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PODJETJE HOSEKRA

Mojstri
za hiške

Big Berry hišica.

Lesena replika BIG
BERRY hiške se
je izdelovala 600
ur! Izdelana je do
zadnjega detajla.

na proizvodnjo moZnamko Hosekra dejavnost
bilnih hišk. Še bolj drzna odlosmo nekoč povečitev je bila, da postavijo kar cel
»resort« in se začno ukvarjati s
zovali predvsem s
strešnimi kritinami. turizmom.
je prišlo do tega?
Danes je program te- Kako
Pod imenom Hosekra je naga bistriškega pod- tanko pred 30. leti kot samostojni podjetnik začel delovati
jetja zelo raznolik,
Hostej. Začel je s kljumed drugim se vse Drago
čavničarskimi deli, sčasoma pa
bolj ukvarjajo z izde- so se usmerili v proizvodnjo
lavo mobilnih hišk. in montažo kovinskih strešnih
Po nekaj letih se je v poZgodbo o uspehu pa kritin.
sel vključila še žena Betka in
pišejo tudi v turizmu. prevzela komercialo. Sprva so

delali v domači delavnici na Pokošah. Leta 2000 pa so preselili
proizvodnjo v nove hale ob avMobilne hišice so postale v tocesti v Sl. Bistrici. Leta 2003,
zadnjih letih zelo priljubljena po očetovi upokojitvi, je vodepočitniška izbira, bodisi ob nje podjetja prevzel sin Boštjan.
morju ali v drugih turističnih
krajih. V pravem trenutku so Sprememba
»Prva leta je bilo kar težko.
se v podjetju Hosekra odločili
za novi izziv in razširili svojo Soočili smo se s preobliko-

» Piše: Bojana Petelinšek

V hiškah
lahko uredijo
talno ogrevanje.

vanjem poslovanja iz s.p. na
d.o.o., s tem pa je bilo treba poravnati tudi davčne obveznosti do države. Toda imeli smo
ime podjetja, nekaj sten, nekaj
strojev, nekaj izkušenj in mladostno zagnanost,« se spominja
Boštjan Hostej.
»Kmalu je postalo jasno, da
je posel s strešnimi kritinami
omejen na letno sezono in iskali
smo ideje, kaj početi pozimi.
Plače je bilo treba zagotoviti tudi tedaj. Tako smo začeli delati
male objekte; najprej garaže,
kasneje bivalne kontejnerje.
Očitno smo znali narediti kakovosten produkt za ustrezno
ceno. Naročila so se namreč
začela stopnjevati. Zdaj letno
naredimo tudi od 200 do 250
garaž. Že drugo leto po izdelavi
prvega kontejnerja smo jih izdelali in prodali 350. Prav tako
smo se med prvimi v Sloveniji začeli ukvarjati tudi s foto-

voltaiko oz. vgradnjo sončnih
elektrarn, gradimo tudi zvočne
ograde …
Vse to je nadgradnja osnovnega znanja in izkušenj, ki smo
jih pridobili s prvotnim delom,
strešnimi kritinami. Ko neki
novi posel dobro opraviš, dobiš
veselje in samozavest, da poskusiš še kak izziv, da preveriš,
česa smo sposobni …«

Od streh do mobilnih
hišic

To razmišljanje jih je kmalu
nato vodilo v novi izziv in pred
nekaj leti so začeli izdelovati
mobilne hišice.
»Začelo se je tako, da smo
najprej za druge dobavitelje
iskali kakšne rešitve. Tedaj smo
sklenili, da sami naredimo dve
ali tri vzorčne hišice in jih postavimo na ogled.
Najprej smo raziskali trg in
preverili, kaj je v ponudbi. V
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Te hišice bodo
postavili v Termah Ptuj. Vse
bodo imele tudi
talno ogrevanje.

Letno naredijo
od 200 do 250
garaž.

Italiji imajo že desetletja zelo
dobro obiskane kampe s tovrstnimi hišicami. Tam smo
videli, kateri dizajnerji delajo
dobre hišice in z njimi smo nato sodelovali in rasli tudi mi.
Vztrajam pri tem, da vgradimo
dobre materiale in da so hišice
cenovno čim bolj dostopne. In
ker smo hitri in prilagodljivi,
smo se odločili, da naredimo
svojo linijo.

Preskok v turizem

Sprva smo res nameravali
narediti nekaj vzorčnih hišic.
Potem pa smo leta 2014 kupili
kamp ob Kolpi na res sanjski
lokaciji in takoj sklenili, da raje
naredimo neko pravo zgodbo iz
tega. Dve leti kasneje smo tako
prešli na čisto novo dejavnost
– na turizem. Odprli smo prvi
lastni BIG BERRY Lifestyle resort ob reki Kolpi. Še isto leto
smo prvič odpeljali prvo hišico
BIG BERRY 1500 kilometrov

daleč do Črnega morja, kjer
imamo zdaj svojo franšizo. Leta 2017 pa smo odprli franšizi
še na dveh lokacijah v Avstriji
in v kratkem jo odpiramo na
Ugljanu na Hrvaškem.
Poti nazaj ni več, odzivi so
zelo pozitivni.«

Opaženi!

Z inovativno zgodbo, ki jo
razvijajo v turizmu, so kmalu
opozorili nase. In to zelo! Leta
2017 jih je revija Finance umestila med superfinaliste izbora
Naj podjetniška ideja (bili so
drugi med stotimi). Skoraj so
osvojili tudi priznanje Sejalec,
to je priznanje Slovenske turistične organizacije za ustvarjalne, inovativne dosežke in ideje
v turizmu.
»Glede na to, da ima Slovenija 12 milijonov turističnih
nočitev na leto, mi pa smo bili v turizmu s projektom BIG
BERRY na trgu komaj dve leti

Notranjost in zunanjost mobilnih hišic
naredijo po željah
stranke.

in se že povzpeli na visoko drugo mesto, je to res neverjeten
uspeh. Najbolj ponosni pa smo
na dosežek, da nas je videla in
podprla tudi država, saj so nas
iz Olimpijskega komiteja lani
povabili, da postavimo Slovensko hišo na Olimpijskih igrah
v Koreji.«

dokler ne zgradijo nove ali prenovijo stare. Potem pa mobilno
hišico prestavijo na počitniško
destinacijo ali pa jo prodajo,«
pravi Boštjan Hostej.
Še pred nekaj leti so lahko
zaradi prevoza izdelovali do
3 metre široke hišice, zdaj že
lahko prevažajo in zato tudi iz4,5 metra široke in 11
Uporabne in prilagodljive delujejo
metrov dolge. Celotno hišico
Mobilne hiške so zaradi nizizdelajo sami.
ke cene (stanejo od 15 tisoč
evrov dalje), kakovostne izde- Podjejte raste
lave, dolgoletne garancije in
Ekipa podjetja Hosekra zdaj
prilagodljivosti (naredijo jo po šteje okoli 40 zaposlenih. Veliželjah naročnika) postale pravi ko drugih sodelavcev pa je tudi
hit – in ne samo v turizmu.
v projektu BIG BERRY ob Kol»Vsaj tretjina hišic je name- pi in v tujini.
njenih za bivanje. Marsikdo
Boštjan Hostej z nasmehom
kombinira dve taki hišici in za pritrdi, da je deloholik. Delov30 tisoč evrov dobi stanovanje nik se zanj začne kmalu po pol
na 70 kvadratnih metrih z vso šesti zjutraj in konča le kakšno
opremo – uredi le še ustrezne uro ali dve pred polnočjo. Vmes
priklope na vodo, elektriko, je tudi čas za družino, šport,
kanalizacijo. Nekateri kupijo sprehod s psom … Za kavice
hišico in v njej bivajo začasno, pa le redko.

