
Projekt DT kreativci – promidţba škole i zanimanja – OŠ Lokve 

Stručni posjet tvrtkama „Lokve“ d.o.o. i Graša d.o.o 

 

U sklopu projekta DT kreativci nastavljamo s promicanjem drvodjeljskih 

zanimanja i obrtništva među učenicima osnovnih škola. Tako da smo u petak, 1. 

travnja 2016. posjetili OŠ Lokve gdje su učenici kreativci Marija, Boris, Juraj, 

Denis i Kristina predstavili našu školu i zanimanja pred 7. i 8. razredom osnovne 

škole Lokve.  

 

 

Glavni razlog odlaska u Gorski kotar  bio je stručni posjet učenika III S, 

IIIDT i IVDT razreda tvornici građevinske stolarije „Lokve“ d.o.o kao primjer 

uspješne tvrtke u Hrvatskoj koja posluje i na međunarodnom planu niţe uspjehe.  



 

Proizvodi ove tvrtke posjeduju certifikate za kvalitetu izdane od 

“Euroinspekt-drvokontrole“ Zagreb, IFT Rosenheim - Njemačka, “Treviso 

Tecnologia” Italija, te oznaku CE za kvalitetu, utemeljenu na europskim 

standardima. 

Ova tvrtka svakako je izvrstan primjer našim učenicima kako se u našoj 

struci  moţe uspjeti kroz kvalitetu proizvoda, inovacije, uspješno nošenje s 

konkurencijom i problemima trţišta . 

Internet je svakako danas nezaobilazni oblik promocije, a ova tvrtka to 

svakako zna. Izdvojili smo s web stranice njihove tvrtke: 

„Prozor nije samo veza ili barijera u kontaktu sa vanjskim svijetom. 

Najdinamičniji je dio vanjske ovojnice zgrade, istovremeno djeluje kao 

prijemnik koji propušta sunčevu energiju u prostor, ali predstavlja i zaštitu od 

vanjskih utjecaja i gubitaka topline. 

Zahtjevi trţišta te energetskih strategija globalno veliki naglasak stavljaju 

na unapređenje energetske učinkovitosti, te samim time aktivnosti koje se 

provode koncipirane su na uštedi energije, ugodi stanovanja, smanjenju 

karbonskog otiska, što svakako doprinosi odrţivom razvoju i pozitivnom 

utjecaju na okoliš.“ 

Tvrtka zapošljava 120 radnika od kojih su većina ţene. 

  



Druga tvrtka koju smo posjetili u sklopu ovog putovanja je tvrtka „Graša“ 

d.o.o. čiji je vlasnik gospodin Ţeljko Graša. Tvrtka se bavi proizvodnjom stolica 

koje uglavnom izvozi. Zapošljava 15 radnika. U sklopu postrojenja posjeduje 

pilanu i sušionicu tako da su učenici mogli vidjeti primjer tehnološkog procesa 

izrade namještaja od masivnog drva (bukovine) od trupca do gotove stolice. 

Ovo je još jedan primjer kako biti uspješan poduzetnik. Zahvaljujemo se 

gospodinu Graši na izdvojenom vremenu. 

 

 

Isto tako zahvaljujemo se ravnateljici i razrednici 8. razreda OŠ Lokve na 

gostoprimstvu, a isto tako gospođi Sandi Bolf koja nas je provela kroz 

poslovanje tvrtke „Lokve“. 

Voditeljica aktiva obrade drva 

Ljiljana Lozančić 

 

 

 

 


