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 “Da čim več poslovnih idej, ki jih imate 
poskusite in če jih deset tisoč ne bo 
uspelo, prva pa mogoče bo torej bistvo 
je, da nikoli ne obupaš in da nikoli ne 
rečeš, da če si nekaj poskusil in ni 
uspelo, da mogoče pa druge zadeve tudi 
ne bodo uspele. Če ne poskusiš nikoli ne 
veš če bo ideja uspešna ali ne.” 

 Tomaž Marovt – KOM Marovt 



•“Za uresničitev poslovne ideje je 
potrebno strokovno znanje, veselje do 
dela, vztrajnost, veselje do učenja, 
odprtost, poštenost do strank in lastnih 
delavcev. 

•Če te vrline upoštevaš in jih izpolnjuješ, 
lahko dočakaš tudi uspeh.” 

•Jožef Pliberšek 



“Spoznanje, da se v glavnem lahko 
zaneseš sam nase, da nič ne 
pomaga, če samo kritiziramo, 
pričakujemo pomoč drugih, ampak 
moramo sami najti pot in sredstva iz 
različnih zagat, ter da ti edino delo 
in znanje pri tem lahko pomaga.” 

 Leopold Jurič – TGA Jurič 



„Mlademu lastniku dobre poslovne ideje, ki 
si jo želi uresničiti sam, svetujem, da gre 

počasi, da svojo idejo ne razglaša okoli, ker 
bo ostal brez nje in da se dobro informira, 
kaj in koga vse potrebuje za uresničitev 
svoje ideje. Vsi pomagači, posojevalci 

denarja in prijatelji so samo sodelavci, ki 
dobijo plačilo za svoje sodelovanje oz. delo, 

lastnik podjetja pa naj bo samo eden – 
lastnik ideje. Počasi se daleč pride!“ 

Melita Roj – Založba ROTIS 

 



„Dijaki pa imate pred seboj še tudi študij, 
ki naj bo na prvem mestu, prav tako pa je 
pomembno razvijati lastno samozavest, 
brez katere nam nobena ideja ne more nič 
pomagati. Že zdavnaj ni dovolj biti samo 

strokovnjak za neko področje - brez 
čustvene inteligence se danes nikamor ne 

da priti, ker je poznavanje 
komunikacijskih veščin odločilno na 

vsakem koraku.“ 

Melita Roj – Založba ROTIS 

 

 



 

„Za uresničevanje poslovnih in vseh drugih 
idej pa se mora človek zavedati svojih izbir in 
svoje svobode  razmišljanja in čutenja sebe – 
tega nam nihče nikoli ne more vzeti, če si to 

zgradimo s poglobljenim in zavzetim učenjem. 

 

Veliko odličnih idej in njihovih uresničitev 
vam želim. 

Za vaše srečno življenje.“ 

Melita Roj – Založba ROTIS 

 

 



 “Preden se začneš ukvarjat s tem poslom ga 
moraš podrobno preučiti in vedeti o njem še 
vsako najmanj pomembno podrobnost. Nato 
potrebuješ nekaj začetnega kapitala, 
katerega si prislužiš sam, saj tako ceniš 
njegovo vrednost in z njim ne boš ravnal 
nespametno. Izkoristit moraš vsako 
priložnost pa če se ti ta ponudi sredi noči ali 
pa ob prvi večerji s starši bodoče žene (in ne 
mislite si, da se to ne more zgoditi- lastne 
izkušnje).” 

 Berry Rössler 



 ˝Vztrajnost, predvsem to. K temu 
pa moram dodati tudi trdo delo in 
pa poštenost. Brez tega dandanes 
menim da dolgoročno ne uspe nič˝ 

 Aleš Juhart – RTC Trije kralji 
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 ˝Imeti dober poslovni načrt, biti 
vztrajen, deloven, predvsem pa imeti 
cilj.” 

 Nada Bukovšek – Avto GEN 
 

 “Da bi bili inovativni in ambiciozni.” 

 Helena Erker – računovodski servis 
Helena Erker s.p. 



 “Vsak najstnik gre skozi obdobja, ko mu gre 
vse narobe in se mu zdi, da ga nihče ne 
mara, da  je nepriljubljen in ga nihče ne 
razume. A nikoli si ne pustite vzeti sanj in 
ciljev. Mnoge težave, ki jih imate danes, 
bodo čez nekaj let ali celo mesecev, izginile. 
Nabrali si boste polno življenjskih izkušenj, 
zrasla vam bo samozavest, našli boste 
področja v katerih boste dobri.” 

 Boris Gorenc - Pižama   

 


