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oznata se pravzaprav 
ze iz otroskih let, njuna 
skupna pokliena pot pa 

se je zacela v casu redne zapo
sUtve, ki je trajala skoraj sedem 
let, pretezno v novogoriskem 
podjetju FinaL Prvi, ki 5e je oello
eil, da gre na svoje, je bil Bojan, 
in sieer leta 1993, Stefan se mu 
je pridruzil eez dye Ieh. K od· 
loeitvi za prehod v redno obrt 
ga je napeljaia ugotovitev, da 
sta Ie tako lahko bolj ucinkovita 
pri delu, ki ga je bila ie takrat 
na pretek in se se danes, kljub 
reeesiji, ne pritozujeta. Le v za· 
dnjem letu sta morala zavrniti 
nekaj manj naroeil kot prej, se 
vedna pa imata nacrtovanega 
posla za vsaj nekaj prihodnjih 
meseeev. 

Ze v casu redne zaposlitve sta 
lzvajala dela pri strankah, ki so 
bile zel0 zahtevne, taka da sta 
se po vstopu v obrt lahko posto
poma prebila v ta krog naroe
nikov. Potrebnih je bilo vee let 
lrdega dela, da sta si v Iokalnem 
in zatem sirsem okolju pridobiJa 
sloves kakovostnih obrtnikov. ki 
svojo eeno gradita tudi na vse
strarlSkem in potrpezljivem pri
zadevanju ustreci zeIjarn strank. 
jim svetovati in pomagatL Pnzna
'lata, da to ni vedna enostavno 
in zato vnaprej ne dajeta neu
resnicljivih obljub. Pravo stanjs 
prostorov, namenjenih prenovi, 
je namree dostikrat mozno v 
eeloti spoznati sele na zacetku 
del. Pri notranjih prenovah, v 
zadnJem casu najveckral indi
vidualnih stanovanjskih zgradb, 
najraje prevzemata narocilo v 
eeloti, potem pa k delu pritegne
a izbrane obrtnike drugih strok 

-vodovodne instalaterje, elektri
carje, slikopJesk811e, poJagalce 
parketa in druge - vendar taks
ne, ki S8 Z njima ujemajo tako po 
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aJraJe segata 
pO zahtevrnejsih delih 

Kot sanlOstojna podjetnika sta Bojan Spacapan in Stefan Kralj nedvomno
 
eden od odlicrzih zgled07.J trtnegn nastopanja s skupno pol'ludbo
 

in usklajenim poslovanjem Oba imata skoraj trideset let delmmih izkusenj
 
zlasti na podrocju polaganja tarne in zidne keramike pa tudi manjsm
 

Bojan Sl'acapan (Ievo) in '!,te!all Kralj (desno) pri del II s strojem za vodni 
izrez kemlllike, vseh vrsl.klwl1IOV fer raznih steklenili in lIavaclnih mo
zaikov 

kakovosti storitev kot po organi
zacijski kulturi. »Ne dovoliva si, 
da bi delo zamujalo zaradi nase 
medsebojne neusklajenoSli,« 
poudarjata. »Od vseh sodelu
jocih pri projektu prenove tudi 
zahtevava enako raven vrnitve 
prostorov v prvotno stanje glede 
reda in cistoce.« 

Delo kljub vseJ pOlrebni stroj
ni opremi, ki jo stalno posodab
Ijata, pogosto zahteva vecurni 

zidarskih del. 

fizicni napor, pri cemer trpijo 
kolena, hrbet, ramena in roke, 
povrh pa njun poklic ni uslrezno 
vrednoten na trgu. Redno obis
kujeta sejme dorna in v tujini ter 
se strokovno izpopolnjujeta na 
seminarjih, najpogosleje tistih, 
ki jih organizirajo svetovno znani 
ponudniki materialov in strojev, 
Zaradi obliee dela pretezno na 
Primorskem se doslej nista mo
gla veliko odzivati na naroeil 

iz drugih delov drzave. Se manj 
pa iz tujine, eeprav so po njunih 
storitvah povprasevali ne Ie iz 
sosednjih drzav ItaliJe in Hrva
ilke, marvec celo iz Crne gore. 
Zaenkrat ne zaposlujeta, ker je 
med mladimi tezko najti zanima
nje za njun poklie, iz dosedanjih 
izkusenj s poskusnim delom po
sameznih kandidatov pa jima je 
jasno, da bosta glede na nJune 
strege zahteve glede kakovosti 
storitev ustrezen kader tudi v 
prihodnje tezko naSla. 

Vse pogosteje se pri preno
Yah srecujeta tudi z vprasanjem, 
kako prostoru na sploh iZboljsati 
estetsko podobo, kar cutita kot 
poseben strokovni izziv. Prj izbi
ri naroci! se vse bolj usmerjata 
v »butiena« dela, ko v keramiko 
vnailata okrasne vzoree, ko na 
primer izdelujeta mozaike iz 
stekla in kerarnike in ko kerami
ko obdelujeta v obliki razlicnih 
predmetov, skratka v vse tis to, 
kjer je treba od sebe dati kaj no
vega. Povedano se drugace - pri 
njunem delu ne gre sarno za goli 
posel, arnpak iseeta v njem tudi 
ustvarjalni uzitek. 

Besedil0 in slika: 
Boris Savle 
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