VIGIT

podjetje za gradbeni inženiring

Družba Vigit se je že od leta 1990 podjetno
soočala s slovenskim trgom, v februarju
2010 pa je lastnica z novoustanovljeno
obliko vstopila tudi v zasavski inkubator s
sedežem v Zagorju.

»Za ta korak sem se odločila predvsem zaradi širitve dejavnosti na – zdaj še idejni – spletni projekt za otroke
o požarni varnosti,« pravi Valerija Skok, univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva, ki v inkubatorju
deluje kot samostojna podjetnica. »Projekt želimo izpeljati v sodelovanju s Slovenskim združenjem za požarno
varnost in Zavodom za gradbeništvo Slovenije.«
Znotraj gradbenega inženiringa je požarna varnost specializirana dejavnost podjetja Vigit. Valerija Skok je
namreč tudi izvedenka za gradbeno in požarno stroko, predsednica nadzornega odbora Slovenskega združenja
za požarno varnost ter glavna in odgovorna urednica revije Požar, ki jo združenje izdaja. Prepričana je, da bi
omenjeni internetni projekt zelo pripomogel k večji osveščenosti otrok in njihovih staršev o pomenu požarne
varnosti, tveganjih in seveda preventivnih ukrepih.
Podjetništvo ji je pisano na kožo, čeprav se je zanj, kot pravi, odločila po sili razmer. »Po petih letih dela v
zagorskem podjetju Beton je šlo to v stečaj in morala sem se nekako znajti.«
Takrat se je obrnila na krog svojih prijateljev in znancev, ki so jih pomagali pripraviti ustrezno dokumentacijo
za registracijo podjetja, ji pomagali pri vodenju računovodstva in drugih podobnih delih. »Ker vem, da je na
začetku za vsakega težko, podpiram idejo podjetniškega inkubatorja, kjer imajo nova podjetja na voljo pomoč
pri ustanavljanju in začetnih korakih, in sicer vse na enem mestu,« pravi. Meni pa, da sedež delovanja niti
ni tako bistven. »Bistveno je, da znaš delati, se pogovarjati in znaš delo tudi pridobiti.« Pri tem seveda veliko
štejejo tudi reference, s katerimi se lahko sama pohvali. Med drugim je Vigit študijo požarne varnosti, načrt
gradbenih konstrukcij ali kake druge projektantske storitve opravljal za poslovni objekt Taxgroup v Ljubljani,
ljubljanski center Super nova, pediatrično bolnišnico, celjsko knjižnico in logaški dom za starejše občane.
»Tisti, ki začenjajo na novo,« pravi Valerija Skok, »morajo na začetku delati več, več morajo vlagati tudi v
promoviranje svoje dejavnosti, marketing.« Njej tega ni bilo treba, ker se, kot je v šali pripomnila, dobro blago
samo hvali.
Seveda pa podjetništvo ni vselej le rožnato. »Pri nas se letos krepko pozna gospodarska kriza. Tudi cene na
področju projektiranja so prenizke. Medtem ko se drugi strokovnjaki, na primer odvetniki, znajo postaviti zase
in določijo svojo tarifo, se mi gradbinci ne znamo zmeniti. Kriva pa je država, ki za to nima interesa, saj je naš
največji naročnik. Žal so javna naročila naravnana na najnižjo ceno, najugodnejši ponudniki pa po moji oceni
ne ponudijo realne cene.«
Kljub trenutnim neugodnim razmeram ostaja Hrastničanka, ki živi in dela v Zagorju, optimistična tudi naprej.

Sredstva za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja so dodeljena s strani Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije in s strani Ministrstva za gospodarstvo

