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E pro na trgu deluje že tride-
set let in v tem času so si na 
področju pritrjevanja in sis-
temov za zaščito pred pad-
cem na strehah in objektih 

nabrali zelo veliko znanja in izkušenj. 
»Razvoj je naša prihodnost in sku-
paj s svojimi poslovnimi partnerji 
postavljamo smernice na področju 
pritrjevanja. Z odgovornostjo in 
predanostjo skrbimo za zadovoljstvo 
svojih strank in zaposlenih,« poudarja 
direktor Igor Torkar.

Kaj je tisto več, Kar vašim 
stranKam ponujate v  
primerjavi s KonKurenti?
Na prvem mestu je nedvomno znanje, 
ker to je naše bistvo. Vse več trgovcev 
namreč ponuja svoje blago po nizkih 
cenah brez pravega znanja in strokovne 
podpore kupcem na gradbiščih, kjer 
je pogosto treba reševati nepredvi-
dene situacije. Na drugem mestu je 
hitra odzivnost na dnevne izzive naših 
poslovnih partnerjev. To je za nas še 
posebej pomembno, saj vsakodnevno 
vidimo, da postaja čas tudi pri nas vse 
dražji. In na tretjem mestu sledi skrb 

za kakovostno zalogo, ki je v veliki meri 
pravzaprav pogoj naše hitre odzivnosti.

KaKo vam pri poslovanju 
pomaga platinasta boniteta 
odličnosti?
Je odraz dolgoletnega dela in vse-
kakor pomeni potrditev, da smo 
na pravilni poti. Je nekaj, česar ne 
moreš kupiti, ampak si lahko prislužiš 
s svojim odnosom in spoštovanjem 
do kupcev in drugih partnerjev, ki jih 
izredno cenimo. Brez njih to ne bi bilo 
mogoče. Je pa res, da bi bilo zmotno 
mnenje, da je bonitetna odličnost že 
sama po sebi zagotovilo za uspeh. Je 
le eden od pomembnih segmentov v 
celotni zgodbi podjetja.

ste družinsKo podjetje. KaKo 
se vrednote vašega podjetja in 
družine prepletajo?
Vsekakor se dinamika podjetja in 
domačega okolja prepletata, saj dru-
gače ne more biti. Po svoje je lepo, 
saj marsikatero spodbudo in idejo 
lahko najdem prav doma, v domačem 
okolju, ko popusti službena napetost. 
Takrat se rodijo najboljše ideje. In če 
imaš ob sebi ljudi, ki dihajo s tabo in 
sodelujejo v procesu, ker ga poznajo, 
toliko bolje. Seveda pa pazimo, da 
kljub temu dom ostane bit – s čisto 
vsakdanjimi temami,p kot je delo na 
vrtu, potovanja, pa kakšen kozarec 
vina ne sme manjkati. 

ali v vašem podjetju poteKa 
prenos vodenja/lastništva na 
drugo generacijo?
V polni meri še ne. Je pa to proces, 

Družinsko podjetje Epro je v Sloveniji 
vodilno na področju pritrjevanja 
fasadnih in strešnih aplikacij ter 
sistemov za preprečevanje padcev na 
in v objektih.

s tem katerim smo že začeli. Menim, 
da je za to potreben čas in občutek 
za odgovornost do podjetja samega 
ter družinskih članov in vseh osta-
lih zaposlenih. Prebral sem, da se 
uspešen prenos na mlajšo generacijo 
v Sloveniji konča samo v 33 odstotkih 
vseh družinskih podjetij, zato se s to 
tematiko ukvarjam že nekaj časa, saj 
je potrebno veliko znanja in občutka 
za kakovosten prenos upravljanja na 
mlajšo generacijo. 

Katere cilje si zadajate  
za prihodnje?
Smo vodilno podjetje na področju 
pritrjevanja fasadnih in strešnih apli-
kacij ter sistemov za preprečevanje 
padcev na in v objektih. Naše vodilo 
je ves čas strokovnost in dobro 
poznavanje tematike, s katero se 
ukvarjamo in to je zagotovo naš prvi 
cilj tudi v prihodnje. Skozi zgodovi-
no podjetja smo ves čas opazovali 
trende na trgu in se temu primerno 
tudi razvijali. Ta strategija se nam je 
na dolgi rok zelo obrestovala in tako 
bomo delovali tudi v prihodnje. Se-
veda je prisotna tudi menjava gene-
racij v podjetjih in s tem procesom 
se menjajo tudi poslovne navade; to 
je eno od področij, na katerega je 
treba biti zelo pozoren. V podjetju 
opažam, da za mlajše člane to ne 
predstavlja velike težave in vesel 
sem, da je tako. Iz tega naslova jim 
tudi prepuščam čedalje večjo odgo-
vornost pri vsakodnevnim poslovnih 
odločitvah, ker si bodo le na tak na-
čin lahko pridobili potrebne izkušnje 
za uspešno prihodnje delo.

Promo

So prva izbira na 
področju pritrjevanja


