetju, ki še
uporablja stari način poslovanja, prehod narediti postopno.
Pomembno je tudi, s kakšnim ponudnikom tehnologije
sodelujete. Tak ponudnik mora biti zaupanja vreden in
zanesljiv ter nuditi ustrezno podporo vašemu podjetju.

PRIBER MOBILNI TEDEN
OD 29.9.2018 DO 4.10.2018

Vsi vedo, da je osebni stik bodočih in obstoječih partnerjev
ključni temelj za uspešno sodelovanje.

12. Ali pripravljate novo rešitev, ki jo boste ponudili?
Lahko vam zaupam, da imamo v razvoju novo rešitev,
vendar več o njej vam ne smem zaupati.

Priber ekipa bo na terenu:
- Sobota, 29.9.2018: Srečanje prevoznikov 2018
Mirce 20, SI-5270 Ajdovščina
- Ponedeljek, 1.10.2018: TC Merkur Kranj (parkirišče)
Cesta Staneta Žagarja 67, 4000 Kranj
- Torek, 2.10.2018: TC Merkur Maribor(parkirišče)
Tržaška cesta 87, SI-2000 Maribor
- Sreda, 3.10.2018: TC Merkur Koper (parkirišče)
Šmarska cesta 2, SI-6000 Koper
- Četrtek, 4.10.2018: TC Merkur Novo mesto (parkirišče)
Kočevarjeva ulica 7, SI-8000 Novo mesto
- Petek, 5.10.2018: TC Merkur Ljubljana (parkirišče)
Gerbičeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

“REŠITEV ZA ENOSTAVNO OBLIKOVANJE
IN TISKANJE ETIKET TER ČRTNIH KOD”

BREZPLAČNI DEMO PRENOS
http://www.priber.si/resitve/sq-label/

OBIŠČITE NAS!

V sodelovanju s ŠPAN in MERKUR
100% BREZPLAČNO SVETOVANJE 100% GARANTIRAN PRIHRANEK100% NAKUP BREZ TVEGANJA
info@priber.com

info@priber.com
www.priber.com

www.priber.com
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PREDSTAVITEV
Termo transfer tiskalnik CAB SQUIX 4 - za potrebe tiskanja v industriji
Termo transfer tiskalnik CAB SQUIX 4 je rešitev za vse
aplikacije v industriji in sicer za nalepke in neskončni material s širino tiskanja od 4 do 104 oz. 105,7 mm, ločljivostjo
203, 300 in 600 dpi in hitrostjo do 300 mm/sek.
Visoko kvalitetni industrijski termalni tiskalniki/termo
transfer tiskalniki, ki so v celoti izdelani v Nemčiji, omogočajo tiskanje nalepk. Krasi jih robustna izdelava in enostavna uporaba preko velikega zaslona, ki je tudi lokaliziran v
slovenski jezik.
Potrošni material je enostavno vstavljati. Kot standard so
priloženi gonilniki za Windows, Linux in Mac OS kar tudi
omogoča tiskanje iz različnih poslovnih aplikacij.
Tiskalniki imajo kot standardne priključke:

Opis:

•

Ethernet 10/100 Base T

1.

Plastična zaščita

•

WLAN

2.

Držalo glave - enostavna nastavitev

•

USB 2.0 Slave za PC

3.

Kovinsko ogrodje

•

Priključek RS232C

4.

Opcija Peel-off

•

3 x USB priključek za tipkovnico, čitalec kod,
dodatni monitor, servis ...

5.

Priključki

6.

Držalo za tiskalni trak

7.

Držalo zavitka materiala

8.

Notranje navijalo

9.

Napenjalec materiala

10.

Nastavitev širine materiala

Opcija peel off:
Tiskalnik se vgradi na delovno mesto in tiskalnik natisne
eno etiketo, vsaka etiketa se po tiskanju odlepi in drži na
nosilnem silikonu, nato jo delavec ročno odstrani iz silikona
in nalepi na škatlo, tiskalnik nato takoj stiska naslednjo
etiketo in čaka na ročno odstranitev etikete.

Prostor za Vaš oglas!
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DOVOLJ CENITE ŽIVLJENJA?

UREJENOST

VARNOST

PROFESIONALNOST

www.storevan.si

ŠPAN d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica
E: storevan@span.si, M: 041 63 27 49

RAZVEDRILO
Razvedrilo

UGANKA
Na železni nogi
stojijo in imajo
pločevinaste obraze.
Šoferjem molče delijo
prometne ukaze.

TIVACIJA
MO
Nikoli ti ni dana
želja, ne da bi ti bila
dana moč, da jo
uresničiš.

ŠALA
Janez kupuje
nov avto. "Kako pa ga
nameravate plačati?" ga
vpraša prodajalec. "Sto
tisočakov predplačila,
ostalo pa na podlagi
izvršbe."
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“REŠITEV ZA SATELITSKO SLEDENJE,
KOMUNIKACIJO IN NADZOR GORIVA”

1 + 1 GRATIS
SLEDILNA NAPRAVA

OBIŠČITE

DO 15.10. OZIROMA DO ODPRODAJE ZALOG

www.tiskanjenalepk.si
info@priber.com
www.priber.com
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