
Vzadnjem letu so v družinskem 
podjetju GO-ST gostinska oprema 

iz Grosupljega zabeležili kar nekaj pre-
lomnih trenutkov. Najprej so konec 
leta 2018 odprli nove 
poslovne prostore 
na Ljubljanski cesti, 
kjer imajo sedaj bi-
stveno večje pisarni-
ške, proizvodne in 
parkirne zmogljivo-
sti. S tem so ustvarili 
tudi prijaznejše de-
lovno okolje za več 
kot 30 zaposlenih, 
obenem pa poskrbeli 
za še hitrejšo oskrbo 
svojih strank. Te so 
razpršene po vsej 
Slovenji in podjetje 
GO-ST jim že od leta 
1990 dobavlja in ser-
visira profesionalno 
gostinsko opremo iz 
lastne proizvodnje in 
tujih blagovnih znamk. Po novem nu-
dijo tudi celovito ponudbo profesio-
nalne pomivalne tehnike nemške bla-
govne znamke Hobart, kar je prav tako 
izjemnega pomena za njihovo poslo-
vanje. Z novo generacijo Hobartovih 
pomivalnih strojev namreč ni več za-

mudnega sušenja ali ročnega polira-
nja posode. Poleg tega pri odpiranju 
vrat ne prihaja do izpusta pare, kar bi-
stveno olajša delo v kuhinji. Avgusta 

pa je GO-ST z dobrodelno noto razve-
selil 724 učencev in učiteljev Osnovne 
šole Brinje. Podaril ji je Hobart pomi-
valni stroj model AMXXL, ki bo od le-
tošnjega šolskega leta skrbel za čisto 
posodo in zagotavljanje vrhunskih hi-
gienskih standardov. Pomivalni stroj 
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Vrednote podjetja GO-ST 
ospodarnost: Skrbnost in ekonomičnost vsakega posameznika.
Z razumnimi odločitvami pripomoremo k boljši organizaciji, 
učinkovitosti in dobrim rezultatom podjetja ali ustanove.

dgovornost: Naše poslovanje temelji na odgovornosti, 
partnerstvu, integriteti in predanosti. To znamo pokazati tako 
zunaj kot znotraj podjetja, do zaposlenih, do strank, do okolice.

trokovnost: S sprotnim izobraževanjem in inovativnostjo naših 
zaposlenih zagotavljamo vrhunsko kakovost storitev, ki jih nudi 
podjetje.

radicija: GO-ST d.o.o. je podjetje z dolgoletno družinsko tradicijo 
in ugledom. Trudimo se, da to ohranimo.

V NOVO ŠOLSKO LETO
Z NOVIM POMIVALNIM STROJEM!
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se ponaša z avtomatskim dvigom in 
spustom pokrova, kar bo zaposlenim v 
kuhinji olajšalo delo, zmožnostjo po-
mivanja večjih kapacitet posode ter 

višjo ekonomičnostjo 
pri porabi vode, ener-
gije in detergentov. 
Kot pravijo pri podje-
tju GO-ST, želijo z do-
nacijo stroja v vred-
nosti 15.000 evrov 
nekaj malega vrniti 
nazaj v lokalno okolje. 
Kar nekaj zaposlenih 
in njihovi otroci na-
mreč so in še obisku-
jejo OŠ Brinje, zato 
upajo, da bo začetek 
novega šolskega leta z 
lepo gesto še uspe-
šnejši. Star pomivalni 
stroj je bil namreč že 
na robu svojega delo-
vanja, z novim pa se 
zaposleni v kuhinji 

osnovne šole lahko nadejajo prijetnej-
šega delovnega okolja in vrhunskih hi-
gienskih standardov.

GO-ST d.o.o. Ljubljanska c. 68, Grosuplje
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Z novim pomivalnim strojem Hobart AMXXL so zaposleni zelo zadovoljni. Zaradi avtomatskega dviga in spusta pokrova je delo lažje, veliko bolj ekonomična je tudi poraba vode, elektrike in pomivalnih sredstev.

Nataliji Kotar, ravnateljici Osnovne šole Brinje, sta direktor podjetja GO-ST

Uroš Hudelja in tehnični direktor Janez Križman simbolno predala donacijo v 

vrednosti 15 tisoč evrov.
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