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Za podjetjem Dobravc Transport stoji Pe

ter Dobravc, s katerim sva se pogovarjala
v njegovi pisami na Viru pd DomZalah.
Transportno podietje, ki ga je gospod
Peter ustanovil pred 28 leti, deluje med
Slovenijo in severno Evropo. To postane
oiitno ie v njegovi pisarni, kjer se raz-
prostirata na stenah podrobna zemljevida
Evrope in skandinavskih deiel. Z zaposle'
nimi vozniki se v iivo ne vidi prav pogo-
sto, preko telefona in s pomodjo radunal-
niike aplikaci.je pa je lahko vsak trenutek
z njimi, kjerkoli se nahajajo na ewopskih
cestah. Z veseljem mi pokaZe, kje vse se

trenutno nahajajo niegovi tovorniaki. Na
ta natin lah-ko s svojo pettlansko ekipo
v Sloveniji zelo uainkovilo nacrluje in
usldajuje posle. ter posl<rbi, da njegovi vo
zniki kar najhitre.je napredujejo do cilja in
nazaj. Vesel je, da sta se nad druZinskim
poslom navduiila tudi oba sinova Matjai
in Rok, ki s svojim ratunalniSkim in Io-
gistidnim znaniem uspeino nadgrajujeta
vsebine njihovega delovanja. V podietju
se namrea odlitno znaideta.
Peter je preiivljal otroitvo in mladost v
yasi Bute p Poddetrtku. Pri 20 letih se

.je odselil v Ljubljano, kjerje spoznal 2eno

Marijo, s katero sta si pred 26 leti ustva-
rila drulino. Ob odloditvi za nakup par
cele in hi6e sta se odlotila za nov dom v
Dobu pri Domialah, kjer Zivijo Ze 18 let.

Po poldicu je avtomehanik. Nikoli si ni
mislil, da ga bo pot peljala na podrodje
a\toprevoznistva. Bolj kot nacrtno se je

vse skupaj zgodilo po nakljutju. Po raz-
padu |ugoslavije so ga prava poznanstya
pripeljala do prvih poslov na Svedskem.

Postopoma je bilo takinih poslov vse vei
in kmalu ie postalo podjetje Dobravc
Transport vodilno slovensko podjetje v
prevozih ne le na Svedsko, ampak nasploh
v skandinavske deZele. Veiina prevozov
blaga poteka iz Sloveni.je in nekaj tudi iz
Italije v smeri Skandinavi.ie in nazai. Pre-

vaia.jo najrazlidnejie vrste poiiljk, kot
na primer pohistvo, papir, razne kovine,
skratka vse razen razsutega toyora. Go-

Podjetje Dobravc Transport deluje med Slot enijo hr set emo Erropo.

Direktor podjetja Peter Dobravc

CEH lohober 2016

Peter Dobravc, Dobravc Transport d. o. o.
Ob petkih zveter je navadno na parkirisdu Dobravc Transporta v Dobu pri DomZalah prav Zivahno. To
je namred tas, ko se vozniki s svojimi tovornjaki odpravljajo na teden in ved dni dolge poti proti Skandi-
naviji. V yedernih urah jih lahko sredamo na Stajerski avtocesti, po kateri brziio proti srednji in severni
Evropi. V ponedeliek zjutrai, ko se zaine nov delovni teden, so tako Ze na ciljih na daljnem Danskem,
Svedskem ali Norveikem.
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da je delo voznikov v njegovem podjetiu
zelo specifiino in zahter.no, sai gre za

zelo dolge ture, ki jih morajo prevozniki
opraviti. Po\.?reano opravto od 4 do 5 ti-
soE kilometroy na eno relacijo, lahko pa

Ekipo Dobravc Transportq ki deluje y pisami, sestovljajo Rolg Maja, Peter in MatjaZ.
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Dolrrot c Transport pra nia tajrazliinejle wne poiiljb meil
lcatetitti se wtjde tudi kaj bolj netavadnega.

spod Peter je bil sprva tudi sam kajii tas
altoprevoznik, kmalu pa se .je osredoto-
dil na samo vodenje podietja iz pisame y
Sloveniji. Na zatetku je vsa komunikacija
potekala po telefonu, danes pa mora biti
ves das priklopljen na internet, da Iahko
dovolj hitro sledi ysemu dogajanju. Od-
zivnost in hitrost je namrei v tem poslu
zelo pomembna. Vedkrat se je tudi sam

odpravil na Svedsko. Ob obisku poslov-
nih pa nerjev je izkoristil ta aas tudi za

potovanje po deieli, kije zelo lepa, razno-
lika in zanimiva. Tako je zdruzil prijetno
s koristnim.
Poslovanje s skandinavskimi podjetii ie
zahtevno. saj so navade severnih Ewo-
pejcev v marsidem drugadne od naiih. Pri
poslovanju s tujci je pomembno, da zna6

slediti njihovim poslor.nim navadam.
Ko .jih enkat spoznai in razumei njihov
koncept delovanja, pa si Iahko dokaj hi-
tro utrdis svoi poloZaj. Skandinavci so

zelo redoljubni, dosledni in imajo visoka
pridakovanja. Pri pladilih so zelo discipli-
nirani in ne tolerirajo nepoStenja. Redko-
kdaj se zgodi, da bi te kdo opeharil ali se

ne bi drial poslovnega dogovora. Vse to
priaakuieio tudi sami od svojih poslovnih
partneriev. Zdi se, da je gospodarstvo na
severu bolj flelaibilno, hitreie kot v Slo-
veniji se pridobi ustrezne dokumente, bi-

rokatskih ovir je manj. V ekipi Dobravc
Transporta ie 24 zaposlenih, od tega kar
19 voznikov. Vet kot pol jih prihaja iz Bo-
sne, saj med Slovenci Zal ni pravega zani-
manja za to delo. Gospod Peter poudari,
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tisoi kilometrov. Poklic je 1

z druZinskim iivlieniem. s:

Le nekater

eiie visoke. Zato se iim loskusalo rale

gniti. Prav kmalu se

vliati tudi na zimo. \
>odo zateli pripr

st, v zameno pa iim nudi dobre pogo.le

la in redna plaiila. Do delavcev duti ve-
o odgovornost, zato daje velik pomen

lnemu vzdrievanju in ustrezni opre-

verigami, ki so zahtevane v skandinavskih
dr2avah. Zime se ne bojUo. saisnezenje na

severu ne porzroaa toliko teiav kot doma
v Sloveniji. Pravzaprav kljub sneien)u vse

poteka tekode.

Zanirnalo me je, ie so se kaj povetale
kontrole ob mnoiitnih migraci.lah, ki
so se v zadnjem tasu dogajale v Ewopi,
vendar v podjetju niso zaznali kakinih

se tovorntaKC

opremili z novimi zimskimi gumi

I

E

asa odsotni
let. Pri sv<

zanesliivost
voznrk
iznaidl

!atl, sa]

oprem€

strogi in s tem povezane kazni zelo
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V roanrm parku Dowavc Trarcporta je 20 tovonrjokar,
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V skandinayskih deZelah zapade pozimi veliko snega, vendar
lo ne povzrota posebnih teiav na cesli.

Sodobno opremljea tot onlak

posebnih sprememb. Kontrole so namret
zelo stroge ie vsa leta. Ob predkanju Balt-
skega morja, kije del vseh poti Dobravie-
vih tovornjakov, so namlea prisotni strogi
rentgenski pregledi. s katerimi zaznajo

ves obiiajen in nenavaden tovor in dode-
lijo kazen na primer celo za kajenje, ki na

trajektu v kabinah ni dovoljeno.
Danes ie v voznem parku podietja Do-
bravc Transport kar 20 tovorniakov raz-
lidnih znamk, kapacitete od 22 do 25 ton.
Po velikosti so med drugimi slovenski-
mi prevoznimi podjetji nekje v sredini,

)
o Bc

t, '7t

I
'l

I
qaB

,2-

-



Idiliten pogled na bedstut pokrajino.

deprav bi se lahko Ze vedkat odlodili za

hitreiio rast. Peter ostaja skomen in 2eli

obdrZati dejavnost pod.jetja v okvir.iih, ki
so zanj obvladljivi. Na takien nadin mu
ostane aas za stvari, ki ga veselijo v zaseb-

nem Zivljenju. Ob sondnih koncih tedna
ga lahko sredamo na motorju ali na dolnu
ob morju v Izoli, kamor z Zeno zelo rada

zahalata. Za prihodnost nima kakdnih
posebnih 2elja. Zeli si. da bi oslal zdrav in
v dobrih odnosih s svojimi narbli2jimi.
Gospod Peter se rad udeleZuje srefanj
transportnih podjetij, ki jih v Sloveniji or-
ganizirajo razni njegovi vedii dobaviteljiin
poslovni partnerji. Sinova se udeleZuieta

rudi tekmovani artoprevoznikov v varni
vo2nji in drugih podobnih dogodkov. ee
prav so slovenski altoprevozniki v poslu
tekmeci, se med seboj radi druZijo. Tudi
na cestah je, kadar kdo potrebuje pomod,
vedno na prvem mestu kolegialnost. Ob
rpraianju, de se na cestah pogosto zgodi

kakina nesreda, mora gospod Peter kar
malo pomisliti. Spomni se Ie na dve vedji
nesreti, v katerih pa k sredi voznika nista
bila teije poSkodovana. V podjetiu se jim
uspe zelo redko zbrati skupaj, teprav or-
ganizirajo tudi kakien poletni piknik ali
prednovoletno praznovanje. Specifika
dela in delavcer le namrea taka. da niso
skoraj nikoli vsi v Sloveniji. Gospod Do-
bravc pogreSa ved sodelovanja med pod-
jetniki v lokalnem okolju, saj verjame, da

bi bili Iahko bolj povezani ie uspeinejii.

Mija Bokal
Fotografije: arhiv podietja
Dobravc Transport d. o. o.

Na Svedskem je veliko jezet

Poiitek med dolgo potjo.

Peter Dobrovc se v prostem dasu rad zapelje taokrog z motorjem.
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