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Vseživljenjska zgodba se začne v Belinki leta 1978  
 
Leta 1978 Janez Pavel II. nastopi papeževanje, tedaj ugrabijo nekdanjega italijanskega premierja Alda 
Mora in v Belinki iščejo sodelavca v prodaji.  
 
Prijavi se Zvonka, vendar se ustrašijo potencialne mlade sodelavke, češ da bo kmalu imela otroke in bo 
potem preveč odsotna.  
 

 
 
Napotijo jo v računovodstvo za knjiženje novih investicij pod pogojem, da bo izredno natančna. Takrat in 
vseh dolgih 42 let dane obljube Zvonka ni prelomila.  
 
V tistih letih se je postavljal AO obrat in Zvonka je bila prisotna pri vseh glavnih nabavah osnovnih 
sredstev na celotni lokaciji Belinke. Do potankosti je vedela za vsako osnovno sredstvo, kje stoji, kaj je 
namen sredstva in čemu služi. Vse je vodila ročno, potem šele na programu Vax in kasneje na Sap-u. 
Ob vseh spremembah je bil njen doprinos neprecenljiv. Zadnja leta zgledno in zelo odgovorno skrbi za 
knjigovodstvo z našimi dobavitelji, knjiži račune in predvsem plačuje obveznosti našim dobaviteljem.  
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Zvonko odlikuje izredna natančnost in neizmerno širok nabor znanja s področja vodenja osnovnih 
sredstev in dobaviteljev. Svoje znanje nesebično podaja in razdaja svojim sodelavkam. Vedno je 
pripravljena pomagati, razlagati zapleteno, tudi revizorjem. Je zelo vsestranska, razgledana oseba in 
tudi takrat, ko bi že vsakemu drugemu popustili živci, zmore mirno in s prijazno besedo priti do cilja. 
Zvonka je pravi zgled preprostega in poštenega človeka, vedno je zelo dostopna. V njeni družbi se vsak 
počuti sprejetega, prijetno in sproščeno. 
 

 
 
 
Naša Zvonka Zarubica je že preko 42 let zvesta Belinki. Belinka Perkemija ji s podelitvijo Znaka za 
življenjsko delo izreka priznanje in zahvalo za celotno Belinko.  
 
Zvonka, želimo si, naj Belinka še naprej ostaja v tvojem srcu na prav posebnem mestu!   

 

Zvonka je prijeten sogovornik in tem za pogovor z njo res ne more zmanjkati: 

»Svojo prvo zaposlitev sem nastopila v Belinki s 23 leti, v najvišjem nadstropju upravne stavbe, (tedaj je 

bilo to prvo nadstropje) pri gospe Grčar.« Potem pa je vse že zgodovina. 
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Pogovor nanese na prihodnost, na načrte v prihodnjem letu. Trenutno jo srce vleče nazaj na delo z 

zemljo - vrtnarjenje na lastnem vrtu. Ni človek potovanj, zato si ne želi tujih, neznanih krajev. »Ne skrbi 

me, da bi mi časa ostajalo in da bi se dolgočasila. Tukaj je vzdrževanje hiše in brkljanje okrog nje. 

Vseskozi sem zaposlena.«  

 

»Rada hodim v naravo, v gozd, kjer človek lahko prisluhne svojih mislim,« še doda. Toda živali si 

vseeno ne bo omislila, ker je domača žival prevelika obveza. 

 

»Tudi vnukinja, zdaj ima že več kot eno leto, mi bo krajšala čas. Stari starši ravno v današnjem času še 

kako pridejo prav mladim družinam.« 
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»Pa druženje s sorodniki, teta ima 95 let.« 

 

Za prihodnje leto, ko načrtuje upokojitev, bi Božičku napisala, naj ostane tako zdrava kot doslej. »Želim 

si le zdravja! Težko je poslušati starejše ljudi, ki venomer tožijo o razno raznih bolečinah.« 

 

Kaj ji je bilo v zadnjem desetletju v Belinki najpomembneje? »Delati v okolju, kjer sem se dobro počutila 

in z ljudmi, ki me sprejemajo, s katerimi se lahko pomenim in ki so mi več kot le sodelavci. To je bolj 

pomembno od same plače.« 

 

 

Od leve: Anton Gregorič, Zvonka Zarubica in Matija Mencinger 
 


