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Prihodnost je odvisna  
od naših preteklih in sedanjih dejanj  
Naj se izrazim z besedami nekdanjega ameriškega 
predsednika Abrahama Lincolna: »Najboljši način 
napovedati prihodnost je, da jo ustvarimo.«

Prihodnost je odvisna od naših preteklih in 
sedanjih dejanj. Od mobilizacije vseh ustvarjalnih in 
podjetniških sil. Odvisna je od naše ambicioznosti 
in vztrajnosti, od tega, kakšne cilje si zastavimo, 
kako podiramo meje in preskakujemo ovire, kje 
iščemo priložnosti. Odvisna je tudi od tega, koliko se 
zavedamo nujnosti inoviranja, iskanja novih rešitev, 
vlaganj v nova znanja, kadre in razvoj. Odvisna je od 
ustvarjanja strateških inovacij.

Ustvarjanje lastne prihodnosti je zahteven, a hkrati 
vznemirljiv proces. Nikoli ne moremo biti gonilo 
razvoja brez proaktivnega in neustrašnega pristopa, 
če nenasitno ne stremimo po novem – in to v vseh 
pogledih, če nismo pripravljeni odstopati od ustalje-
nih poti. Kot pravi eden izmed nagrajencev: »Če bi se 
enostavno prepustili toku, ne bi nikoli bili gospodarji 
lastne usode, temveč le njeni ujetniki. Zato je na nas, 
da prihodnost izoblikujemo po lastnih zamislih.«

Letošnji nagrajenci Gospodarske zbornice 
Slovenije (GZS) zagotovo so ustvarjalci. So vizionarji. 
Uspehi, ki jih žanjejo na slovenskem in mednarodnih 
trgih, niso samoumevni. Taki uspehi tudi ne pridejo 
zlahka. Njihovi uspehi so pokazatelj inovativnosti, 
zavzetosti, vztrajnosti in trdega dela. Pa tudi zave-
danja, da gore lahko premikajo le v sodelovanju – s 
sodelavci, poslovnimi partnerji pa tudi s politiko. 

Na ta način nagrajenci soustvarjajo svojo in našo 
prihodnost. Zato, da smo vsak dan boljši. Da bomo 
kot država in gospodarstvo dosegli zastavljena cilja 
50 milijard evrov izvoza in 60 tisoč evrov dodane 
vrednosti na zaposlenega. Da se bomo dvignili nad 
evropsko povprečje, kamor sodimo. Z bolj zahtevnimi 
izdelki in storitvami, z večjo donosnostjo podjetij in 
višjimi plačami.

Spodbudno je, da je danes stopnja anketne brez-
poselnosti pri petih odstotkih najnižja v desetletju, da 
se plače krepijo za več kot tri odstotke ter da država 
z večjimi davčnimi prilivi lahko uspešno prispeva k 
dvigu družbenega standarda. Letošnja gospodarska 
rast bo precej verjetno višja od treh odstotkov, kar 
pomeni še enkrat več kot v območju evra. 

To pomeni, da še znižujemo razkorak v razvitosti 
do bolj razvitih držav. K temu mozaiku uspeha so 
prispevali in še vedno prispevajo pomemben del tudi 
naši aktualni nagrajenci. Zato jih občudujemo.

V podjetjih naših nagrajencev imajo motivirane 
kadre. Za zaposlene pa nič ni bolj motivacijskega 
kot možnost in sposobnost prispevati k oblikovanju 
lastne – skupne prihodnosti. 

Letos enainpetsedetič slavimo najboljše v 
gospodarstvu. Novih šest nagrajencev se pridružuje 
dosedanjim 362 nagrajencem in nagrajenkam, ki so 
Nagrado GZS prejeli v zadnjega pol stoletja. Naj bo 
tudi njim nagrada priznanje za odlične rezultate in v 
ponos za opravljeno delo. In navdih za nove dosežke, 
ne le njih, temveč celotnega gospodarstva. gg

Boštjan Gorjup
Predsednik GZS

Nikoli ne moremo biti gonilo 
razvoja brez proaktivnega 

in neustrašnega pristopa, če 
nenasitno ne stremimo po 

novem – in to v vseh pogledih; 
če nismo pripravljeni 

odstopati od ustaljenih poti. 
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Odkrijte ebm-papst
v gospodinjskih aparatih.
Inovativne rešitve za gospodinjske aparate
lahko odkrijete na discover.ebmpapst.com/household_appliances

Ali veste, da je lahko v enem samem domovanju skritih tudi do 20 

različnih ebm-papst izdelkov? Najsibo v pomivalnem stroju, pečici ali 

hladilniku, naši ventilatorji in mali motorji zmorejo opraviti katerokoli 

gospodinjsko opravilo zanesljivo, tiho, in energetsko učinkovito.

Ne morete jih videti, jih pa zagotovo občutite!
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Odličnost je stvar navade 

»Ljudje smo tisto, kar vedno znova delamo. Odličnost 
torej ni dejanje, temveč navada.« Ta Aristotelova 
misel me navdihuje od dneva, ko sem jo prebrala. 
In preganja od trenutka, ko sem jo dojela. Z nožem 
zareže v samoljubje, ki se porodi iz občasnih uspe-
hov. Kot zrcalo ti nastavi tako tebe samega kot 
vsakega, ki je boljši. Sili k iskrenosti, na kako visoki 
ravni so tvoje delovne in miselne navade - vsak dan. 
Ne občasno ali pogosto ali večinoma, temveč vsak 
dan! Preverja, ali je odličnost tvoja življenjska filozo-
fija. Je postala del tebe, del tvoje ekipe, del tvojega 
podjetja, del tvoje družine? 

Biti odličen pomeni vedeti, kaj je odlično in biti 
odločen to postati. Zato v podjetjih delamo primer-
jalne analize. Da bi preskočili vrzel, da bi razumeli, 
zakaj vrzel sploh obstaja, se primerjamo z boljšimi 
od nas. Najboljši pa se ne primerjajo z nikomer. Pred 
leti je legendarni plesalec in štirikratni svetovni 
prvak Andrej Škufca to stanje opisal kot petelinji 
občutek. Glavni petelin na dvorišču se ne primerja z 
nikomer. Ker ve, da je boljši od drugih. »Dokler nisem 
razumel, kaj to pomeni, sem deset let tega petelina 
igral.« Tudi posnemanje je ena od poti do odličnosti. 
Zanimiv paradoks je, da boljši kot si, bolj odvisen si od 
samega sebe. Če ni nikogar in ničesar za posnemati, 
si prepuščen lastni inovativnosti. Kar je lahko tudi 
zastrašujoča misel.

Kaj povejo o odličnost slovenskega gospodarstva 
v letu 2018 makroekonomske številke? Mirno lahko 
rečemo, da je bilo odlično: rekorden izvoz, rekordna 
dodana vrednost, rekordna zaposlenost, rekordni 
prihranki, nizka zadolženost. To so dejstva, ob katerih 
si gospodarstveniki zaslužijo bučen aplavz. A obstaja 
tudi kakšen »ampak« … 

Že dolgo ni bilo napovedovanje prihodnjih gibanj 
tako negotovo. Čutiti je napetosti na mednarodnem 
področju in pojemanje sape v velikih gospodarstvih, 

na katere smo ekonomsko vezani – splošne ocene 
gospodarske rasti upadajo, Italija je v tehnični recesiji, 
morda ji ne uide niti Nemčija. Zato pravi test odlič-
nosti šele prihaja. Ko se bo krivulja poslovnega cikla 
ponovno obrnila navzdol, se bo pokazalo, kako trdni 
so današnji dosežki. Če so popravki navzdol pričako-
vani, pa večji zdrsi niso. 

Drugi »ampak«: še vedno smo za petino oddaljeni 
od evropskega povprečja po produktivnosti, enem 
najpomembnejših kazalcev v gospodarstvu. Te škarje 
se nikakor ne zapirajo. Čeprav rastemo in se izbolj-
šujemo, to delajo tudi drugi, nekateri precej bolje od 
nas. Torej je naša gospodarska odličnost še vedno 
lokalnega, morda regionalnega značaja, ni pa na 
evropski, kaj šele svetovni ravni. Da bi se to povpre-
čje dvignilo, je treba zagotoviti, da bo več podjetij 
izboljševalo svoje poslovanje in dvigovalo dodano 
vrednost. Posamezni primeri prebojev ne zadostujejo. 
Da bi se razvijali kot družba, mora priti do premika 
kritične mase v smeri odličnosti. Kako to doseči, je 
zapisano v številnih dokumentih GZS. 

Tretji »ampak« je povezan z zneskom, ki ga za 
raziskave in razvoj namenja zasebni sektor. Znesek 
zadnja leta pada, namesto da bi rasel, kažejo podatki 
Statističnega urada RS. Slednje nas je presenetilo, saj 
smo pričakovali krepitev vlaganj v raziskave in razvoj. 
Brez resnih vlaganj v nove izdelke in storitve v seda-
njem svetu nimamo nobenih možnosti za kaj več kot 
le golo preživetje. Tako kot je odličnost stvar navade, 
tudi inovativnost ni samo stvar preprostega navdiha, 
ampak dragega, težaškega vztrajanja pri iskanju 
novega, drugačnega, izvirnega. Zato so potrebna 
sistematična vlaganja v raziskave in razvoj.

Smo tisto, kar vedno znova delamo. Sami se odlo-
čamo, v čem bomo mojstri. V vsem ostalem bomo 
namreč povprečneži. gg

mag. Sonja Šmuc  
generalna direktorica GZS

Naša gospodarska odličnost 
je še vedno lokalnega, morda 

regionalnega značaja, ni pa 
na evropski, kaj šele svetovni 

ravni. Da bi se to povprečje 
dvignilo, je treba zagotoviti, da 

bo več podjetij izboljševalo svoje 
poslovanje in dvigovalo dodano 

vrednost. Posamezni primeri 
prebojev ne zadostujejo. 
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Petrol ima kot največje energetsko podjetje v Jugovzhodni Evropi jasno vizijo o prihodnji nizkoogljični družbi. Z več kot 70 leti izkušenj na 
področju naftne dejavnosti se spreminjamo v podjetje, ki s svojim poslovnim konceptom soustvarja trajnostni razvoj regij, občin, javnega in 
storitvenega sektorja, industrije ter gospodinjstev, torej v t. i. podjetje MUMESCo (Multi-Utility Mobility and Energy service Company), ki lahko 
pomaga poiskati tržne priložnosti z optimalnim poslovnim modelom po vaši meri za kar največjo konkurenčno prednost in dodano vrednost. 

V vlogi priznanega poslovnega partnerja upravljamo pet vidikov, pomembnih za vsako podjetje, in sicer energijo, stavbe, infrastrukturo, 
vodni krog in mobilnost. Tako partnerjem pomagamo pri optimalnem uresničevanju njihovih ciljev na teh področjih, da ob tem porabijo 
kar najmanj energije in proizvedejo najmanjši ogljični odtis. 

Pri učinkoviti proizvodnji, dobavi in distribuciji energije izboljšujemo in upravljamo 
daljinske energetske sisteme na geografsko zaokroženih gospodarskih območjih. 
Prevzamemo izvedbo projekta in vsa tveganja, z uporabo in upravljanjem industrijskih 
energetskih sistemov pa poskrbimo za zanesljivo in varno oskrbo na zaokroženih 
gospodarskih območjih, večjo energetsko učinkovitost in konkurenčnost. Z našim 
lastnim programskim orodjem za energetski management nenehno spremljamo in 
analiziramo obratovanje naprav in procesov. 

Pri učinkoviti proizvodnji, dobavi in distribuciji energije izboljšujemo in 
upravljamo daljinske energetske sisteme v mestih, ki jim dobavljamo 
čistejše, okolju prijaznejše vire energije, in v katerih gradimo potrebno 
infrastrukturo. V Petrolu investiramo tudi v proizvodnjo energije, ki 
izvira iz obnovljivih virov, kot so geotermalna, vetrna in sončna energija 
ter energija vode.

Partnerjem pomagamo pri uvajanju sodobne in trajnostne infrastrukture, ki 
razbremenjuje okolje ter zagotavljamo učinkovitejši in okolju prijaznejši energetski 
profil stavb. Pomagamo doseči najboljše možne rezultate, s kar najmanjšimi stroški 
in najmanjšo okoljsko obremenitvijo ter enotnim nadzorom nad delovanjem sistema. 
Pri tem vas podpiramo z našo sodobno agregacijsko platformo TANGO, ki omogoča 
gospodarno načrtovanje, učinkovit nadzor in učinkovito upravljanje v realnem času. 

V Petrolu se zavedamo, da imajo odpadne vode velik vpliv na kakovost vodnih virov, 
zato skrbimo za gospodarno rabo pitne, sanitarne in tehnološke vode ter vračanje 
v ponovno uporabo, kar poleg ugodnih vplivov na okolje ustvarja tudi konkurenčne 
prednosti. Gradimo in upravljamo čistilne naprave za čiščenje odpadnih industrijskih 
in komunalnih voda, pri industrijski odpadni vodi pa upravljamo tako zaprte kot 
odprte industrijske kroge ter krožno gospodarimo z industrijsko vodo. 

Za Petrol je pametna in nizkoogljična mobilnost bistvenega pomena, zato 
investiramo tudi v omrežje, ki na širšem evropskem področju zagotavlja okolju 
prijaznejša motorna goriva, kakršno je utekočinjeni naftni plin. V zadnjem času je za 
nas izjemno pomembna e-mobilnost, saj upravljamo več kot 60 električnih polnilnic 
v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji.  

“Okolje in gospodarstvo sta pravzaprav dve plati iste medalje.  
Če ne moremo ohraniti okolja, ne moremo ohraniti življenja.„

Celovite rešitve 

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, eios@petrol.si, www.petrol.si

Wanghari Maathai
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Presegati sebe in motivirati druge
Nagrajenci GZS znajo iz sebe in svoje ekipe narediti presežek.
Ana Vučina Vršnak, foto: Barbara Reya
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Z letošnjimi Nagradami GZS smo presegli magično 
številko 365. Dosedanjim 362 nagrajencem in 
nagrajenkam smo prišteli 6 novih. Šesterica letošnjih 
nagrajencev že leta dokazuje, da zna in zmore.

GZS lahko vsako leto podeli največ 10 nagrad. Lani, 
na jubilejni 50. podelitvi Nagrad GZS, je GZS nagradila 
9 direktorjev oziroma predsednikov uprav, letos je 
številka nekoliko nižja. Letos dva nagrajenca prihajata 
iz velikega podjetja, eden iz srednjega, trije pa iz malih 
podjetij.

Kandidati morajo dokazati, da izpolnjujejo 
zahtevne kriterije. Komisija za Nagrade GZS za 
izjemne gospodarske in podjetniške dosežke pri 
točkovanju prijavljenih kandidatov upošteva 69 
merljivih kriterijev za ocenjevanje v treh skupinah: 
splošni in razvojni rezultati, rezultati poslovanja in 
tržni rezultati. Podjetje mora zadnjih pet let poslovati 
z dobičkom in tudi sami kandidati morajo biti vsaj pet 
let na čelu te družbe.

Na čelu Komisije za Nagrade GZS je Janez Škrabec, 
direktor Rika, ki se letos po osmih letih (dveh manda-
tih) poslavlja. Nomininrance in njihove uspehe je 
spremljal tudi v kriznih časih, od njih se je ogromno 
naučil. Kot pravi, se vsi nagrajenci trudijo za uspeh 
zaradi lastne naravnanosti k uspehu, razvoju, rasti.

Pri odločitvi o izboru nagrajencev sicer vsak član 
komisije pove svoje mnenje, a odločitev mora biti 
soglasna. Soglasno se torej odloči o posameznikih, ki 
znajo presegati sebe, ki iščejo in hočejo več, hkrati pa 
za seboj potegnejo bodisi večjo bodisi manjšo ekipo 
posameznikov. Ti pa spet stremijo k boljšemu. gg

Razpis za Nagrade 
GZS je septembra 
objavljen na 
spletnih straneh 
zbornice, v mesečni 
reviji GZS Glas 
gospodarstva, o 
njem so obveščeni 
tudi direktorji 
panožnih združenj 
in zbornic, 
območnih in 
regionalnih zbornic. 
Rok za prijave je en 
mesec.

Člani Komisije za Nagrade GZS za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke
Predsednik:
• Janez Škrabec, direktor, Riko, d. o. o. Ljubljana 

Člani:
• Hugo Bosio, direktor, Bosio d. o. o., Štore
• Boštjan Gaberc, direktor, Mikrografija d. o. o., 

Novo mesto
• Stanislav Rožman, predsednik uprave, 

Nuklearna elektrarna Krško, Krško
• Štefan Sobočan, direktor, Varis Lendava, d. 

d., Lendava
• dr. Otmar Zorn, predsednik upravnega odbora, 

Solvera Lynx d. d., Ljubljana
• Ariana Grobelnik, direktorica projektov, GZS

Nagrada GZS

NAŠE ZNANJE ZA VAŠE ZDRAVJE. 
Lasten razvoj, inovativni postopki in sodobni izdelki so naš prispevek  
k učinkovitemu zdravljenju.

10 % prihodkov od prodaje za razvoj in raziskave
napredne farmacevtske oblike in tehnologije 
patentno zaščitene inovacije

www.krka.si
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Gebrüder Weiss, d. o. o.

Uspešno nadaljujejo 500-letno 
tradicijo
Družba Gebrüder Weiss dosega starost, ki jo v 
Evropi in svetu srečamo zelo redko in lahko se 
pohvali tudi z zelo uspešnim poslovanjem, ki se 
kaže v stabilni rasti prihodkov.

Mednarodno logistično podjetje Gebrüder Weiss, 
katerega začetki segajo 500 let v zgodovino, je 
družinsko podjetje, ki letno ustvari 1,5 milijarde 
evrov prihodkov (2017). V zadnjih petnajstih letih so 
zabeležili precejšnjo rast. Število lokacij se je pove-
čalo iz 102 na 150, število zaposlenih pa je naraslo 
iz 3000 na več kot 7000. Z lastno mrežo so prisotni 
predvsem v Evropi, še zlasti v srednji in jugovzhodni. 
Svoja predstavništva pa imajo tudi v severni Ameriki 
in Aziji, zlasti na Kitajskem. S pomočjo partnerjev pa 
logistično pokrivajo celoten svet. 

V Sloveniji delujejo 24 let
Njihova slovenska podružnica, ki jo vodi Aleš Teran, 
deluje 24 let in zaposluje 70 ljudi, sedež pa ima v 
industrijski coni v Vižmarjah v Ljubljani. Prisotna je 
v številnih panogah, med drugim tudi v high-tech 
in avtomobilski industriji, kjer izvaja dostave in 
transport sestavnih delov slovenskih dobaviteljev 
proizvajalcem vozil v Evropi. 

Aleš Teran kot konkurenčne prednosti družbe 
navaja zelo dobro organizacijo cestnih transportov 
zbirnega blaga med srednjo in jugovzhodno Evropo, 
pri čemer dosegajo nadpovprečne indekse dostav. 
Poleg zbirnih, pa nudijo tudi direktne (dokladne 
in kompletne) prevoze in paketne dostave, tudi na 
dom. Pohvalijo se lahko tudi s kakovostno skladiščno 
logistiko, kjer med drugim izvajajo tudi komisionira-
nje blaga. Ob tem dodaja, da ponujajo visoko raven 
storitev, pri čemer dogovorjeno dosledno izpolnjujejo 
in so zanesljiv partner. 

Novi skladiščni prostori prinašajo dodatne 
priložnosti 
V marcu bodo pridobili dodatne skladiščne prostore 
v industrijski coni v Vižmarjah, kjer trenutno razpola-
gajo s 3850 m² logističnih površin. S tem bodo svoje 
skladiščne zmogljivosti povečali za 50 odstotkov, 
na približno 8000 paletnih mest. Prevzemajo tudi 
njihove pisarne, pri čemer bodo površino svojih 
pisarn podvojili. V novih prostorih se jim bo pridružil 
tudi oddelek za ladijske in letalske transporte, ki je bil 
doslej dislociran.

Z opisanimi pridobitvami si ustvarjajo prostor za 
organsko rast za prihodnje obdobje. Aleš Teran nove 
priložnosti vidi predvsem pri majhnih in srednjih podje-
tjih, ki širijo poslovanje in svojo logistično dejavnost 
vse bolj zaupajo v izvajanje logističnim podjetjem 
(outsourcing). Izkoristili bodo tudi dejstvo, da so 
skladiščni prostori v Ljubljani in okolici polno zasedeni, 
oni pa bodo lahko trgu ponudili nove zmogljivosti ter 
storitve. Kupcem bodo denimo lahko zagotavljali talni 
skladiščni prostor za večje kose blaga, po čemer je 
precejšnje povpraševanje. Načrtujejo, da bodo naložbo 
v dodatne skladiščne in poslovne prostore z novimi 
posli pokrili najkasneje v dveh letih. 

Učijo svoje kolege v skupini
Slovenska družba je močno vpeta tudi v medna-
rodne tokove skupine Gebrüder Weiss, še zlasti za 
azijske kupce, ki Evropo dosegajo prek Luke Koper. 
Obenem prispevajo k dvigu znanja v celotni skupini. 
Izpeljali so zelo uspešen projekt za dostavo sestavnih 
delov slovenskih dobaviteljev za celotno skupino 
Volkswagen. »Gre za referenčni projekt. Iz njega 
smo se veliko naučili, saj je avtomobilska industrija 
izjemno zahtevna in ne dovoljuje napak. Pridobljeno 
znanje in izkušnje smo prenesli tudi na celotno 
skupino; ob podobnih primerih lahko svojim kolegom 
tudi svetujemo,« poudarja Aleš Teran. 
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»Ponujamo visoko raven storitev, dogovorjeno dosle-
dno izpolnjujemo in smo zanesljiv partner,« pravi Aleš 
Teran, direktor družbe Gebrüder Weiss, d. o. o.
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„TUDI ZAME
NAJBOLJŠE
GORIVO.“

MIHA ZARABEC
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Tomaž Berginc  
ETI Elektroelement d. o. o. 

V tradicionalnem okolju je 
uvajanje novosti velik izziv. Nove 
ideje je treba močno podpirati in 
dobre primere je treba posebej 
izpostaviti, včasih celo pretirano.

Lahko bi rekli: zgodovina se ponavlja. Kajti to je 
že druga Nagrada GZS za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke družbi ETI Elektroelement; 
pred vami jo je leta 2002 dobil Jožef Smrkolj. Kaj ste 
se naučili od vašega predhodnika, da se je uspeh 
ponovil? Oziroma kaj ste v drugem obdobju sami 
naredili drugače in ste uspeli?
Pri predhodniku sem najbolj občudoval njegovo 
vztrajnost pri doseganju ciljev ter izjemno pripa-
dnost ETI-ju, kjer je delal vso svojo delovno dobo. 
Podedoval sem stabilno in zdravo podjetje, kjer pa ni 
manjkalo izzivov. Skupino ETI  smo nadgrajevali brez 
velikih pretresov. Mislim, da smo največji preskok 
naredili pri prodajni politiki – še večjo internacio-
nalizacijo, pri dolgoročnem delu s človeškimi viri in 
vpeljavi sodobnih vitkih procesov v poslovanje. Zelo 
smo tudi dvignili ugled naše blagovne znamke ETI 
na trgu.
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ETI je tretji največji proizvajalec varovalk na svetu 
in vaša vizija je ta položaj še utrditi. Kakšno vodilno 
misel imate pred seboj vsak novi dan na delovnem 
mestu kot prvi mož velike družbe?
Dober vodja mora znati pohvaliti vsak uspeh svojih 
sodelavcev, hkrati pa ne sme biti nikoli zadovoljen z 
doseženim. To prepričanje me žene naprej. Tudi v zreli 
panogi, kot je naša, je še vedno dovolj prostora za 
kreativne ideje in ne samo za krčenje stroškov.

Vaša konkurenca ni kar tako – govorimo o družbah, 
kot so Schneider Electric, Siemens, ABB, EATON, 
Legrand. Kako vi dojemate »moč« konkurence? Vas 
po eni strani skrbi, po drugi žene naprej, ali sploh 
ni tako?
Panoga je zrela, konkurenca je globalna in izredno 
močna. Svoje priložnosti vidimo v fleksibilnosti, 
nišnih izdelkih, boljšem delu s kupci in trajnem dvigu 
ugleda naše blagovne znamke. Veliki globalisti vedno 
naredijo kakšne napake na posameznih trgih in mi 
znamo ta dejstva obrniti sebi v prid.

Ste multinacionalka, odvisne družbe imate v več kot 
10 državah. Trge lahko med seboj primerjate in po 
čem se po vaši oceni najbolj odlikuje slovenski?
Slovenski trg je za nas najpomembnejši, kljub temu, 
da ni največji. Je zelo razvit in zahteven, kar nam 
ugaja. Slovenski kupci naših izdelkov dajejo prednost 
kakovosti pred ceno.

Ste kdaj pomislili, da bi zapustili svojo »domačo 
postajo«, torej Slovenijo, in odšli v tujino?
Aktivno sicer nisem nikoli iskal priložnosti za delo v 
tujini, če pa se bi mi ponudila, bi jo verjetno sprejel. 
Prej bi se seveda pogovoril z ženo.

Verjetno vas je pot zanesla že marsikam, a katera 
»postaja« je na vas doslej pustila največji vtis?
Dubaj je zame primer, kako si zastaviš vizijo in kako jo 
uresničiš. Veliki kanjon reke Colorado v ZDA pa najbolj 
veličastno čudo narave, ki sem ga videl.

Katera pa je osebnost, ki je pri vas pustila 
največji pečat?
Nikogar ne morem posebej izpostaviti.

Pečat v zgodovini običajno pustijo tisti, ki so naredili 
nekaj izjemnega ali iznašli nekaj novega. ETI se lahko 
pohvali z nemalo patenti. Kakšen je vaš pristop do 
kulture množičnega inoviranja in odprtosti okolja? 
Lahko res vsak zaposleni prodre s svojimi idejami? Po 
čem se razlikujete od drugih?
V tradicionalnem okolju, kot je naše, je uvajanje novo-
sti velik izziv. Nove ideje je treba močno podpirati – ne 
le z besedami, ampak tudi z dejanji. Dobre primere je 
treba posebej izpostaviti, včasih celo pretirano. Sam 
sem se na primer udeležil vseh dosedanjih podelitev 
priznanj na področju inovacij, tako zasavskih kot 
državnih. Sodelavcem to veliko pomeni.

Se pa sami vendarle soočate z izzivom pri kadrih: 
razpisujete štipendije, a tehničnega kadra je premalo. 
Kako velika je ta težava ne le za vaše podjetje, ampak 
za celotno državo? Če bi imeli vi vse vajeti v rokah, kaj 
bi bil prvi ukrep?
Sedanje stanje pri tehničnih kadrih je posledica 
zgrešene državne politike po osamosvojitvi Slovenije. 
Takrat so vsi politiki govorili, da je industrija stvar 
preteklosti in da bo Slovenija kot moderna država 
živela predvsem od storitev. Stanje se sedaj sicer 
izboljšuje, vendar to tudi zahteva svoj čas. Jaz bi v 
poklicnih šolah bolj odločno uvedel sistem vajeni-
štva, več prakse bi uvedel tudi v srednje tehnične 
šole, na fakultetah pa bi imeli manj predavanj in več 
uporabnih seminarskih nalog z reševanjem konkret-
nih problemov. Na študiju menedžmenta (MBA) v ZDA 
smo vsaj pol časa porabili za analiziranje in reševanje 
konkretnih primerov. Se pa razvoja kadrov načeloma 
ne da reševati z gasilskimi akcijami.

3.   
največji proizvajalec 

varovalk na svetu. 

26   
nagrad za inovacije 

so prejeli od leta 
2016. 
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13  
hčerinskih družb v 

tujini. 

23 %   
je v zadnjih treh 
letih v povprečju 

znašala rast prodaje 
v tujini (doma  

pa 8 %). 

Preko

7 mio €   
bodo v letih 2019/20 

vložili v novo FID 
stikalo, ki bo v skladu 

s smernicami 
industrije 4.0. 

Sprejeto imate razvojno strategijo za obdobje 
2016-2020 in strateški načrt predvideva visok dvig 
dodane vrednosti na zaposlenega. Veliko vlagate 
v avtomatizacijo in raziskave in razvoj. Kaj bodo 
ključni dejavniki pri tem za realizacijo in kaj vidite 
morebiti kot največjo ovira za doseganje visoko 
postavljenih ciljev?
Ključni dejavniki za uresničitev načrtov so vedno 
ljudje. V tem primeru gre za vodilno ekipo ETI-ja, ki 
mora znati motivirati sodelavce za doseganje visoko 
zastavljenih ciljev. Interno pa si je treba postaviti še 
višje cilje, saj se vedno lahko zgodi, da kateri od ciljev 
ne bo dosežen.

Ko ste v dvomih pri poslovnih odločitvah, na koga se 
obrnete?
Na nekatere najbližje sodelavce, ki so z mano že dolgo 
in katerih mnenje izredno cenim.

Lahko opišete kakšen težki trenutek v vaši karieri, iz 
katerega pa ste izšli zmagoslavno? Kaj se je zgodilo in 
kako ste odreagirali?
Pred leti smo dobili zelo težko reklamacijo pomemb-
nega kupca, ki bi lahko pomembno vplivala na 
poslovanje družbe. Lani smo na mednarodni arbitraži 
v Frankfurtu dosegli rezultat, ki ni imel praktično 
nobenega vpliva na poslovni rezultat ETI-ja. Na 
nasprotni strani sta bili dve renomirani svetovni 
zavarovalnici z vsem svojim aparatom, a smo jih kljub 
temu dobesedno »povozili«. Celodnevna pogajanja 
sem na naši strani seveda vodil sam in pri tem neiz-
merno užival.

A potem s tem kupcem sploh še sodelujete?
Ne.
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Kaj lahko izpostavite kot največjo »lekcijo« v vašem 
življenju?
Tega vam pa raje ne bi povedal. (nasmešek)

No, potem pa morda omenite kakšno poslovno lekcijo, 
od katere se lahko še drugi kaj naučijo …
V veliko primerih se mi je pokazalo, da ne smeš 
obupati. Pri precejšnjem številu poslov je bilo videti, 
da ne bodo uspeli, ampak so. Nikakor ne smemo 
obupati, vedno je treba vztrajati.

Sedaj pa k prihodnosti: ali Nagrada GZS pomeni za 
vas nov zagon?
Nagrada GZS je ogromno priznanje in hkrati velika 
odgovornost. Meni bo dala še dodatno energijo za 
naprej. Skulptura bo stala v pisarni in me priganjala.

Kje pa se vidite čez 10 let? Kaj tudi pričakujete kot 
največjo spremembo - na kateremkoli področju - v 
naslednjih 10 letih?
Čez 10 let verjetno ne bom več v takšni vlogi kot 
danes. Mogoče bom kje svetoval, koga nadziral ali pa 
pomagal otrokom pri njihovih dejavnostih.

Je kakšna »postaja« na vašem posebnem seznamu 
želja? Imate kakšno skrito željo, ki si jo nameravate 
izpolniti?
Enkrat si bova z ženo vzela tri tedne časa za potovanje 
v Avstralijo.

Katero željo pa bi si zelo želeli izpolniti komu drugemu 
- nekomu, ki vam prvi pade na misel?
Izpolnil bom kakšno željo ženi, saj je do sedaj bolj ona 
izpolnjevala želje meni in otrokom. gg

Utemeljitev*
Mag. Tomaž Berginc je leta 2007 prevzel vodenje skupine 
ETI, katere začetki poslovanja segajo v leto 1950. V tem času 
se je ETI razvil v enega vodilnih svetovnih proizvajalcev 
rešitev za stanovanjske in poslovne inštalacije, distribu-
cijo električne energije za nizko in srednjo napetost ter 
močnostno elektroniko in polprevodnike. Je tretji največji 
proizvajalec varovalk na svetu. Proizvaja tudi izdelke 
tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike. 
ETI Elektroelement je v 100-odstotni lasti nizozemskega 
holdinga FUSE C.V. oz. skupine Adlinger. 

ETI, ki ima 13 hčerinskih družb, posluje v preko 60 
državah, kjer ustvarijo 92 odstotkov prihodkov. K visokim 
rezultatom doprinaša lasten razvoj novih proizvodov, ki 
vsako leto presegajo 10 odstotkov prodaje. Od leta 2016 so 
prejeli kar 26 nagrad za inovacije. Razvojno usmerjenost 
podjetja potrjujejo dejstva, da imajo preko 70 zaposlenih v 
razvoju, svojo registrirano razvojno skupino, sodelujejo v 
različnih inovativnih skupinah, razvojnih centrih in centrih 
odličnosti ter sodelujejo z domačimi in tujimi fakultetami in 
inštituti. So partner ali vodilni partner (slednji so v projektu 
Platforma Pametna tovarna) v številnih evropskih in doma-
čih razvojnih razpisih in projektih. 

Njihova tržna konkurenčnost je tudi v razvoju nišnih 
izdelkov, ki se uporabljajo v novejših aplikacijah: e-mobil-
nost (polnilne postaje), zelena energija (sončne in vetrne 
elektrarne) ter industrija 4.0 (izdelki, ki poleg osnovne 
funkcije delovanja vsebujejo tudi komunikacijo).

Investicije v višini skoraj 28 milijonov evrov so v zadnjih 
letih namenili obnovi tehnološke opreme in odpiranju 
novih podjetij na Češkem in v Nemčiji. Vlagajo tudi v zaščito 
intelektualne lastnine. Skupina, ki ima skoraj 1.600 zapo-
slenih, če štejemo zunanje sodelavce, pa kar okoli 1.900, ob 
rednem izobraževanju zaposlenih tudi pospešeno zaposluje 
in štipendira tako kader z visoko kot srednjo izobrazbo.

Varovanju okolja posvečajo posebno pozornost. Že 17 
let imajo okoljski standard ISO 14001, pridobili so tudi inte-
gralno okoljevarstveno dovoljenje. Družbeno odgovornost 
podjetja potrjujejo pozitivni odnosi z lokalno javnostjo, saj 
ETI zagotavlja sponzorsko in donatorsko podporo številnim 
športnim, kulturnim, izobraževalnim, humanitarnim in 
okoljskim projektom v lokalnem okolju.

* Podatki so za vse nagrajence zajeti iz obdobja 2015-2017.

Sveži podatki za leto 2018:
• Čisti prihodki: 124 mio EUR
• Čisti dobiček: 4,2 mio EUR
• Število zaposlenih: 1.587
• Dodana vrednost/zaposlenega: 34.000 EUR v 

Sloveniji
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Rudolf Horvat
Saubermacher Slovenija d.o.o.

»Globalizacija bo prinesla velike 
spremembe, recimo spletna tržnica 
Amazon razmišlja ne le o dobavi 
dobrin, ampak tudi o kasnejšem 
prevzemu vseh odpadkov, ki 
nastajajo pri prodaji izdelkov.«

Skrb za življenja vredno okolje je temelj in vodilo 
vašega podjetja. Leta 1990 ste kot prvo podjetje v 
nekdanji Jugoslaviji v Lenartu pričelo uvajati ločeno 
zbiranje odpadkov. Slovenijo radi promoviramo 
kot zeleno državo, a velikokrat se sliši tudi kritične 
glasove o raznih, okolju ne najbolj prijaznih projektih. 
Kako »zeleno« vi vidite Slovenijo?
V devetdesetih letih so bili gozdovi in druge površine 
veliko bolj polni številnih črnih odlagališč in »kultura 
varovanja okolja« je bila na bistveno slabšem nivoju, 
kot je danes. Slovenija je zelo napredovala in kljub 
kritikam lahko vsi tisti, ki veliko potujejo, enoglasno 
pritrdijo, da je Slovenija zelo zelena in urejena država. 
K temu pa prispeva več dejavnikov – od ozaveščenih 
posameznikov do številnih pobud, kot je projekt 
Očistimo Slovenijo. Tukaj so še podjetja, ki z razvojem 
tako svojih storitev kot načina dela ves čas skrbijo, da 
je Slovenija po storitvah za varovanje in zaščito okolja 
marsikje na prvem mestu.

Torej ste zelo zadovoljni. Kaj pa bi lahko še dosegli z 
inovativnimi okoljskimi in drugimi prijemi?
Marsikaj. Lahko bi uvedli bolj pravičen način zaraču-
navanja odvoza odpadkov. Digitalizacija omogoča 
tudi, da določimo vrsto in količino odpadkov ter opti-
miramo celotni sistem ravnanja z odpadki pri odvozu. 
Uvedemo lahko tudi nove načine zbiranja odpadkov 
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Dodana 
vrednost se 

je v zadnjih treh 
letih v povprečju 

povečala  

8,5 %   
letno. 

Ustanovljen 
poseben 

oddelek za raziskave 
in razvoj z letnim 

proračunom približno  
900.000

 EUR. 

in gremo vse bolj v smeri strategije čim manj odpad-
kov, s čimer se približujemo krožnemu gospodarstvu 
in »Zero Waste« družbi. Naj sicer dodam, da je ta »Zero 
Waste« bolj marketinški izraz, saj družbe brez odpad-
kov za zdaj ni. S partnerskim odnosom z industrijo 
bi lahko dosegli tudi, da se pri proizvodnji izdelka 
uporabi manj škodljivih in nevarnih snovi. Prav tako 
lahko vplivamo, da se v proizvodnji izdelujejo materi-
ali, ki se lahko kasneje lažje reciklirajo. To je izredno 
pomembno. Pomembno pa je tudi, da delamo preko 
centrov ponovne uporabe in tako ustvarimo čim več 
inovativnih izdelkov iz reciklatov. Na ta način bi v 
prihodnje lažje dosegli zmanjšanje količin, ponovno 
uporabo in snovno izrabo odpadkov.

Družbo Saubermacher so Avstrijci med avstrijskim 
predsedovanjem EU ob koncu lanskega leta 
evropskim ministrom za okolje predstavili kot najbolj 
inovativno podjetje v Evropi na področju ravnanja 
z odpadki. V podjetju pripravljate strategijo za 
obdobje 2020 – 2023, katere cilj je umestitev družbe 
Saubermacher Slovenija kot vodilne na področju 
inovativnih tehnologij ravnanja z odpadki. Kaj novega 
načrtujete? 
Načrti so kar obsežni. Vsekakor je vredno omeniti nov 
način zbiranja odpadkov, t. i. Smart Waste – v prevodu 
»pametni odpadki«, kjer se z uvedbo senzorike in 
skenerjev pri povzročitelju lahko identificira količina 
odpadkov, stanje posod, temperature ipd. Ugotovi 
se tudi, ali je sortiranje pravilno. Pri novem načinu 
zbiranja odpadkov se bomo ravnali po vzoru našega 
matičnega podjetja, ki je nedavno nazaj razvilo stori-
tev imenovano Wastebox, ki se trenutno že izvaja v 
Avstriji, Nemčiji in Franciji. Preko mobilnih aplikacij – 
v podjetju imamo aplikacijo, imenovano Doma – smo 
lahko takoj v stiku z uporabniki ter jih obveščamo o 
stanju in urejenosti njihovih posod. V načrtu imamo 
tudi avtomatizacijo sortirnih naprav ter uvedbo novih 
naprav za predelavo novih vrst odpadkov, kot so 
recimo litij-ionske baterije. Naš razvoj bo v prihodnje 
temeljil na digitalizaciji, izgradnji potrebnih objektov 
za lastno predelavo odpadkov na svojih lokacijah, 
specializaciji; na področju nevarnih odpadkov  v smeri 
zagotovitve dodatne požarne varnosti; preboju v 
sosednje države v JV Evropi pri ravnanju z nevarnimi 
odpadki ter na prenosu tehnologij.

Prejeli ste Nagrado GZS za izjemne gospodarske 
in podjetniške dosežke. Kaj sami dojemate kot vaš 
največji uspeh na položaju direktorja družbe?
Zagotovo je velik uspeh, da lahko sebe imenujem za 
pionirja ustreznega ločevanja odpadkov v Sloveniji. 
Velik uspeh so tudi vsi mejniki na moji poslovni poti. 
Recimo združitev podjetij Letnik-Saubermacher 
in Ekoles k podjetju Saubermacher Slovenija leta 
2007, nato izgradnja regijskega Centra za ravnanje z 
odpadki Puconci in pred dvema letoma tudi otvoritev 
Centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem. 
Ob tem ne smemo pozabiti niti na odprtje Centra 

za ravnanje z odpadki v Lenartu leta 2001. Vse to 
so mejniki, ki so ne le znatno prispevali k razvoju 
našega podjetja, ampak tudi k razvoju tako okoljske 
problematike kot področja ravnanja z odpadki na 
ravni Slovenije. Vsekakor sem ponosen in si štejem 
za uspeh, da ima naše podjetje kar sedem povezanih 
družb oziroma hčerinskih podjetij. Že ob začetku 
poslovne poti, v katero sem verjel, da bo tudi zaradi 
zagnane ekipe in jasne vizije uspešna, sem si zadal 
prav poseben oseben cilj. Skupino Saubermacher 
v Sloveniji bi rad pripeljal do 50 milijonov evrov 
prihodkov, 500 zaposlenih ter 25 % lastnih kapacitet. 
In temu dosežku smo se že zelo približali, na kar sem 
že sedaj ponosen.

Pohvalite se lahko z 8,5-odstotno povprečno letno 
rastjo prihodkov v zadnjih treh letih, po isti stopnji 
se povečuje tudi vaša dodana vrednost, kar je druga 
najvišja rast med konkurenti. Kakšen je recept za to?
Pravega recepta za uspeh pravzaprav ni. Kar šteje, je 
predvsem znanje, pripravljenost nenehnega učenja, 
dobra organizacija podjetja, skupno divizionalno 
vodenje podjetja z matičnim podjetjem iz Avstrije, 
uspešen kolektiv ter velika pripravljenost in posluh 
lastnikov za potrebne investicije in razvoj v Sloveniji.

Ko ste v dvomih pri poslovnih odločitvah, na koga se 
obrnete?
Na svoje sodelavce in tudi člane uprave koncerna ter 
lastnika podjetja.

Kakšno politiko motiviranja zaposlenih imate?
To je področje, ki me osebno zelo zanima. Redno 
prebiram strokovno literaturo, saj se zavedam, da 
je motivacija zaposlenih težka naloga. Izpostavil bi 
nenehno izobraževanje sodelavcev, saj vem, da ima 
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lahko le dober motivator dobre sodelavce. Zato je 
strpnost, spoštljivost, pohvala, pa tudi opozarjanje na 
napake naloga, ki moje sodelavce dela le močnejše in 
boljše. V našem podjetju pa tudi v prostem času radi 
delujemo kot družina. Imamo razne izlete, športna 
srečanja, piknike … Ekipo pa je nenazadnje treba 
motivirati tudi s pravimi rezultati in jasno komunika-
cijo dogajanja v podjetju.

Če kdaj storite napako, to priznate?
Seveda. Na napakah se učimo. Vsi smo zmotljivi, 
uspešni pa so lahko le tisti, ki to zmoto priznajo, iz 
slednje vzamejo le najboljše in prisluhnejo tistim, ki 
jim ob dani priložnosti ponudijo najboljše rešitve.

Ste kdaj storili kakšno napako, ki jo obžalujete? 
Oziroma si kdaj želite, da bi kakšno stvar naredili 
drugače?
Le redkokdaj obžalujem, kar sem naredil, morda bi 
kot svoj neuspeh izpostavil le projekt Centra za ravna-
nje z odpadki v Puconcih ter dejstvo, da bi v svojem 
mandatu lahko izpeljali še več pilotskih projektov za 
ustrezen razvoj področja ločevanja odpadkov.

V Sloveniji ima vaše podjetje 12-odstotni tržni delež, 
povečujete prihodke predvsem na področju nevarnih 
odpadkov, blata in muljev, termičnih frakcij. Kakšne 
trende napovedujete in kaj pri nevarnih odpadkih 
vidite kot največjo težavo tako doma kot v svetu?
Rast količine odpadkov je pogojena z gospodarsko 
rastjo, zato v prihodnje pričakujem stabilno rast na 
tem področju. Pričakujem tudi, da se podjetja vse bolj 
zavedajo odpadkov in stroškov, povezanih z njimi. 
Vsekakor vidimo trend v zmanjšanju proizvodnje 
odpadkov, medtem ko bo področje mulja in blata 
še dosegalo rast, saj je to področje pri nas še zelo v 
povojih. Tudi pri termičnih frakcijah, po domače pove-
dano gorivih, še nismo dosegli najvišje točke, zato bo 
tukaj gotovo še prišlo do povečanja, predvsem zaradi 
zunanjih vplivov in dogajanja po svetu. Na področju 
nevarnih odpadkov pa kot največjo težavo vidimo 
nezadostne zmogljivosti Slovenije za predelavo in 
odstranjevanje teh odpadkov, zato jih mora država 
izvažati. Druge države se zapirajo in postavljajo na 
prvo mesto reševanje lastnih problemov. Zato je treba 
v Sloveniji izgraditi vse potrebne naprave tako za 
termično obdelavo gorljivih frakcij kot za obdelavo in 
termično odstranjevanje nevarnih odpadkov.
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Kdaj pa bo do tega prišlo?
Če bo vse šlo po začrtani poti, v roku petih let.

Kje pa bo ta lokacija?
To je še neznanka.

Koncesija za gospodarske javne službe izvajate v 58 
občinah, kar pomeni, da imate vpogled v dogajanje v 
polovici slovenskih občin. Kaj opažate?
Da je vse bolj nujno potrebno ločevanje odpadkov 
na izvoru, saj prav vse občine povečujejo svoj delež 
odpadkov. Po drugi strani pa se delež ločeno zbranih 
frakcij približuje temu, kar postavlja za merilo evrop-
ska direktiva o odpadkih za leti 2022 in 2025.

Kaj je največja ovira, da se najboljše prakse ne 
prenesejo v druge občine?
Nemalokrat so tukaj predvsem kadrovske ovire in 
delovanje v nekaterih občinah komunalnih podjetij, 
ki marsikje niso specializirana podjetja. Gre za mala 
podjetja, kjer prenos znanja ni tako hiter, sama pa 
so tudi kadrovsko podhranjena in nimajo zadostnih 
finančnih sredstev. V Sloveniji bi lahko imeli le tri do 
pet komunalnih podjetij, ki bi se ukvarjala z zbiranjem 
komunalnih odpadkov, za obdelavo in deponiranje pa 
so že zgrajeni centri.

Zakaj pa do tega ne pride?
Zaradi razdrobljenosti občin.

Verjetno vas je pot zanesla že marsikam, a katera 
»postaja« je na vas doslej pustila največji vtis?
Zagotovo Japonska in Tokio. Gre za zelo urejeno 
državo, kjer ima čistoča posebno mesto. Na ulicah in v 
parkih ne boste našli odpadkov. Zavedanje o pomenu 
varovanja okolja je zelo visoko.

Je kakšna postaja / mesto na vašem seznamu želja?
Gotovo so to čudesa sveta – denimo Machu Picchu, 
prav tako pa želim videti tudi drug vidik kulture, 
navad in ljudi, recimo Madagaskar. Rad bi obiskal 
patra Pedra Opeko, saj me zanima, kaj je ustvaril na 
smetišču malgaške prestolnice.

Kje se vidite čez 10 let? Kaj tudi pričakujete kot 
največjo spremembo v naslednjih 10 letih?
Vsekakor se vidim v zasluženem pokoju, zdrav in v 
dobri kondiciji. Največjo spremembo pa pričakujem 
na področju razvoja umetne inteligence ter v digi-
talizaciji, tako na našem kot ostalih področjih. Prav 
tako verjamem, da bo v prihodnje prišlo do še večjega 
razvoja novih sistemov zbiranja odpadkov in ravnanja 
z njimi. Globalizacija bo prinesla velike spremembe, 
recimo spletna tržnica Amazon razmišlja ne le o 
dobavi dobrin, ampak tudi o kasnejšem prevzemu 
vseh odpadkov, ki nastajajo pri prodaji izdelkov. gg

Utemeljitev
Rudolf Horvat vodi podjetje Saubermacher Slovenija od 
oblikovanja družbe leta 2007 dalje. Družba je v celoti v lasti 
avstrijskega podjetja Saubermacher DAG iz Gradca. S svojimi 
sedmimi hčerinskimi podjetji izvajajo storitve javnih služb 
ravnanja z odpadki v 58 občinah. Ukvarjajo se z razgradnjo 
odpadne električne in elektronske opreme, predelavo odpadne 
embalaže in razgradnjo izrabljenih motornih vozil ter zbiranjem 
vseh vrst nevarnih in nenevarnih odpadkov.

Družba se po številnih kazalnikih (rast prihodka, rast dodane 
vrednosti, čisti dobiček, dodana vrednost na zaposlenega, 
stroški dela v dodani vrednosti, EBIDTA marža idr.) uvršča v 
najvišji razred med konkurenti na domačem trgu. Dolgoročna 
razvojna strategija podjetja je usmerjena k umestitvi družbe 
kot vodilnega podjetja na področju inovativnih tehnologij za 
ravnanje z odpadki. Zato so v obdobju zadnjih treh oz. štirih let 
intenzivno investirali v osnovna sredstva, vozni park, v nakup in 
ustanovitev podjetja. V nov zbirni center za ravnanje z nevar-
nimi odpadki v Kidričevem so investirali pet milijonov evrov. V 
zadnjem obdobju so uvedli tudi nove storite, kot so nov način 
zbiranja odpadkov Smart Waste, digitalna platforma wastebox.
biz ter reciklaža litij-Ionskih baterij.

Že sama dejavnost družbe je usmerjena v preprečevanje 
negativnih vplivov na okolje in ima aktivno vlogo v celotnem 
procesu od zmanjševanja nastajanja odpadkov, odstranjevanja, 
procesiranja in predelave do ozaveščanja javnosti. Od leta 2012 
podeljuje družba Saubermacher okoljsko nagrado za najboljše 
diplomsko delo na področju okolja. V tem projektu sodeluje 
več fakultet iz treh slovenskih univerz. Podjetje redno podpira 
civilno družbo na področju športnih društev, infrastrukture, 
kulturnih prireditev, socialnih transferjev ter izobraževanja v 
obliki donacij in sponzorstev.

Rudolf Horvat je na področju komunalnih dejavnosti aktiven 
preko štirideset let. S svojo inovativnostjo, odgovornostjo, stro-
kovnostjo in vizionarstvom je prispeval k uspešnosti in ugledu ne 
le podjetja, temveč tudi celotne komunalne dejavnosti v Sloveniji.

Ključni podatki za leto 2018 (ne za skupino):
• Čisti prihodki: 30,7 mio EUR
• Čisti dobiček (predviden po obdavčitvi): 1,7 mio EUR
• Število zaposlenih na 31. 12. 2018: 217
• Dodana vrednost/zaposlenega: 45.021 EUR 
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Rok Barbič
Stilles d.o.o.

Ponosni smo na vse do sedaj 
opravljeno, nikakor pa ne 
zadovoljni. Biti zadovoljen vodi v 
stagnacijo.

Letos ste kot edino srednje veliko podjetje prejeli 
Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške 
dosežke. Na kaj ste najbolj ponosni pri prejemu te 
nagrade in kaj sami dojemate kot vaš največji uspeh 
na položaju direktorja družbe?
Na to, da smo družbo prestrukturirali. Na napredo-
vanje mladih sodelavcev. Na to, da posle dobivamo 
sami, brez kakšne velike družbe – mame, brez poli-
tičnih botrov, brez podpore slovenske gospodarske 
diplomacije. 

Vaše področje je notranja oprema višjega 
kakovostnega razreda – lastne kolekcije stilnega 
pohištva in moderno pohištvo po naročilu za hotele, 
protokolarne ali poslovne objekte. Povprečna leta 
rast prihodkov v zadnjih treh letih je 32,8 %. Kako 
vam to uspeva? Je glavni razlog rast turizma po 
svetu in obnavljanje hotelov, ali dejstvo, da vse bolj 
prevzemate – poleg mizarskih del – tudi zaključna 
dela v gradbeništvu?
Rast je seveda posledica več kompleksnih dejavnikov. 
V prvi vrsti smo s preteklim delom veliko naredili na 
prepoznavnosti naše znamke. Poiskali smo nove tržne 
kanale. Naši storitvi smo dodali nove, medsebojno 
komplementarne segmente, tako da lahko pri hotelu 
ponudimo vse procese in storitve pri opremljanju. 
Svoje pa dodaja tudi rast potovanj v svetu in pozitivna 
gospodarska klima v preteklih treh letih. 
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Vaši naročniki so pretežno hoteli s petimi zvezdicami 
renomiranih hotelskih franšiz, denimo Hyatt, 
Kempinski, Ritz, Sheraton, Marriott, pa tudi manjši 
družinski hoteli. Kdo je bolj zahteven kupec, večji 
ali manjši?
Projekte pri franšiznih hotelih, ki so zelo kompleksni, 
težko primerjamo s projekti manjših, družinskih hote-
lov. Danes je vsak kupec zelo zahteven.

V Sloveniji hotelov skorajda ne opremljate, pravite, 
da bo to mogoče šele, ko bomo privatizirali turistično 
infrastrukturo. Kdaj si torej obetate več posla doma?
Vse, kar delamo v Sloveniji, je dobava lesenih 
komponent za caravaning industrijo. Hotelov žal ne 
opremljamo, lani smo le po sedmih letih delno obno-
vili hotel Lev. Več posla si obetamo, kot rečeno, ko 
bo turistična infrastruktura sprivatizirana. Lastnik in 
hotelska franšiza namreč poznata svoj posel in znata 
pripraviti koncept hotela, ki bo z vidika učinkovito-
sti pil vodo. Interier je sestavni del tega koncepta. 
Naš glavni kupec je franšiza, ki ima v svojem port-
felju 70 hotelov, in seveda ve, kako se v hotelskem 
poslu stvarem streže. V Sloveniji je trenutno več kot 
dve tretjini hotelov v neposrednem ali posrednem 
lastništvu države.

Doma bi tudi želeli nabavljati material – les, a 
ga morate še vedno kupovati v tujini. Težava je 
neobstoječa lesna veriga. A se stanje z ustanovitvijo 
družbe Slovenski državni gozdovi spreminja na bolje?
Kar nekaj lesa sicer kupimo doma, v večini gre za 
masiven les in MDF plošče. Pri kompleksnejših 
polizdelkih pa smo odvisni od uvoza. Lesna veriga 
doma je problematična, ker smo priča veliki razdro-
bljenosti. Imamo premalo močnih, večjih igralcev. 
Ker je temu tako, so surovine in polizdelki predragi za 
nas, ki nastopamo na mednarodnih trgih, kjer projekt 
izgubiš za manj kot 1 % razlike v ceni od konkurenta. 
Nikakor ne čutimo, da se z družbo Slovenski državni 
gozdovi za nas končne kupce kaj spreminja na bolje. 
Prej obratno. Poglejmo denimo Hrvaško, kjer država 
spodbuja proizvodnjo končnih proizvodov tudi tako, 
da proizvajalcem končnih izdelkov za nakup lesne 
surovine podeljuje kvote, ki so odvisne od prometa s 
končnimi proizvodi. Več torej kot proizvedeš in prodaš 
končnih izdelkov, več lesne surovine iz državnih 
gozdov ti pripada. Da ne govorimo o tem, koliko se 
na Hrvaškem obnavlja in gradi hotelov, ki so v celoti v 
zasebni lasti, in predvsem, da so hrvaški ponudniki pri 
izvedbi »preferirani«. Pri nas pa slišimo le, česa se ne 
sme, ker bomo s tem kršili kakšno evropsko določbo.

Na operacionalizaciji lesnih centrov se do sedaj 
žal ni zgodilo veliko. Ko je prišla v eter informacija,  
da v Slovenijo prihaja škotski investitor, ki namerava 
postaviti megažago z letno kapaciteto 300.000 m3, je 
v Sloveniji završalo. Zame pa je bila to potrditev, da 
je za tovrsten korak pri nas še dovolj neizkoriščenega 
potenciala. Na to ne gledam negativno, saj podjetja 
s finalnim proizvodom potrebujemo tudi velike žage, 

ki imajo dober izkoristek pri predelavi in so konku-
renčne. Da je nismo znali postaviti sami, pomeni žal 
še eno zamujeno priložnost. Sodbo o tem, koliko 
je to posledica različnih interesov, nepravih strate-
gij, drugačnih pristopov zaradi menjavanja politik, 
prepuščam vam. Na pogorišču nekdanjih velikih 
firm, ki so zame že bili centri – in kjer je bila v večini 
primerov država tudi solastnica – bi se dalo narediti 
bistveno več. Je pa seveda to zelo kislo jabolko …

Sicer je državna administracija na področju proi-
zvodnje pohištva izvedla nekaj dobrih ukrepov. Pri 
tem mislim zlasti na spodbude v nove investicije, tu 
je kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 
KOCles. 

Z obema ukrepoma bi bilo treba še nadaljevati in 
omogočiti, da se na razpise javljamo tudi podjetja, ki 
smo že velika, saj s svojim obsegom oziroma poten-
cialom na mednarodnih trgih potem pomenimo tudi 
dobro priložnost za manjše igralce. Nekateri ukrepi, 
kot je podpiranje skupinskih nastopov na sejmih, pa 
so preživeti in po mojem popolnoma neučinkoviti.

Kaj bi sami naredili za izboljšanje lesne verige pri nas? 
Kako bi dvignili dodano vrednost slovenskega lesa? In 
kaj je po vašem recept za uspeh pohištvene industrije?
V parih stavkih se to ne da obrazložiti, ampak naj 
poskusim. Spodbujati je treba prave stvari, predelavo 
lesa je treba kombinirati s komplementarnimi mate-
riali, predvsem pa s storitvijo. In biti mednarodno 
konkurenčen. Vse to, vključno s trgom, imamo večji 
izvozniki. Prinašamo nove posle in nove priložnosti 
za manjše igralce. Imamo tudi večji nabor razvojnih 
projektov – pa se trenutno sploh ne moremo prijav-
ljati na razpise za spodbujanje raznovrstnih razvojnih 
projektov. 

32,8 %   
znaša povprečna 

leta rast prihodkov v 
zadnjih treh letih. 

99,6 %   
prihodkov ustvarijo 

na tujih trgih. 



28 glas gospodarstva, posebna izdaja, marec 2019 Letošnji nagrajenci

Lesna veriga se bo nato postavila sama od sebe, 
na podlagi komercialnega interesa, ne pa s formalnim 
pristopom. Stilles je denimo v preteklem letu samo 
mizarskim delavnicam in monterjem zagotovil za 6,5 
milijona evrov posla. V to dobavitelji materialov niso 
vključeni, gre samo za storitev. In to je zame veriga, ki 
pa brez mednarodnih poslov ne more delovati. Država 
bi lahko dodatno pomagala z vrsto dodatnih ukrepov, 
tudi z znižanjem davka na izdelke z nizkoogljičnim 
odtisom, kamor sodi velika večina naših izdelkov. 

Veliko pohištvene industrije je pri nas propadlo, naši 
sosedje Italijani pa denimo znajo tako oblikovati 
kot prodajati visokokakovostno pohištvo po visokih 
cenah. So tudi vaši konkurenti.
Kljub temu, da sodi italijanska pohištvena industrija 
po obsegu med štiri velesile – to so Kitajska, ZDA, 
Italija in Nemčija, se je spopadla s krizo, tudi veliko 
njihovih podjetij je propadlo. Italija ima globalno 
gledano znamko, mi je nimamo. Sem pa prepričan, da 
ima italijanska država več posluha za svoje najboljše 
proizvajalce. V zadnjih dveh letih, ko smo razstavljali 
na milanskem sejmu I Saloni, je italijanskega proizva-
jalca Turri, ki je razstavljal v isti hali kot mi, obakrat 
obiskal predsednik Italije. Zame zelo pomenljivo. 

Prisotni ste v okoli 30 državah po različnih koncih 
sveta – od Švice, Estonije, Gruzije do Senegala in 
Savdske Arabije. Kateri posel bi izpostavili kot za vas 
osebno najbolj zanimivega in zakaj?
Izpostavil bi dva: obnovo hotela Hyperion v švicar-
skem Baslu, ki ima 220 sob in ki smo jo izvedli v 
rekordnih treh in pol mesecih; ter opremljanje hotela 
Marriott Autograph Luxury Collection z 230 sobami, 
kar izvajamo trenutno v Tbilisiju v Gruziji. Ta hotel 
pomeni daleč najvišji nivo, ki smo ga kadarkoli 
prevzeli. 

Vaše najbolj koristno spoznanje v karieri je …
Ne gre za to ali vas bodo podrli, temveč zato, ali boste 
spet vstali – misel Vinceta Lombardija, nekdanjega 
igralca ameriškega nogometa.

3,4 mio €   
so znašali izdatki 

za R&R v letih 
2015-2018.

2×  
prejeli priznanje GZS 

za inovacije. 

32.000 m2   
proizvodnih 

prostorov v Sevnici + 
razstavno-prodajni 

saloni v 5 
državah.  
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Ste kdaj dobili dobronamerni nasvet, ga niste 
upoštevali in ugotovili, da ste imeli prav? Kaj so vam 
svetovali in niste poslušali?
Svetovali so mi, naj vzamemo posel, za katerega se je 
nato izkazalo, da bi bil za nas pravi polom. Nisem jih 
poslušal.

Po drugi strani, menite, da je bil kdaj trenutek, ko 
bi morali koga poslušati? Je kakšna oseba, ki vam 
je vzor?
Pravijo, da je strokovnjak tisti, ki je naredil v dolo-
čenem poslu vse možne napake. Vzor mi je oseba, 
ki vodi in je lastnik večjega podjetja v tujini, ki ga 
želimo dohiteti. V gospodarstvu pa najbolj spoštu-
jem tiste, ki znajo iz na pol propadlih firm narediti 
uspešno zgodbo.

Kako ocenjujete trenutno stanje v gospodarstvu doma 
in v tujini nasploh, ob tem pa tudi trenutno stanje 
družbe Stilles? Ste z današnjo »postajo« razvoja 
družbe zadovoljni in kje si želite poslovnega uspeha?
Gospodarska rast se ohlaja, tu so še geostrateške 
spremembe. Razpoloženje je zaradi napihovanja 
medijev še slabše. Vse skupaj se bo še odrazilo tudi 
v naši branži, tako da se bomo morali odzivati tudi v 
naši družbi. Ponosni smo na vse do sedaj opravljeno, 
nikakor pa ne zadovoljni. Biti zadovoljen vodi v stag-
nacijo. Poslovnega uspeha si želim predvsem v srednji 
Evropi. 

Kaj pričakujete kot največjo spremembo (na 
kateremkoli področju) v naslednjih 10 letih?
Največjo spremembo pričakujem na ravni Evropske 
unije. Zveza bo po mojem čez 10 let drugačna, kar bo 
determiniralo velike spremembe tudi v gospodarstvu.

Sprašujem med drugim zato, ker v Stillesu ne 
sprejemate dolgoročnih strategij, temveč letne 
poslovne načrte, ki jih prilagajate tržnim razmeram in 
stanju v podjetju.
Drži. Naš posel je projekten. Poiskati projekt, ga 
razviti in dokončati, vmes pa že poiskati dva, tri nove. 
Večkrat na pol v šali rečem, da smo kot akrobatski 
smučarji in razmišljamo le o naslednji grbini.  Mislim, 
da se razmeram dobro in hitro prilagajamo. Če pa bi 
država poskrbela za delovnopravno reformo, bi bilo 
to lahko nekoliko lažje, kot je trenutno. 

Je kakšna postaja / mesto na vašem seznamu 
želja? Kam bi odšli zasebno in kje si želite 
poslovnega uspeha?
Rad bi si v miru ogledal nekaj mest, kjer sem bil zgolj 
poslovno. Letno opravim tudi do 130 dni službenih 
potovanj in nikoli nimam časa za kaj takega. Iz letala 
v hotel, pa sestanki, sejem ali kaj podobnega, nato pa 
že letalo nazaj. gg

Utemeljitev
Stilles je pohištveno podjetje s preko 70-letno tradicijo v 
proizvodnji klasičnega in modernega visokokakovostnega 
pohištva. Od leta 2010 je njegov lastnik slovensko podjetje 
AFP d.o.o. iz Dobove. Podjetje z 280 zaposlenimi in tremi 
odvisnimi družbami vodi Rok Barbič od leta 2012. Njegov 
cilj je umestitev Stillesa kot najpomembnejšega igralca v 
srednjeevropski regiji na področju celovitega interiernega 
opremljanja večjih projektov po sistemu Turnkey Solutions 
Supplier. Podjetje skoraj 100 odstotkov prihodkov ustvari 
na tujih trgih v projektih za 5* hotele renomiranih hotelskih 
franšiz, 4* hotele ter manjše družinske hotele. Povprečna 
rast prihodkov v obdobju zadnjih treh let je skoraj 33-odsto-
tna, še višja pa je rast dobička, ki znaša povprečno preko 80 
odstotkov. Rast in razvoj podjetja zagotavljajo s širjenjem 
prodajnih segmentov in tržišč, dodatnim zaposlovanjem 
in intenzivnimi investicijami. Tako so v zadnjih štirih letih 
vložili preko 4 milijone evrov v prostore, salone, IT podporo 
in tehnološko opremo. Podjetje ima proizvodnjo v Sevnici 
ter razstavno-prodajne salone v Sloveniji, na Hrvaškem, v 
Makedoniji, na Poljskem in v Estoniji. Od ustanovitve dalje 
je Stilles izvedel preko 900 projektov doma in po svetu, 
zgolj v letu 2017 pa so bili prisotni v 20 državah, pripravili 
1.770 načrtov, zaključili 50 projektov in v delo vključili 677 
dobaviteljev. Podjetje izvaja aktivno kadrovsko politiko ter 
sodeluje s podporo lokalnemu okolju.

Sveži podatki za leto 2018
• Čisti prihodki: 31,6 mio EUR
• Čisti dobiček: 836.000 EUR
• Število zaposlenih: 278
• Dodana vrednost/zaposlenega: 35.040 EUR
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Dušan Olaj 
DUOL d.o.o.

Pri nas se posel igramo in predvsem 
sistematično gradimo podjetje na 
dolgi rok. Radi bi bili zimzelen in ne 
sezonsko cvetje.

Podjetje DUOL je svetovno uveljavljeno podjetje 
na področju projektiranja, proizvodnje in montaže 
napihljivih hal - balonov, ki se uporabljajo za športne 
aktivnosti, koncerte, skladišča, v kmetijstvu, za 
vojaške namene. Kateri je vaš doslej najzahtevnejši 
objekt, ki ste ga postavili? 
Težko je odgovoriti na tako vprašanje. Skoraj vsak 
naš objekt je unikat, delan po naročilu kupca. Imamo 
pa objekte, ki predstavljajo mejnike v razvoju Duola 
in na nek način mejnike v razvoju te tehnologije v 
svetovnem merilu. Med take zanesljivo lahko štejemo 
enega izmed največjih balonov na svetu, ki smo ga 
postavili v Kazahstanu in ki prekriva celoten nogome-
tni stadion. Ne moremo niti mimo 10 balonskih hal, 
postavljenih za polarnim krogom na polotoku Jamal 
v Rusiji, kjer so naftni delavci praktično iz nič postavili 
mesto in kjer danes stoji eno največjih plinskih naha-
jališč na svetu. Omenim lahko tudi naš patentirani 
napihljivi rastlinjak, ki bo mogoče rešitev za prehrano 
afriškega kontinenta.

In kateri bo po vaših ocenah najzanimivejši v 
prihodnjih letih? Je to projekt vesolje? 
Projekt vesolje je raziskovalni projekt. Za Duol je 
pomemben, ker nas postavlja ob bok svetovnim 
podjetjem oziroma izbrancem, ki se ukvarjamo s 
tem področjem. Največja vrednost tega razvojnega 
sodelovanja je, da imamo možnost delati z materiali 
in tehnologijami bodočnosti. Znanje, pridobljeno tu, 
pa prenašamo v komercialne projekte, kjer smo tudi 
zaradi tega nesporni tehnološki voditelji v svetov-
nem merilu.
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7,1 mio €   
znaša letni 
prihodek. 

Več kot 

100-odstotna   
rast dobička v 

zadnjih treh letih.

Je realno pričakovati, da bodo Duolovi baloni v manj 
kot desetih letih sestavni del vesoljskih modulov 
oziroma pripeti na vesoljske postaje?
To so naši objekti že danes, ni treba čakati na bodoč-
nost. Težava je ta, da je ta trg neizmerno majhen in 
nam ne omogoča ekonomskega preživetja. Zatorej ta 
del posla delamo za slavo, prestiž in za prepotrebno 
znanje o novih materialih in tehnologijah.

Če boste torej uspeli v vesolju, boste poleg letošnje 
Nagrade GZS v prihodnje dobili še kakšno. Na kaj ste 
v svojem dosedanjem življenju najbolj ponosni? Je to 
vaš uspeh v zasebnem ali poslovnem svetu?
Ne vem. Nagrade niso cilj. Pridejo same od sebe, ne 
da bi se zavedal, ali deloval za to, da jih dobiš. Nikoli 
nisem razmišljal o tem, da so mi mogoče na dosegu 
roke. O nagradah odločajo drugi, odločajo tisti ob 
strani, ki te vidijo. Če se malce pošalim: če bi sam 
gledal sebe, si nagrade zanesljivo nikoli ne bi podelil. 
Ker je toliko stvari, ki jih moram izboljšati, popraviti, 
spremeniti ... Kar se preteklosti in ponosa tiče, v zado-
voljstvo mi je, da sem zdržal na tej poti, na kateri je 
Duol danes. To je moje življenje, zasebno in poslovno. 
Podjetniki nikoli ne moremo ločiti zasebnega in 
poslovnega. Vse je eno. Vse je naše življenje.

Vi se odpravljate v vesolje, drugi stopicajo na mestu. 
Velikokrat slišimo besedno zvezo »se ne da«, sami ste 
tudi izjavili, da imamo pri nas veliko spečih podjetij. 
Kako to miselnost obrniti?
Čas. Čas je tisti, ki spreminja okolje, potrebe, ambi-
cije. Zelo pa lahko pri tem pomaga država oziroma 
državna administracija. Da naredi poslovno okolje 
privlačno. Da speči začutijo priložnost. To je tako 
enostavno, da ne more biti bolj. Le malce več ustvar-
jalnosti in smiselnih ukrepov države je potrebnih. 
Cona ugodja, pa čeprav z zavestno nižjim življenjskim 
standardom, in malodušje sta strup za podjetniško 
kreativnost. Država tu svoje naloge – spremeniti to 
stanje – za zdaj ni opravila. 

Ostaniva trdno na tleh. Vaši projekti vključujejo 
tudi objekte za begunska taborišča. Ali nam lahko 
odstrete svoje videnje humanitarnih kriz v prihodnje? 
Kakšen odnos imate do teh projektov? Je tudi tukaj v 
ozadju računica, ali gre za drug pristop?
Na socialnih omrežjih in v medijih spremljam vse te 
debate o begunski problematiki. Kako nekritično in 
s kakšno neizmerno lahkostjo večina to problema-
tiko priganja do skrajnosti. Jaz sem bil v begunskem 
taborišču na turško-sirski meji. Videl sem verjetno le 
delček te humanitarne katastrofe, videl, kaj pomeni, 
ko skoraj 50.000 beguncev živi v improviziranih šoto-
rih, pa ne samo dneve, ampak mesece in leta. Begunci 
so realnost in predvsem politika je pri reševanju tega 
problema pogrnila na celi črti. Humanitarna pomoč 
in donatorske konference vsaj malce omilijo begunski 
pekel, ampak tudi tega je absolutno premalo. Del teh 
donatorskih programov izvajamo tudi v Duolu. To niso 

projekti z računico, so pa projekti, kjer zaradi tega, ker 
donatorjem pomagamo pri realizaciji, lahko drugje 
lažje pridemo do komercialnih projektov. 

DUOL ste ustanovili leta 1992, družba nima dolga, 
ves dobiček se vrača v podjetje za razvoj. Ste se tako 
odločili sami? Vam je kdo svetoval drugačno pot?
To je bila moja odločitev. Duol ni podjetje za dirko za 
dobičkom. Niti ni podjetje, ki stremi po maksimizi-
ranju poslovanja v najkrajšem možnem času ali pa 
še prej. Pri nas se posel igramo in predvsem siste-
matično gradimo podjetje na dolgi rok. Radi bi bili 
zimzelen in ne sezonsko cvetje. Neodvisnost od bank 
nas dela svobodne in tudi previdne ter trezne. Ne 
segamo preko svojih zmožnosti ne glede na to, kako 
vabljiva je priložnost. Za dobiček pa je logično, da ga 
vračam nazaj v podjetje in v razvoj. Ker je zanesljivo 
najbolje naložen denar.

Kaj bi rekli tistim, ki pravijo, da ne morejo začeti, ker 
nimajo zagonskega kapitala?
Ni vse v denarju. Denar ti ne pomaga nič, če nimaš 
ideje, izdelka, predvsem pa kupca. In zanesljivo bo 
danes vsak z dobro idejo dobil denar. Denarja za 
dobre ideje je dovolj na trgu. Če ga nekdo ne more 
dobiti, to pomeni, da pač ideja ni dobra, ali pa je nekaj 
hudo narobe z izdelkom.

DUOL je prehodil več kot četrt stoletja dolgo pot. Svoj 
poslovni model ste že večkrat spremenili. Družba 
je trenutno v fazi eksterne revizije organizacijske 
strukture. Če na to pot pogledate kot na pot vlaka, na 
kateri postaji se sedaj nahajate?
Vozi nas vlak v daljave ... Nas pa še v višave z vesolj-
skimi projekti. Duol vidim kot trajno podjetje in ne 
kot enkratni projekt. Naša razvojna niša je izjemna. 
Že sedaj vidimo, kaj bomo počeli čez 10 let in kakšne 
materiale bomo pri tem uporabljali. Največja vrednost 
Duola ni v tem, kaj smo storili do danes, ampak v tem, 
kaj bomo storili v bodoče.
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60 %   
so plače višje od 

konkurentov. 

3  
raziskovalci tvorijo 

razvojno skupino 
pri ARRS. 

Za
10 let   

je Duol dal v najem 
balonsko streho na 

velodromu Novo Mesto in s 
tem omogočil razvoj indoor 

kolesarstva, tu je tudi 
prva pokrita atletska 
dvorana v Sloveniji. 

Bodo ZDA naslednja postaja? Delujete namreč v 
Evropi, Aziji, na Bližnjem vzhodu, v Afriki in Južni 
Ameriki, ne pa v ZDA. Težava naj bi bila kompleksnost 
trga. V kakšnem smislu?
ZDA so izjemno zanimiv in perspektiven trg za Duol, 
vendar na tem trgu že obstajata vsaj dva konku-
renčna proizvajalca. Primerjave sicer kažejo, da smo 
konkurenčni tako po ceni kot po kakovosti, vendar pa 
so vstopni stroški na ta trg izjemno visoki. Tu imamo 
v mislih vstopne carine, vzpostavitev distribucijskega 
omrežja, servisno podporo in predvsem kopico papi-
rologije, povezane z dovoljenji, certifikati, davčnimi 
obvezami. Tudi zakonodaja je precej drugačna, kot 
smo je vajeni v EU in drugod po svetu. Sprejeli smo 
odločitev, da z vstopom na ta trg še malo počakamo. 
Ni bojazni, da bi nam Američani kam pobegnili, 
le malce kasneje bodo začeli kupovati naše hale. 
Poznajo pa nas že.

Pri vas nimate težav morebitnega naročnika zavrniti. 
Kdaj se to zgodi?
Se zgodi, da naročnika tudi zavrnemo oziroma mu 
odsvetujemo nakup. V primeru, ko ocenimo, da naše 
balonske hale za kupca niso najbolj ugodna rešitev, 
mu to odkrito povemo in tudi svetujemo, kam se 
obrniti za drugačne oziroma bolj primerne rešitve. 
To je del naše prodajne filozofije »Mar nam je« (»We 
care«). 

Vam je bilo morda kdaj žal, da ste koga zavrnili?
Ne. Žal pa bi nam bilo, če bi kupcu prodali naš objekt 
in bi ta kasneje spoznal svojo zmoto. Ni je slabše 
reklame za podjetje kot nezadovoljni kupec. Ta lahko 
od nakupa odvrne več novih kupcev kot najhujša 
konkurenca.

Dodana vrednost na zaposlenega znaša pri vas 69 
tisoč evrov, v zadnjih treh letih se je v povprečju 
povečala za 22 % letno. Kaj pa je največja dodana 
vrednost v vaši karieri, če te ne bi merili v denarju? 
Morda kakšno posebno spoznanje?
Življenjska pot je sama po sebi največje spozna-
nje. Kar je neprecenljivo, je to, da je vsak dan nekaj 
drugega. Meni posebno je bilo iz nič ustvariti to, kar je 
Duol danes. Te poti in spoznanj na tej poti ne zame-
njam za nič na svetu. 

Vodenje podjetja naj bi prepustili mlajši generaciji. 
Kdaj nameravate storiti veliki korak?
Duol je družinsko podjetje v pravem pomenu, saj smo 
vsi vpeti v delovanje podjetja. V tem trenutku poteka 
prenos vodenja podjetja na naslednika. Je pa tak 
prenos izjemno zahteven in tudi zelo odgovorno deja-
nje. Sam ocenjujem, da bo potrebno še leto ali dve. 
Novinarjem, ki me o tem pogosto sprašujejo zadnji 
dve leti, v šali pravim, da sem že izseljen iz svoje 
pisarne, da pa je hodnik od moje pisarne do izhodnih 
vrat tako dolg, da še vedno hodim po njem ...



glas gospodarstva, posebna izdaja, marec 2019 33Letošnji nagrajenci

Utemeljitev
Dušan Olaj je leta 1992 ustanovil Duol, danes se njihovih 1.500 
pokritih objektov nahaja v več kot 50 državah po svetu. Med 
njimi je tudi ena največjih napihljivih hal na svetu – stoji v 
Kazahstanu, njena površina je 15.000 m2.
Družba ustvari skoraj 88 odstotkov prihodkov na tujih trgih in 
je v obdobju zadnjih treh let dosegla 22-odstotno povprečno 
rast dodane vrednosti. Izjemne rezultate dosegajo tudi v rasti 
dobička, ki je imel preko 100-odstotno rast v zadnjih treh letih.

Duol je globalno tehnološki vodja v svoji nišni proizvodnji. S 
stalnim vlaganjem v lasten razvoj in s sodelovanjem z doma-
čimi in tujimi raziskovalnimi inštitucijami v smeri nadgradnje 
in tehnoloških novosti proizvodov sodeluje v mednarodnih 
projektih in inovativnih skupinah. Tako so s centrom odlič-
nosti Vesolje, z Evropsko vesoljsko agencijo in ameriško Naso 
začeli razvijati uporabnost membranskih tehnologij v vesolju. 
Podjetje svojo tehnološko prevlado ščiti tudi s skritim znanjem, 
saj so z določenimi izdelki prvi na trgu (Greendome in Stream 
54). Z novo rešitvijo 1+1 , ki jo v tem trenutku patentirajo, pa 
postavljajo nove standarde v razvoju tehnologije membran-
skih hal, ki nikoli več ne bodo takšne kot do sedaj. Z bistveno 
boljšimi izolacijskimi lastnostmi in enostavnostjo gradnje bodo 
še bolj konkurenčne klasičnim gradnjam. 

S sponzorstvi in donacijami sodelujejo v širšem družbenem 
okolju in predvsem na področju športa.

Podatki za leto 2018 bodo znani v drugi polovici marca 2019 
in ocena je, da bodo podobni kot za leto 2017, ko so znašali:
• Čisti prihodki: 7,1 mio EUR
• Čisti dobiček: 178.234 EUR
• Število zaposlenih: 22
• Dodana vrednost/zaposlenega: 69.043 EUR

Posel naj bi predali sinu. A ni težko otrokom, ki imajo 
nad seboj uspešnega starša? A ni to hud pritisk?
Strinjam se, da se je težko izviti iz sence uspešnega 
predhodnika, še posebej, če gre za starševski odnos. 
Poskušam pa sinu vcepiti v glavo enega od pravil 
oziroma misli, ki je vodila mene: če hočeš prehiteti 
nekoga pred seboj, ga nikoli ne boš tako, da boš hodil 
po njegovih stopinjah. Mislim, da razume. In ker verja-
mem vanj, sem prepričan, da bo uspel.

Vaši kupci so mladi, mladi na čelu družbe pa te mlade 
kupce bolje razumejo. Kako v tem času dojemate 
medgeneracijski prepad oziroma razlike med 
generacijami?
V poslu leta 2019 ni medgeneracijskega prepada. Je 
posel ali pa ga ni. Leta ne igrajo nobene vloge. Svet se 
tako hitro vrti, da moramo pozabiti na čas in se osre-
dotočati zgolj na vsebino. Ta je enaka vsem, starim 
in mladim.

Po vašem Slovenci nismo pripravljeni na velike zgodbe 
in velike načrte. Se to z mlajšo generacijo spreminja?
Upam, čeprav sem skeptičen. Nova generacija 
podjetnikov se mi zdi ali preveč mevžasta ali pa v 
drugi skrajnosti preveč samovšečna in zaverovana 
vase. Manjka samokritičnosti, manjka potrpežljivosti, 
manjka pripravljenosti garati za cilj. Za neuspeh 
krivijo druge ali zunanje okoliščine. Napaka. Jaz sem 
v svoji karieri za vsak zdrs vedno okrivil sebe. Zelo 
enostavno je potem uspeti. Odpraviš vzrok in nasled-
njič si uspešen. Ključ do uspeha je znati odpravljati 
lastne napake in ne napak drugih.

Če ne boste več na čelu DUOL-a, na kateri naslednji 
»postaji« vas bomo našli?
V Mostecu na teku ali med Ljubljano in Obalo nekje 
na kolesu ali plavajočega v morju na slovenski obali. 
Nekajkrat na leto na kakšnem svetovnem maratonu 
in obvezno na triatlonskih tekmah. Želim opraviti 
tekmovanje Ironman na vseh kontinentih.

Je še kakšna »postaja«, ki si jo nadvse želite osvojiti?
Udeležiti se svetovnega prvenstva v Ironmanu na 
Havajih. 

Katere spremembe vidite na vidiku v naslednjih 
desetletjih? Kaj se obeta v svetu, kam plujemo?
Ni ga jasnovidca, ki bi si drznil napovedati nekaj 
desetletij naprej. Vsi skupaj lahko zgolj ugibamo, 
kaj bo in kako bo. Res je le, da bo svet čez deset 
let bistveno drugačen, kot je danes. Tehnološkega 
razvoja se ne da ustaviti. Bojim se, da se prav tako ne 
da več ustaviti globalnega onesnaževanja in uniče-
vanja narave. In seveda tisto najpomembnejše – kdo 
ve, katere vrednote človeštva bodo prevladovale v 
bodočnosti? Koliko teh vrednot bo namenjeno ljudem 
samim in njihovim medsebojnim odnosom ? Ali pa bo 
vse skupaj ena sama dirka. Upam, da bomo takrat še 
vedno razumeli pomen besede mir. gg
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Peter Kosin 
INEA d.o.o.

Če imam prav, potem bo prihodnost 
svetla, glavne premike pa vidim 
v smeri trajnostnega upravljanja 
virov vseh vrst.
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61.250 
EUR   

znaša dodana 
vrednost na 

zaposlenega. 

Več kot  

20- 
odstotna  

rast čistega dobička 
v zadnjih dveh 

letih. 

Kaj Nagrada GZS pomeni vam osebno? Zmagoslavje, 
ponos, zadoščenje, veselje, samoumevnost?
Vsekakor ponos, potrditev, da nekaj delamo prav in 
da se trdo delo na koncu splača in celo opazi.

Katera vrednota je za vas najpomembnejša?
Spoštovanje in pošten odnos do drugih, brez tega 
druge vrednote niso dosegljive.

Katere vrline pa iščete pri zaposlenih? Število 
zaposlenih se je pri vas v obdobju 2015-2018 
povišalo s 45 na 60, v tem letu že na čez 70, delež z 
visoko izobrazbo je 90-odstoten, zaposleni imajo 
individualne karierne načrte in več kot dve tretjini se 
jih redno izobražuje.
Iščemo zavzete, sposobne in odprte ljudi, ki so 
pripravljeni prispevati svoj čas in talent za nekaj 
večjega od njih samih, kar podjetje je. Nujno morajo 
s podjetjem rasti tudi osebno in ohranjati vrhunsko 
tehnološko ostrino. Močno rastemo in, kot kaže, bo 
tako tudi naprej. Zdaj nas je že več kot 70 (februar 
2019, op. a.).

INEA je vodilno slovensko podjetje na področju 
proizvodnje informatike, avtomatizacije in 
računalniškega vodenja procesov, ste sistemski 
integrator. Rešitve nudite avtomobilski in elektronski 
industriji, farmaciji, kemijski in nenazadnje lesno-
predelovalni industriji. Na katero svojo rešitev ste 
najbolj ponosni?
Zelo težko bi se opredelil za eno samo rešitev, mogoče 
v tem trenutku čisto zadnji dosežek – robotizirana 
linija za proizvodnjo ekranov za vgradnjo v avtomo-
bile, ki deluje v čisti sobi. Vedno znova pa sem najbolj 
ponosen na zadnji izdelek. Lahko rečem, da najboljše 
seveda šele prihaja.

In to je?
Veliko stavimo na trgovanje s prožnostjo proizvodnje 
in porabe energije, kjer uravnavamo manko in višek 
energije, kar pomeni, da je treba energijo lokalno 
porabiti. Sicer pri tej rešitvi same energije ne prih-
ranimo, optimiziramo pa celotno elektroenergetsko 
infrastrukturo. Kar med drugim pomeni, da ni potrebe 
po gradnji nove. Prihranki so tako lahko ogromni.

Glavni slogan družbe INEA je: »Soustvarjamo tovarne 
in energetske rešitve prihodnosti.« Kaj nam torej 
napovedujete za prihodnost? Je ta po vašem svetla in 
rožnata ali bolj oblačna? Katere spremembe vidite na 
vidiku v naslednjih desetletjih?
Vedno so oblaki, na katere lahko le malo vplivamo, 
ampak trdno verjamem, da na koncu nekako vseeno 
zmaga zdrava pamet. Če imam prav, potem bo 
prihodnost svetla, glavne premike pa vidim v smeri 
trajnostnega upravljanja virov vseh vrst.

Kakšne rešitve bo svet vse bolj zahteval? Kaj bo za vas 
po ocenah najbolj intrigantno področje? 
Svet išče trajnostne rešitve z vgrajeno pametjo in 
to vse bolj. Najbolj zahtevna vprašanja bodo, kako 
zamenjati »umazane« vire s »čistimi« (energija, 
plastika, ...), ne da bi zaradi tega živeli slabše oziroma 
ob še mnogo izboljšani »uporabniški izkušnji«, ki se 
vse bolj enači z življenjem samim.

Kako gledate na neuspešne korake, napake, 
spodrsljaje? Koliko je bilo teh na vaši poslovni poti? In 
kaj ste se iz njih naučili?
Napake so priložnosti za hitro učenje. Dokler so 
posledice napak zgolj finančne, ni nič hudega. Manjših 
napak je bilo kar nekaj, tudi kakšna malo večja se je 
prikradla ... Naučil sem se, da je treba večjim odločit-
vam dati svoj čas in vedno poslušati svojo intuicijo, 
tudi kadar je vse videti premišljeno in razumsko ni 
razlogov za skrb. Predvsem pa je umetnost v tem, da 
istih napak ne ponavljamo. 

Poučen primer se mi je dogodil na IEDC – Poslovni 
šoli Bled, kjer me je po navidez zelo uspešni simulaciji 
profesor »odpustil« s položaja finančnega direktorja, 
ker nisem poskrbel za optimalne kazalce denarnega 
toka. Ekipi je bilo zelo zabavno, meni pa je res dalo 
misliti ...

Kako se spopadate z na videz nerešljivimi izzivi? Ste 
kdaj pri iskanju rešitev tudi obupali?
Uporabljam glavni inženirski princip, da je težave 
treba razdeliti na tako majhne, da postanejo rešljive. 
Obup ne obstaja v mojem slovarju. Lahko pride do 
razumske odločitve, da nekaj nima smisla, da bi 
se pa predal samo zato, ker je nekaj težko, zame ni 
sprejemljivo.
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24   
raziskovalcev  

od 68 zaposlenih. 

2,43 mio 
evrov 

so znašali izdatki 
za R&R v letih 

2015-2018. 

60 %   
vseh prihodkov 

ustvarijo v tujini. 

Kako vam pri inovacijah pomagajo različni programi 
EU? Sodelujete namreč v kar nekaj programih Obzorja 
2020. Bi bili tako uspešni tudi brez tega sodelovanja?
Brez teh programov ne bi bili tako uspešni, ne samo 
zaradi omejenosti finančnih virov, ampak tudi zaradi 
znanj, ki jih prinašajo partnerji. Bi si upal trditi, da 
so za resne preboje kritični element, saj omogočajo, 
da pluješ proti mogočnemu toku ustaljenih praks. 
Denimo, delujemo na področju energetske učinkovi-
tosti, kjer velikim energetskim družbam, ki služijo s 
prodajo energije, prihranki pri energiji ne ustrezajo 
najbolj, saj s tem ne bi zaslužile.

Podjetje je vpeto v inovativne skupine in ima 
registrirano razvojno skupino pri Javni agenciji 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
(ARRS). Za raziskave in razvoj ste v zadnjih treh 
letih namenili skoraj 2,5 milijona evrov, in sicer za 
inovativne produkte in storitve na področju industrije 
in energetike. Ker je INEA izšla iz Instituta »Jožef 
Stefan« (IJS), me zanima, kako gledate na tovrstno 
ustanavljanje podjetij? Bi moralo iziti iz raziskovalnih 
institucij več podjetij?
Mislim, da bi to moral biti eden od ciljev javnih 
raziskovalnih ustanov, saj je Slovenija premajhna in 
finančno preveč omejena, da bi se fokusirala pretežno 
na temeljne raziskave. Nujno potrebujemo aplikativne 
raziskave in razvoj, usmerjen na trg. »Spin-off« podje-
tja so idealen medij za udejanjanje rezultatov razvoja, 
kar edino v resnici omogoča zagon novega cikla razi-
skav in razvoja. Pričakujemo, da nam bo država dala 
denar za raziskave, vendar pa bi morali biti rezultati 
raziskav tisti, ki finančno poganjajo nove raziskave. 
Kolikor opažam, so cilji pri nas preveč usmerjeni v 
pisanje člankov, manj pa v uporabne aplikacije za trg.
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Utemeljitev
Peter Kosin je prevzel vodenje podjetja leta 2010. INEA je 
vodilno podjetje v Sloveniji na področju industrijske avto-
matizacije, računalniškega vodenja procesov in proizvodne 
informatike. Ima tudi vodilno pozicijo na področju industrijske 
energetike. Leta 1987 je družbo ustanovil IJS, od junija 1991 je 
podjetje v zasebni lasti. 

INEA, ki ima pet odvisnih družb tako v Sloveniji kot v tujini, 
nudi svoje rešitve različnim panogam, denimo avtomobilski 
in elektronski industriji, farmaciji in kemiji doma in po svetu. 
V zadnjih treh letih so beležili 14-odstotno rast prihodkov, pri 
čemer ustvarijo v tujini preko 60 odstotkov vseh prihodkov. 
Izvozni trgi so razpršeni – od Velike Britanije, ki dosega visok, 
40-odstotni delež v izvozu, do Rusije in Argentine. Na najpo-
membnejših trgih krepijo svojo prisotnost z ustanavljanjem 
lastnih podjetij. Njihovi kupci oziroma partnerji so večje korpo-
racije, s katerimi gradijo strateška poslovna partnerstva in 
dolgoročne sinergije. Čisti dobiček, ki ima v zadnjih dveh letih 
nad 20-odstotno rast, je v prvi četrtini med konkurenti.  

Z registrirano razvojno skupino 24 raziskovalcev in 28 tehni-
kov sodelujejo z domačimi in tujimi raziskovalnimi partnerji v 
številnih programih, projektih in razpisih, kjer imajo vodilno 
ali partnersko vlogo. Kot soustanovitelji in člani sodelujejo 
v številnih inovativnih partnerstvih - na primer v Tehnološki 
vertikali (TechVert), Tehnološki mreži TVP (Tehnologija vodenja 
procesov) in v Kompetenčnem centru STV. 

Visoka razvojna naravnost doprinaša k rasti zaposlovanja 
predvsem visoko izobraženega kadra, ki predstavlja kar 90 
odstotkov od 68 zaposlenih v 2018. Peter Kosin vodi družbo 
z alokacijo odgovornosti po načelu vertikalno ugnezdenih 
sistemov. Spodbuja medsebojno spoštovanje, zaupanje in 
sodelovanje tako znotraj podjetja kot navzven.

Sveži podatki za leto 2018 (ocena):
• Čisti prihodki: 9,7 mio EUR
• Čisti dobiček: 650.000 EUR
• Število zaposlenih: 68 (na dan 31. 12. 2018)
• Dodana vrednost/zaposlenega: 61.250 EUR

Raziskovalci so v tujino vedno odhajali. A če jih bo 
odšlo in tam ostalo preveč, imamo lahko težave. 
Ali pri nas lahko govorimo o stimulativnem okolju 
za mlade raziskovalce? Če ne, kako bi vi uredili to 
področje?
Raziskovalno področje pri nas je preveč ločeno od 
gospodarstva. Stimulativno okolje pomeni dostop do 
opreme in pa pomembne projekte – obojega manjka. 
Kot že rečeno, edino prenos rezultatov na trg lahko 
generira potrebna sredstva za nove cikle razvoja in 
torej omogoča pogoje za raziskovalce. Ni pa vse črno 
in merljivo z dobrinami in denarjem. 

Kako pa vidite start-up sceno pri nas in v svetu?
Me veseli, da se je precej razvila in omogoča prodor 
veliko idejam, ki drugače ne bi ugledale luč sveta. Je 
pa tu potem vprašanje, kdo in s kakšnim namenom 
usmerja fokus oziroma kakšne ideje se podprejo. 
Popularni glas ni vedno dolgoročno najboljša izbira.

Bi se morali v Sloveniji na vseh ravneh bolje 
povezovati? Če da, kaj je razlog, da sodelovanje ni 
zadostno?
Slovenija je tako majhna, da bi morali skupaj stopiti 
prav vsi, da bi se nas sploh opazilo. To občutiš takoj, 
ko stopiš čez prvo mejo. Naš ključni manko je, da se 
zelo radi delimo na »moje« in »tvoje«, namesto da bi 
gledali, kako si lahko pomagamo in posledično vsi 
živimo bolje.

Kateri trgi so za vas najbolj inovativni? Bi lahko po 
vašem kakšno dobro prakso iz tujine prenesli k nam?
Od vsakega trga bi se dalo kaj naučiti, morda so 
najbolj sistematični pri izboljševanju proizvodnje 
Japonci. Zagotovo bi se morali bolj zgledovati po 
trendih iz tujine, tam že uveljavljene rešitve pogosto 
gledamo z nezaupanjem. Se pa z industrijo 4.0 misel-
nost premika tudi v Sloveniji.

Ste kdaj sami pomislili, da bi delali v tujini?
To je bila vedno opcija, imel sem recimo tudi 
priložnost študirati na Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) v ZDA. Všeč mi je Slovenija, zato 
je vedno prevagala. Ko bi le vsi znali ceniti, kaj 
nam ponuja.

Katera »postaja« je bila za vas osebno ključna, da ste 
danes prejemnik Nagrade GZS?
To, kar sem danes, je seštevek mnogih postaj – ko 
gledam nazaj, je mozaik vsaj navideznih naključij. 
Morda bi lahko izpostavil le trenutek, ko se je moja 
inženirska pot začela prevešati v poslovno pot – to je 
trenutek, ko sem bil v naši družbi imenovan za vodjo 
projekta integracije nove tovarne v Makedoniji za 
angleškega kupca. Potem pa je bila ključna ekipa, 
ki je stala za menoj ves čas. Tako tudi gledam na to 
nagrado – kot ekipni uspeh. gg
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Srečko Jesenek
Tiskarna Jesenek d.o.o.

Ne iščemo izgovorov, zakaj se 
neka stvar ne more narediti, 
ampak vedno iščemo način, kako 
najti optimalno rešitev za nastalo 
situacijo.

Družbo kot papirnato galanterijo ste ustanovili leta 
1986, ukvarjate pa se s tiskom termo obstojnih etiket 
za smolno vezane bruse. Gre za visoko specializirane 
tradicionalne proizvode/storitve najvišje kakovosti, 
zanima pa me, za kakšno nišo na trgu gre?
Tiskarska dejavnost je zelo široka, naša tržna niša 
znotraj tiskarske dejavnosti pa je tisk termo obstojnih 
etiket za smolno vezane brusne izdelke. V svetovnem 
merilu nimamo veliko pravih konkurentov. Še največ 
jih imamo v Nemčiji, kjer so tri tiskarne s podobnim 
programom, a je le ena po velikosti in kakovosti 
primerljiva z nami. V mnogih državah so prisotni tudi 
manjši lokalni tiskarji, ki pa vedno težje konkurirajo 
zahtevam brusnih proizvajalcev po vse večji kakovo-
sti. Naj povem, da se pri proizvodnji smolno vezanih 
umetnih brusov uporabljajo t. i. papirne, vtisne 
etikete, ki imajo dvojno funkcijo. Na njih je natisnjen 
dizajn blagovne znamke proizvajalca ali prodajalca 
brusa, ki mora biti vse bolj privlačen, saj gre precejšen 
del brusov v maloprodajo, kjer se kupci odločajo za 
nakup predvsem na osnovi dizajna etikete. Etiketa pa 
je tudi nosilec tehničnih in varnostnih navodil za brus. 
V fazi izdelave surovega brusa se vtisne na njegovo 
površino, nato se zapeče v peči na okrog 200°C. Po 
končani termični obdelavi, ki lahko traja 30 ur ali celo 
več, morajo seveda barve na etikete ostati nespre-
menjene. Da to dosežemo, jih moramo s posebno 
tiskarsko tehnologijo zaščititi. Brez te posebne 
zaščitne tiskarske tehnologije bi etiketa v termični 
obdelavi enostavno zgorela. 
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88.273 
evrov  

znaša dodana 
vrednost na 

zaposlenega. 

34   
zaposlenih  
za 30 trgov.

Letni prihodek Tiskarne Jesenek presega 7 milijonov 
evrov. Družba ustvari 67 % prihodkov na tujih trgih 30 
držav in je brez dolga. Kakšen je vaš poslovni model? 
Na kakšen način delujete na tujih trgih?
Brusna industrija je nekakšna podporna panoga 
skoraj vsem industrijam, en del brusnih izdelkov 
pa se prodaja tudi v okviru široke potrošnje. Pri 
našem poslovnem modelu oziroma strategiji gre za 
neposredni marketing, kar pomeni, da pri iskanju 
novih kupcev ne vključujemo posredniških podje-
tij. V današnji informacijski družbi si je relativno 
enostavno ustvariti bazo vseh svetovnih proizva-
jalcev brusov, ki jih kontaktiramo neposredno. 
Takšen tržni pristop sicer zahteva nekaj več tržnega 
angažiranja in stroškov, a ima številne prednosti. V 
neposrednem kontaktu s proizvajalci lažje in hitreje 
rešujemo tehnološke posebnosti, kajti vsak proizva-
jalec ima vsaj malo svojo tehnologijo. Že pred leti 
smo zaznali, da gre trend razvoja blagovnih znamk 
v smeri lastnega označevanja (»private labeling«), 
čemur smo se prilagodili z močno ekipo sodelavcev v 
pripravi tiska in s kratkimi dobavnimi roki. Poslovne 
reference novih kupcev pred začetkom sodelova-
nja temeljito preverimo in če nismo prepričani v 
njihovo poslovno solidnost, začnemo sodelovanje 
s predplačili. Neplačnikov praktično ne poznamo. 
Najprej smo poskusili vstopiti v največje in najbolj 
zahtevne svetovne brusne sisteme, kot sta npr. Tyrolit 
- Schleifmittelwerke Swarovski K.G. in Saint Gobain, 
in po uspešnem vstopu v te sisteme, ki imajo svoje 
proizvodne enote po vsem svetu, smo lažje osvojili še 
ostale, manjše proizvajalce brusov.

Pohvalite se lahko z 8,5-odstotno povprečno letno 
rastjo prihodkov v zadnjih treh letih, po isti stopnji 
se povečuje tudi vaša dodana vrednost, kar je druga 
najvišja rast med konkurenti. Kakšen je recept za to?
V obdobju 2015-2017 smo res beležili konstantno rast 
prodaje in prihodkov, kar je bila posledica ugodne 
svetovne gospodarske klime in rasti naših največjih 
kupcev. Poleg tega smo v tem obdobju osvojili tudi 
nekaj pomembnih novih kupcev. Žal pa moram reči, 
da v letu 2018 nismo uspeli nadaljevati tega trenda, 
saj smo beležili približno 5 % manjšo prodajo kot v 
letu 2017. V drugi polovici leta 2018 se je na večini 
trgov, kjer smo prisotni, gospodarska rast zelo 
umirila, na nekaterih, za nas pomembnih azijskih 
trgih, pa je bila prisotna celo negativna rast. Razlog 
najverjetneje tiči v ekonomski vojni med svetovnimi 
gospodarskimi velesilami.

Dodana vrednost na zaposlenega v družbi znaša 
88.000 evrov in je dvakrat višja od dejavnosti. Niste 
vpeti v inovativne skupine, ne izkazujete izdatkov 
za raziskave in razvoj, v obdobju 2015-2017 ni bilo 
investicij. Kako vam uspeva brez omenjenega?
Visoka dodana vrednost na zaposlenega je rezultat 
tehnološko zahtevnega proizvoda, zaradi česar, kot 
sem že omenil, v svetovnem merilu nimamo veliko 

pravih konkurentov. V inovativne skupine se ne vklju-
čujemo, saj se v Sloveniji nobena tiskarna ne ukvarja 
z enakim ali podobnim programom. Za naše zahtevne 
izdelke potrebujemo tudi specialne vrste papirja in 
tiskarskih barv, zato pri razvoju sodelujemo predvsem 
s proizvajalci papirja in tiskarskih barv. Pri razvoju 
črnega papirja smo več let tesno sodelovali s sedanjim 
dobaviteljem in šele po večletnem skupnem razvoju 
in testiranju prišli do zadovoljive kakovosti papirja. 
Tudi nekatere tiskarske barve so izdelane izključno za 
uporabo na etiketah za brusno industrijo. Poleg tega 
tudi stroji , ki jih uporabljamo, ne prihajajo iz serijske 
proizvodnje, pač pa so narejeni po naših zahtevah, 
delno pa jih preuredimo ali nadgradimo pri nas.

Investicije pa izvajamo v 4 do 5-letnih ciklusih. 
Zadnji investicijski ciklus v višini približno 4 milijone 
evrov smo zagnali v letu 2018. S celjskim podjetjem 
Etra smo podpisali pogodbo za izdelavo namenskega 
stroja za »izbijanje« etiket, s čimer bomo razbre-
menili težko fizično delo v eni od faz proizvodnje. S 
tem strojem se bo v celoti avtomatizirala operacija 
»iztrgavanja« oziroma »izbijanja« etiket iz pol. Stroj bo 
delno robotiziran in pripravljen za kasnejšo nadgra-
dnjo za avtomatizacijo pakiranja. Investicija bi naj bila 
končana do konca prvega polletja letošnjega leta. V 
omenjeni investicijski cikel spada še postavitev nove 
skladiščne hale in nabava novega tiskarskega stroja.

Kaj osebno dojemate kot vaš največji uspeh na 
položaju direktorja družbe?
Kot svoj največji uspeh štejem uspešno preživetje 
gospodarske krize leta 2008/2009, saj takrat nismo bili 
deležni državne finančne podpore tako kot denimo 
naši nemški konkurenti. Poleg tega sem ponosen, 
da smo po tej krizi postali eden od dveh največjih 
globalnih dobaviteljev termo obstojnih etiket v 
brusni branži.
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2.000  
evrov   

bruto znaša povprečna 
plača, kar pomeni, da je 

družba med 5 podjetji 
z najvišjimi plačami 

v dejavnosti.

27 %   
izvozijo v Azijo. 

600  
milijonov termo 

obstojnih etiket za 
smolno vezane bruse 
natisnejo letno v 11 

tisoč različnih 
dizajnih

Kaj vam pa pomeni Nagrada GZS za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke?
Nagrada mi pomeni potrditev, da je bila dosedanja 
razvojna pot podjetja pravilna oziroma da so bile 
najpomembnejše strateške odločitve pravilne. V 
mislih imam odločitev za ozko specializiran proizvo-
den program, odločitev za globalno trženje naših 
izdelkov in odločitev za permanentno vlaganje v 
najsodobnejšo strojno opremo. Nagrado razumem 
kot priznanje za celotno prehojeno podjetniško pot 
od leta 1986 do danes.

S to nagrado ste sedaj izpostavljeni, v vas so obrnjeni 
»podjetniški« žarometi. Kako dojemate to pozornost 
glede na to, da je družba nekoliko zastrta, saj nimate 
niti spletne strani?
Sem tip človeka, ki mu medijska izpostavljenost ne 
godi najbolj, do sedaj sem se je vedno izogibal. Glede 
spletne strani sem menil, da je ne potrebujemo, saj 
poznamo praktično vse svetovne proizvajalce brusov, 
ki jih kontaktiramo neposredno in ne čakamo, da oni 
najdejo nas.

Zaradi dolge tradicije se podjetju priporoča zaščita 
korporativne blagovne znamke, vzpostavitev 
spletne strani in razmislek o ustanovitvi lastne 
razvojne skupine, registrirane pri Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). 
Vaš odziv na priporočila?
Predloge proučujemo. Vsekakor bomo pridobili 
ustrezne informacije in se nato odločili, kako naprej. 
Spletno stran pa bomo v kratkem postavili. Moram 
po pojasniti, zakaj je doslej nismo imeli. Smo izredno 
specializirano podjetje in ne tiskamo etiket za nava-
dno embalažo; če bi se še posebej izpostavljali, bi 
dobivali vsak dan kopico povpraševanj, ki pa bi bila za 
nas irelevantna.

Kako stimulativno za razvoj podjetja dojemate 
slovensko okolje?
Verjetno vam na to temo ne bom znal povedati nič 
novega oziroma ničesar drugega, kar tako ali tako 
vsak dan slišite ali preberete od drugih podjetnikov. 
Že pred leti smo spoznali, da se moramo pri svojem 
delu najbolj zanašati nase, zato se ne izgovarjamo 
na državo, politiko itd. V vsaki situaciji se trudimo 
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poiskati najboljše podjetniške rešitve. Ne iščemo izgo-
vorov, zakaj se neka stvar ne more narediti, ampak 
vedno iščemo način, kako najti optimalno rešitev za 
nastalo situacijo. Všeč nam je »podjetniški pregovor«, 
da problemov pravzaprav ni, so sami izzivi. 

Ko ste v dvomih pri poslovnih odločitvah, na koga se 
obrnete?
Glede vseh pomembnih poslovnih odločitev se posve-
tujem s svojimi sodelavci, ki jim popolnoma zaupam.

Če kdaj storite napako, to priznate?
Verjetno ni podjetnika, ki še nikoli ni naredil nobene 
napake, tudi sam sem že sprejel nekaj napačnih 
poslovnih odločitev. Pri tem se mi zdi najpomemb-
neje, da pozorno spremljamo rezultate in posledice 
svojih odločitev. V primeru, ko ugotovimo, da odlo-
čitev ni bila najboljša, je pač treba priznati napako in 
odločitev popraviti.

Ste kdaj storili kakšno napako, ki jo obžalujete? 
Oziroma si kdaj želite, da bi kakšno stvar naredili 
drugače?
Pred približno 12 leti sem poskusil vstopiti v branžo 
tiska embalaže. V ta namen sem nabavil tudi nekaj 
strojne opreme. Žal pa sem premalo temeljito opravil 
raziskavo trga za te izdelke in sem šele čez nekaj časa 
ugotovil, da gre za izdelke z nizko dodano vrednostjo, 
konkurenca pa je zelo številna. Po slabih dveh letih 
sem izstopil iz programa, opremo pa prodal. 

Verjetno vas je pot zanesla že marsikam, a katera 
»postaja« je na vas doslej pustila največji vtis?
Obiskal sem večino mest, kjer so locirani naši kupci. 
Zelo dobro se počutim v toplejših krajih Daljnega 
vzhoda, še posebej mi je všeč tajski Bangkok, od 
koder prihajajo štirje naši kupci, od tega dva res zelo 
velika in pomembna. Močan vtis je name naredil 
tudi Šanghaj, predvsem zaradi impozantne velikosti 
mesta, ekonomske moči, ki jo izžareva, in neverjetnih 
gradbenih presežkov.

Je kakšna postaja / mesto na vašem seznamu želja?
Glede na to, da sem obiskal že veliko mest širom 
sveta, praktično nimam več neuresničenih destina-
cij. Danes potujem veliko manj, na daljša poslovna 
potovanja se odpravim samo, kadar je to resnično 
potrebno.

Kje se vidite čez 10 let? Še vedno v Tiskarni Jesenek? 
Se morda vidite tudi kot mentorja nekomu mlajšemu?
Čez 10 let bom ravno izpolnil pogoje za formalno 
upokojitev. Toda, če bo zdravje dopuščalo, se še 
naprej vidim v svoji tiskarni, saj me to delo še vedno 
zelo veseli.

Kaj pričakujete kot največjo spremembo (na 
kateremkoli področju) v naslednjih 10 letih?
Na področju ofsetnega tiska opažamo že kar nekaj časa 
prodor digitalnih tiskarskih tehnologij, ki na nekaterih 
področjih že nadomeščajo klasični ofset. Mislim, da se 
bo ta trend zelo hitro nadaljeval tudi v prihodnje. Ostale 
podporne procese v tiskarnah pa bo treba čim bolj 
avtomatizirati in robotizirati, predvsem zaradi pomanj-
kanja kvalificirane delovne sile in zaradi zniževanja 
stroškov. Če pa govorimo o globalnem gospodarstvu, 
pa pričakujem vse več elektrifikacije, digitalizacije, kar 
pa mi osebno ni najbolj všeč. Sam nimam pametnega 
telefona pa mi nič ne manjka. gg

Utemeljitev
Srečko Jesenek je družbo ustanovil že leta 1986 kot Papirno 
galanterijo Jesenek Srečko s.p. S Cometom Zreče so začeli sode-
lovati na področju etiket za bruse, ki pri 200° C ne spremenijo 
oblike in izgleda. Danes družba natisne 600 milijonov termo 
obstojnih etiket za smolno vezane bruse v 11.000 različnih 
dizajnih, njihovi kupci pa so mednarodni koncerni iz Avstrije, 
Francije, ZDA, Japonske in drugod. Čeprav so že prisotni na trgih 
preko 30 držav, kjer ustvarijo 67 odstotkov vseh prihodkov, in 
so eden od 4 proizvajalcev tovrstnih etiket na svetu, namera-
vajo svojo prodajno strategijo usmeriti na manjše proizvajalce 
brusov, ki uporabljajo še navadne etikete. 

S svojim nišnim proizvodom ustvari družba visokih 88.000 
evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je enkrat več kot v 
dejavnosti, čisti dobiček v višini 1,5 milijona evrov je najvišji med 
konkurenti in EBIDTA marža dvakrat višja od primerljivih podjetij. 

Investicije so namenjene tehnološki opremi, ki bo izboljšala 
delovne pogoje zaposlenih v proizvodnji, optimizaciji procesov 
in krajšanju dobavnih rokov. Prav ti so namreč največja konku-
renčna prednost slovenskega podjetja na globalnih trgih.

Sveži podatki za leto 2018
• Čisti prihodki: 6,7 mio EUR
• Čisti dobiček: 1,3 mio EUR
• Število zaposlenih: 34
• Dodana vrednost/zaposlenega: 88.273 EUR



Labena, d. o. o.

Z odličnostjo v laboratorijski in 
procesni analitiki do hitre rasti
Družinsko podjetje Labena, d. o. o., ki 
ga je pred 25 leti ustanovila Irena Lemut 
Čeh,  razvija in ponuja celostne rešitve 
v laboratorijski in procesni analitiki. 
Danes je s skoraj 70 zaposlenimi v 
Sloveniji in v regiji Adria pod taktirko 
sina Boruta Čeha hitro rastoče podjetje, 
kar dokazuje 25-odstotna povprečna 
rast prihodkov zadnjih treh let. 

V regiji sodi Labena med vodilne pooblaš-
čene zastopnike svetovnih proizvajalcev 
visokotehnoloških naprav in laboratorijske 
opreme, ki jo njeni visoko usposobljeni stro-
kovnjaki nadgradijo s kupcu prilagojenimi 
algoritmi in aplikacijami. Labenini programi 
vsebinsko pokrivajo široko paleto prodaj-
nih segmentov na področju farmacevtske, 
medicinske, prehrambne, kemične in 
rudarske industrije ter na področju razvoja 
in raziskav v akademskih, raziskovalnih in 
drugih institucijah.  

Na zahodne trge izvažajo predvsem 
storitve GMP/FDA analitskega laboratorija. 
Sem sodijo razvojnoraziskovalne storitve, 
storitve na področju kontrole kakovosti 
zdravil in laboratorijske storitve na podro-
čju molekularne biologije. Njihovi naročniki 
so pretežno regionalna in globalna farma-
cevtska in biofarmacevtska podjetja.

Inovativnost, optimizacija in razvoj
Najnovejša Labenina dodana vrednost je 
usmeritev v razvoj inovativnih laboratorij-
skih analitskih postopkov ter optimizacija in 
izvajanje razvojev novih metod na področju 
farmacevtike, biofarmacevtike, medicin-
ske diagnostike, genetike, okoljevarstva 
in drugih znanosti. Ključna konkurenčna 
prednost je uporaba vrhunske opreme, 
kar omogoča poznavanje in razumevanje 
naprav, aplikacij in potreb uporabnika. Vse 
to pa vodi v razvoj in implementacijo še bolj 
izpopolnjenih celostnih rešitev. 

Z novim laboratorijem do še 
hitrejših analiz
Pred kratkim so v Ljubljani ustanovili 
laboratorij Labena BIA Separations C.R.O., ki 

omogoča hitre in inovativne laboratorijske 
rešitve na področju farmacevtske analitike 
in molekularne biologije. Izvaja analize in 
razvoj analitskih postopkov od kontrole 
kakovosti zdravil, vhodnih surovin in pomo-
žnih snovi do razvoja in validacije postopkov 
in procesov na področju generičnih zdravil, 
bioloških zdravil in diagnostike za regijska in 
svetovna farmacevtska podjetja.

Vrhunsko opremljeni prostori 
analitskega laboratorija in molekularno-
-biološkega laboratorija se raztezajo na 
650 kvadratnih metrih in zaposlujejo 25 
strokovnjakov s področja kemije, biolo-
gije, molekularne biologije, biokemije itd. 
Laboratorij za analitiko je certificiran po 
mednarodnih standardih dobre prakse 
(angl. GMP), kar je nujno za opravljanje 
resnih analiz v farmacevtiki na svetovni 
ravni. Vse postopke in opravila v laborato-
riju odobri ameriška agencija za zdravila in 
prehrano (angl. FDA), kar omogoča sode-
lovanje z ameriškim trgom. Pridobljeno pa 
je bil tudi dovoljenje za delo z gensko spre-
menjenimi organizmi (GSO, drugi nivo). 

Dejavni tudi v prihodnje
Poleg že navedenih glavnih dveh stebrov 
– visokotehnološka oprema in laboratorij-
ska analitika – Labena gradi že nov steber, 

ki bo podpiral področje zdravil in prehran-
skih dodatkov ter prav tako osvajal 
svetovne trge. V podjetju tudi organizirajo 
raziskovalne natečaje z visoko uporabno 
vrednostjo v okviru evropskih projektov in 
spodbujajo inovativne koncepte edukacij 
v obliki t. i. Hub-a, kar bo v prihodnosti 
pridobivalo vse večjo veljavo tudi pri nas.

Vlaganje v raziskave in razvoj in pospe-
ševanje rasti družbe bo še naprej eden 
ključnih ciljev Labene. Še bolj pospešeno 
se bo usmerila na razvoj lastnih storitev v 
molekularni biologiji in dodatno vlagala v 
analitiko v farmacevtiki.

P
R

O
M

O
42 glas gospodarstva, posebna izdaja, marec 2019



SVET PRILOŽNOSTI.

Banka Intesa Sanpaolo d. d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper.

Našemu imenu  
zaupajo že v več kot 40 državah.  

Kot del velike mednarodne bančne skupine imamo stik  
z različnimi kulturami in poslovnimi okolji, zato lahko podpremo vaša prizadevanja,  

ki bodo v svet ponesla ime prebojnega slovenskega podjetništva. Za vas imamo pripravljene  
odlične pogoje financiranja, hkrati pa vemo, kako čim bolje zavarovati vaše posle v tujini.  
Vaši uspehi pomenijo uspeh vseh nas. Zato naj bo vsak nov začetek tudi nova priložnost.

PRIPRAVLJENI  

NA POT OKOLI SVETA?

Včasih moramo stvari obrniti na glavo ...

... da najdemo pravo rešitev.
Z našim znanjem in mednarodnimi izkušnjami
nudimo celovito podporo vašemu poslovanju. 

Na različnih koncih sveta.



Voda je naš navdih. Dajemo ji prostor in 
utiramo pot z nežnimi, a jasnimi oblikami, 
da lahko vi in vaša družina živite z njo v 
popolni harmoniji.

IGRIVA VODNA
HARMONIJA

www.kolpasan.si

SALON LJUBLJANA: BTC City  Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

SALON METLIKA: Cesta XV. brigade 49, 8330 Metlika
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51. podelitev Nagrad Gospodarske zbornice Slovenije
Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana, 7. marec 2019

Slavnostni govorniki 
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije
Janez Škrabec, predsednik Komisije za Nagrade GZS
dr. Miha Kos, direktor Hiše eksperimentov
Boštjan Gorjup, predsednik GZS

Nastopajoči
Povezovalka Bernarda Žarn
Trobentači pod umetniškim vodstvom Rudolfa Gasa
Violinistka Nina Pirc
Vokalistka Nuška Drašček
Plesalec Matevž Česen

Glasbeni aranžmaji
Rudolf Gas 

Oblikovanje projekcij
Andrej Intihar – VJ Rasta 

Scenografija
FABulatorij d. o. o.

Režija prireditve
FABulatorij d.o.o.
• Anja Rebek
• Vesna Hočevar
• Sanja Martinec

Organizator
Ariana Grobelnik, direktorica projektov, GZS
Ekipa GZS

Zasnova in produkcija dogodka
Ekipa GZS
FABulatorij d. o. o.

„ � PRVA KREDITNA W SID-

-� ZAVAROVALNICA d.d. 
� ZAVARUJEMO TERJATVE

Več informacij na:
+386 1 200 58 10 ali
www.sid-pkz.si

TERJATVE SO VAŠE 
PREMOŽENJE. 

PAMETNO JIH JE IMETI 
ZAVAROVANE. 



Comtrade System Integration

Comtrade novi licenčni partner 
Microsofta
Podjetje Comtrade System Integration 
je z družbo Microsoft podpisalo 
partnersko pogodbo za prodajo licenc 
Microsoftove programske opreme v 
Sloveniji in prejelo naziv Microsoft 
Licensing Solution Provider (LSP). 
Poleg tega so vzpostavili regijski 
kompetenčni center, nudijo pa tudi 
optimizacijo licenc in popoln nabor 
storitev v oblaku.

 Klod Kolaro, podpredsednik Comtrade 
System Integration International, je ob 
tem povedal: »Prihodnost poslovanja 
je v sprejemanju in uporabi digitalnih 
tehnologij. Naše skupine strokovnjakov, 
certificiranih s strani Microsofta, sode-
lujejo s partnerji in strankami po vsem 
svetu ter prinašajo najnovejše inovacije s 
področij računalniških oblakov, analitike 
masovnih podatkov, varnosti, hibridnih 
oblakov, orodij za poslovno sodelova-
nje in druge Microsoftove tehnologije v 
sodobna poslovna okolja.« 

Najnovejše digitalne inovacije 
tudi v Sloveniji
Podjetje je bilo izbrano na podlagi 
inovacij, inženirskih virov in 
poslovne odličnosti pri zagotavljanju 
Microsoftovih rešitev v oblaku. Kot 
je povedal Klod Kolaro, podpredse-
dnik Comtrade System Integration 
International, so zelo veseli, da so razši-
ritev tesnega sodelovanja z Microsoftom 
izvedli tudi v Sloveniji.

Optimizacija licenc
Comtrade strankam v Sloveniji poleg 
licenc Microsoftove programske opreme 
nudi tudi popoln nabor Microsoftovih 
oblačnih storitev in storitev hitre 
optimizacije licenc, ki je pomembna 
za čim bolj učinkovit izkoristek licenc. 
Optimizacija licenc programske opreme 
poskrbi, da podjetje plačuje le tiste 
licence, ki jih dejansko uporablja in 
potrebuje, hkrati pa, da se uporabljajo 
na zakonit način. 

Kompetenčni center spodbuja prenos 
dobrih praks in znanja
Podjetje Comtrade je vzpostavilo regijski 
kompetenčni center Adriatic Microsoft 
Competence Center, ki spodbuja 
najboljše prakse in nudi znanje o tem, 
kako čim bolje izkoristiti Microsoftove 
rešitve na področjih strojnega učenja, 
umetne inteligence, prediktivne analitike 
in digitalnih delovnih mest. 

V okviru kompetenčnega centra za 
jadransko regijo so oblikovali posebno 
ekipo strokovnjakov, ki se osredotoča na 
zagotavljanje odličnih poslovnih izkušenj 
in prenos strokovnih znanj strankam v 
regiji. »Ti strokovnjaki so specializirani za 
Microsoftove rešitve, ki jih nato namen-
sko prilagajajo posebnostim posameznih 
trgov in podjetij. Tako zagotavljamo, da 
se določena ekspertiza širi na trgu, na 
katerem je potrebna. Ekipa strokovnja-
kov deluje usklajeno, poleg izkoristka 
sinergij in prenosa dobrih praks iz 
posameznega podjetja ali panoge v eni 

državi v podobno podjetje v drugi državi 
pa je pomembno predvsem to, da se 
naša baza znanj širi in deli na celotnem 
območju regije. Tako vse naše stranke 
hitreje napredujejo,« Klod Kolaro pojasni 
prednosti takšnega poslovanja. 

Načrten razvoj inovativnosti
Za lastne inovacije in razvoj 
Comtrade skrbi predvsem z razvojem 
kadrov. Uvedli so tudi redno tehno-
loško in poslovno izobraževanje ter 
oblikovali odbor za inovacije. V razvoj 
pa priključujejo tudi zunanje strokov-
njake. »Poskušamo izkoristiti široko 
paleto zelo inovativnih in visoko 
specializiranih slovenskih IT-podjetij,« 
pove Kolaro.
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Slovenija lahko postane eden 
izmed inovacijskih voditeljev
Inovacijska kultura je nekaj, kar se dotika prav vseh zaposlenih in ne zgolj 
ene ekipe ali enega posameznika znotraj organizacije.
dr. Aleš Ugovšek, Tehnološki razvoj in inovativnost, GZS

Pogovori o inovacijski kulturi so pri nas vse pogostejši, 
kar je pozitiven znak, da se vedno več organizacij 
zaveda pomembnosti razvoja in inovacij. Pa vendar v 
Sloveniji inovacijsko kulturo še vedno radi jemljemo 
bolj »za zraven«. Še vedno prepogosto verjamemo, da 
bomo inovativnost vzdrževali in nadgrajevali z novimi 
tehnologijami, najnovejšimi spoznanji in metodami 
za učinkovito inoviranje ter odličnimi kadri, v kolikor 
nam jih uspe pridobiti. Drži, da tudi navedeno podpira 
inovacijsko kulturo, a vendarle je ta v prvi vrsti pove-
zana z ljudmi in vodenjem. 

Zelo pomembno je izpostaviti, da je inovacijska 
kultura nekaj, kar se dotika prav vseh zaposlenih v 
določeni organizaciji in ne zgolj posamezne skupine 
(denimo razvojnikov) ali posameznika. Inovacijska 
kultura predstavlja del klime podjetja in je steber, na 
katerega se lahko oprejo vsi – od direktorja do tržnika, 
tehnologa, razvojnika, proizvodnega delavca, hišnika 
ali šoferja. Voditeljstvo z zgledom, pa naj bo to vode-
nje podjetja ali oddelka, zato verjetno ni bilo še nikoli 
pod takšnim drobnogledom, kot je danes. 

Inovativnost vse bolj v ospredju
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) v sodelova-
nju s slovenskimi podjetji, ki predstavljajo primere 
dobre prakse, promovira inovacijsko kulturo in njeno 
vpeljevanje v organizacijo. Ob koncu leta 2018 je bilo 
v različnih regijah po Sloveniji izvedenih več kot deset 
dogodkov o tej temi, v okviru katerih so strokovnjaki 
GZS ter različnih podjetij udeležencem predajali 

znanje in svoje izkušnje, delavnice pa je podprla tudi 
Javna agencija SPIRIT Slovenija. 

Nasploh lahko v zadnjih letih opazimo izrazit 
porast konferenc, seminarjev, delavnic in drugih 
oblik izobraževanj s področja vodenja, marketinga in 
prodaje, kjer je inovativnost vse bolj izpostavljena. 
O inovacijah se vse pogosteje govori in predava tudi 
na fakultetah, inovativnost počasi pronica skozi pore 
primarnega šolstva, za zaposlene v podjetjih pa so, 
kot omenjeno, na voljo različni seminarji.

V marcu 2019 bodo po vseh trinajstih regijah v 
sklopu predstavitve razpisa za priznanja GZS za 
inovacije 2019 potekale delavnice na temo prijave in 
vodenja razvojnih projektov. 27. marca bo v Ljubljani 
potekala konferenca o vitkem inoviranju, katere 
podpornik je tudi GZS. 25. aprila bo na GZS konfe-
renca o kreativnosti, ki je predpogoj za uspešno 
inoviranje. Septembra in oktobra letos bosta na GZS 
potekala dva inovacijska trojčka, na katerih bodo 
udeleženci poslušali praktične primere uvajanja 

Vpeljava inovacijske 
kulture je brez 

dvoma zahteven 
proces.

Da smo Slovenci narod inovatorjev, je bilo mogoče 
že mnogokrat slišati. In to drži. O tem priča zgodo-
vina slovenskih izumiteljev in inovatorjev, katerih 
patentirani izumi segajo vse do leta 1895, ko je bil 
prvi patent za izboljšave koles in povezave med 
njimi podeljen Janezu Puhu. Poleg omenjenega 
med prvimi slovenskimi izumitelji s patenti najdemo 
slovita imena, kot so Julij Nardin, Stanko Bloudek, 
Peter Florjančič, Feliks Lobe, Ivan Bajde, Franjo 
Bratina, Anton Jamnik, Ivan Slokar, Valentin Matija 
Živic, Anton Codelli in Herman Potočnik, vse naštete 
izumitelje pa je v koledarju za leto 2019 zbral Urad 
RS za intelektualno lastnino. Omenjene sonaro-
dnjake je v življenju, ki so ga v veliki meri posvetili 
svoji predanosti delu, odlikovala želja po odkrivanju 
novega, po iskanju izboljšav, po spreminjanju sveta 
in življenja na bolje. Vsi so imeli (vsaj) dve skupni 
točki: veselje do dela in željo po inovativnosti. Obe 
sta eden izmed pogojev za visoko stopnjo zado-
voljstva zaposlenih. To se tudi odraža v njihovi 
visoki zavzetosti, kar posledično pozitivno vpliva na 
višjo dodano vrednost podjetja ali organizacije, kar 
je mnogokrat pogoj za aktivno razvojno usmerje-
nost in inovacijsko kulturo. S tem je krog sklenjen in 
cikel se lahko ponavlja.

Foto: Žare M
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inovacijske kulture, razvojne strategije, uporabe 
metod in načinov inoviranja. Oba inovacijska trojčka 
bosta obeležila začetek in konec t. i. meseca inovativ-
nosti. Ta bo vrhunec dosegel 25. septembra na Dnevu 
inovativnosti 2019, v okviru katerega bodo podeljena 
priznanja GZS za inovacije na nacionalni ravni – gre za 
najvišja priznanja za inovacije v Sloveniji. 

Poleg omenjenega GZS podjetjem in drugim 
organizacijam svetuje in tudi izvede individualne 
delavnice, ki se nanašajo na inovativnost, razvoj in 
intelektualno lastnino. Na takšen način GZS širi mrežo 
organizacij, ki jih v največji možni meri povezuje; 
hkrati jim pomaga iskati razvojne sinergije.

Povezovanje med slovenskimi podjetji raste
Povezovanje slovenskih podjetij je predvsem prisotno 
po dobaviteljskih verigah, medtem ko je razvojno 
sodelovanje šibkejše. Res je, da obstajajo mnogi dobri 
primeri, ko se podjetja razvojno povezujejo prav 
zaradi zahtev, nanašajoč se na dobaviteljsko verigo, 
a je bilo do pred nekaj leti horizontalno razvojno 
sodelovanje na ravneh tehnoloških razvitosti (TRL) do 
6 (faza prototipa) prej izjema kot stalnica. 

Veseli nas, da je tudi v tem segmentu vedno več 
primerov dobrih praks, ki so jih v precejšnji meri 
izzvale finančne spodbude, predvsem s strani 
Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport 
(MIZŠ) ter Ministrstva RS za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (MGRT). Konkretno lahko govorimo o 
dveh razpisih MIZŠ »Spodbujanje izvajanja razisko-
valno-razvojnih programov/projektov (TRL3-6)«, 
iz katerih je izšlo 9 programov in 24 projektov s 
konzorciji, sestavljenimi iz slovenskih podjetij in razi-
skovalnih ustanov. 

Poleg tega je bilo pod okriljem MGRT ustanovljenih 
devet strateških razvojno-inovacijskih partnerstev 
(SRIP). SRIP-i predstavljajo grozde, v katerih se na 
devetih fokusnih področjih Slovenije povezujejo 
slovenska podjetja, razvojne organizacije in nevladne 
organizacije, njihov temelj pa je Strategija pametne 
specializacije S4. 

GZS v letu 2019 
organizira 
kopico delavnic 
in konferenc o 
razvojnih projektih, 
kreativnosti, 
inovacijah.

Inovacijska kultura je duh, ki preveva vse zaposlene, 
in temelj, ki omogoča grajenje razvojnih in tudi 
določenih ostalih aktivnosti v podjetju. Je platforma 
za nenehen trajnostni razvoj na vseh nivojih, tako 
vertikalno kot horizontalno, in steber na katerega se 
lahko oprejo vsi, od direktorja do tržnika, tehno-
loga, razvojnika, proizvodnega delavca, hišnika 
ali šoferja. Inovacijska kultura je neposredno in 
najtesneje povezana z zaposlenimi, kar je lepo 
ubesedil ameriški inovator David Nichols: »Če je 
kultura ključ inovativnosti, so ljudje ključ za obliko-
vanje kulture.«

Impol, Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija
02 84 53 100, www.impol.si 

2. GZS februar 2019.indd   1 25. 02. 19   14:21



50 glas gospodarstva, posebna izdaja, marec 2019 Inovativnost

Za zdaj smo med močnimi inovatorji 
Slovenijo različne inovacijske lestvice uvrščajo med 
močne inovatorje:
•  po globalnem inovacijskem indeksu na 30. mesto 

med 126 državami,
•  po Bloombergovi lestvica inovativnosti na 31. 

mesto med več kot 200 državami,
•  po evropski inovacijski lestvici na 12. mesto med 

28 članicami EU,
• po evropski eko-inovacijski lestvici na 6. mesto v EU.

Evropska inovacijska lestvica članice EU razvršča 
v štiri jakostne skupine. Slovenija sodi v skupino 
močnih inovatorjev (strong innovators), ki predstavlja 
drugo najmočnejšo skupino. V tej ji delajo družbo 
Nemčija, Avstrija, Francija, Belgija in Irska, medtem ko 
med inovacijske voditelje (innovation leaders) sodijo 

Švedska, Danska, Finska, Nizozemska, Združeno 
kraljestvo in Luksemburg. 

Ključne prednosti Slovenije so visoko število objav v 
mednarodnih znanstvenih publikacijah, visoko število 
novih doktorjev znanosti in prebivalcev s terciarno 
izobrazbo, število podjetij, ki zagotavljajo usposa-
bljanja na področju informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij (IKT) in število prijavljenih blagovnih znamk. 

Potencial za preboj Slovenije med inovacijske 
voditelje gre iskati na področjih, kjer so največje 
pomanjkljivosti: nizko število tujih doktorskih študen-
tov, izdatki tveganega kapitala, število mednarodnih 
(PCT) patentnih prijav in izvoz na znanju temelječih 
storitev. Prostor za izboljšave je še v finančni podpori 
razvoju in raziskavam (R&R) v javnem sektorju, 
internih inovacijah v malih in srednjih podjetjih (MSP), 
zaščiti dizajna, zaposlovanju v hitro rastočih podjetjih 
in citiranosti objavljenih znanstvenih publikacij.

Tako med letošnjimi kot preteklimi prejemniki 
Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške 
dosežke lahko najdemo direktorje oziroma vodite-
lje organizacij, katerih inovatorji so prejeli najvišja 
nacionalna priznanja GZS za inovacije in verjamem, 
da bo tako tudi v prihodnje. Verjamem tudi, da bomo 
na takšen način in s podporo GZS Slovenijo korak 
za korakom premikali po stopničkah navzgor in jo 
v prihodnosti premaknili tja, kamor si vsi želimo in 
prizadevamo – v skupino inovacijskih voditeljev. gg

GZS je neposredno ali posredno vpeta v osem strateških razvojno-inova-
cijskih partnerstev (SRIP-ov), delovanje vseh pa spodbuja preko blagovne 
znamke Future. Pod njenim okriljem je GZS v sodelovanju z dvema SRIP-
oma že organizirala dve dvomesečni razstavi dosežkov slovenske industrije 
(Future Mobility in Future Living), ki ju je obeležila z odmevnimi konferen-
cami ob začetku in zaključku razstave, v naslednjih dveh letih pa se bo 
zvrstilo še preostalih sedem razstav, prav tako v sodelovanju s SRIP-i. Na 
področju povezovanja podjetij in izmenjave dobrih praks velja izpostaviti 
še kompetenčne centre (KOC), katerih velik poudarek je prav medsebojna 
izmenjava izkušenj in praks različnih podjetij iz sorodnih panog. 

Potencial ima 
Slovenija še pri 

patentih, vlaganjih 
v R&R, internih 

inovacijah v MSP, 
zaščiti dizajna ...
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Potrebujemo kritično 
razmišljanje »zunaj okvirov«
O tem, kako bomo živeli, kako in s čim delali, katere tehnologije 
uporabljali, kako potovali …  
Darja Kocbek

Materiali prihodnosti
Dušan Žužek, direktor v družbi 
Fragmat: Omejene zaloge 
fosilnih goriv in mednarodno 
sprejete zaveze glede izpustov 
CO2 zahtevajo gradnjo energet-
sko učinkovitih stavb, celovito 
energetsko sanacijo starejših 
objektov in prehod na obnovljive 

vire energije. Toplotne izolacije najbolj neposredno 
pripomorejo k energetski učinkovitosti, zato lahko 
rečemo, da so materiali prihodnosti. To velja tudi za 
že uveljavljene toplotno izolacijske materiale z visoko 
stroškovno učinkovitostjo, kot sta EPS in XPS, še zlasti 
v novih aplikativnih rešitvah in načinih gradnje, kot je 
na primer temeljenje na temeljni blazini. V zadnjem 
času se – predvsem na zahodnih trgih – povečuje 
poraba gradbenih plošč iz mineralizirane lesne volne, 
ki so se že v preteklosti uporabljale pri gradnji sten 
z nosilno leseno konstrukcijo. Na področju zaščite 
stavb pred talno vlago, talno vodo in padavinami, 
torej »od temeljev do strehe«, so bitumenske hidro-
izolacije še vedno zanesljiva in trajna rešitev. 

Pričakujemo lahko, da se bodo preizkušeni materiali 
preteklosti in sedanjosti z izboljšanimi lastnostmi in v 
novih aplikativnih rešitvah uporabljali tudi v prihodnosti. 

Prihodnost bivanja
Devid Palčič, predsednik uprave 
družbe Robotina: Prostori, v 
katerih preživimo že skoraj 90 
odstotkov časa, in okolje imajo 
izjemen vpliv na kakovost našega 
življenja in dela. Avtomatizacija 
v objektih in mestih ter digi-
talni dvojčki resničnih stvari, 

ki jih zgradimo v virtualnem svetu, omogočajo, da 
z uporabo tehnologije pametnih prostorov (»Smart 
Spaces«) prostori postanejo varni, učinkoviti in obvla-
dljivi. Uporabniki s tem pridobijo dostop do storitev, 
ki brez digitalne preobrazbe ne bi obstajale. Storitve, 
prihranki in celo zaslužki, ki jih omogočajo povezane 
naprave, so nam dostopni kar prek telefona, ki ga 

uporabimo tudi za komunikacijo z digitalnimi dvojčki 
naprav, prostorov in objektov. 

Od prostorov pričakujemo, da brez nepotrebnih 
vidnih priveskov uganejo naše potrebe in jih optimalno 
zadovoljijo. To se dogaja z integracijo sodobnih tehno-
logij, umetne inteligence in interneta stvari. Pametni 
prostori bodo zaznali našo aktivnost, se naučili naših 
navad in temu prilagodili bivalne pogoje. V primeru 
padca, nesreče ali odstopanja od pričakovanega vzorca 
pa bodo samodejno priklicali ustrezno storitev.

Prostori, objekti in uporabniki so že sedaj povezani 
z okolico, mestom in ponudniki storitev, kar omogoča 
izbiro najugodnejšega razmerja med stroškom in 
kakovostjo, kot že sedaj izdelek HEMS (home energy 
management system) zagotavlja optimizacijo stroška 
za energijo. To se bo v prihodnosti še stopnjevalo, 
načini sodelovanja pa bodo z uporabo tehnologije veri-
ženja podatkovnih blokov vedno manj centralizirani.

Znanja, spretnosti, poklici prihodnosti
Nenad Šutanovac, direktor 
GZS - Združenja za informatiko 
in telekomunikacije: Potrebe 
po novih znanjih, spretnostih 
ter poklicih se hitro spreminjajo. 
Rutinska dela prevzemajo roboti, 
ker to opravljajo ceneje. Dela, 
kjer je treba obdelati velike 

količine podatkov, prevzemajo računalniki, saj so 
veliko zmogljivejši od človeka. Zapletene algoritme 
umetne inteligence, ki so osnovani na velikih količinah 
podatkov, lahko v realnem času izvaja le računalnik. 
Morda bodo kmalu na delovnih sestankih z nami sedeli 
humanoidni roboti … Zaradi navedenega se moramo 
ljudje bolj usmerjati v dela in poklice, kjer so potrebni 
kreativnost, kritično razmišljanje »zunaj okvirov«, 
intuicija ter čustvena inteligenca. 

Poklici, kjer bo potreb več, so tudi zahtevne 
storitvene dejavnosti, vodstvene vloge, kreativne 
dejavnosti, izobraževalne storitve. In tu nastaja in bo 
nastajalo največ novih poklicev (na primer vodja digi-
talne transformacije, vzdrževalec robotov, kontrolor 
etike umetne inteligence …). 

Foto: Žare M
odlic

Foto: Kraftart

Foto: Fragm
at



glas gospodarstva, posebna izdaja, marec 2019 53Prihodnost

Potrebe pa bodo izraziteje upadle pri poklicih, kjer 
gre za rutinska fizična dela (na primer v proizvodnji), 
podporna dela (na primer administracija, zbiranje in 
analiza podatkov) ter manj zahtevne storitvene poklice. 
V zahodnem svetu se bodo povečale potrebe po višje 
kvalificirani delovni sili. Ker je v Sloveniji konkurenčnost 
že močno odvisna od znanja, bo potrebno takojšnje 
ukrepanje pri izobraževanjau že zaposlenih, prenovi 
šolskih programov, izobraževanju učiteljev. In ustvariti 
bo treba tudi »prepih« v visokošolskem sistemu.

Tehnologije prihodnosti
dr. Marjan Rihar, direktor GZS 
- Zbornice elektronske in elek-
troindustrije: Nanoelektronika, 
nanomateriali in drugi napredni 
materiali, fotonika in napre-
dne izdelavne tehnologije so 
tehnologije jutrišnjega dne, ki 
bodo najpomembneje obliko-

vale prehod v nizkoogljično družbo, širile uporabo 
trajnostnih virov energije in materialov ter vplivale na 
razvoj novih izdelkov in storitev za družbo blagosta-
nja. Na teh t. im. ključnih omogočitvenih tehnologijah 
je EU zasnovala svojo reindustrializacijsko strategijo v 
sozvočju z digitalno preobrazbo kot poslovnim mode-
lom za njeno implementacijo.

Dejstvo je, da je digitalna preobrazba že zaorala 
v proizvodne procese. Digitalne tehnologije, med 
katerimi se največkrat omenjajo industrijski internet 
stvari, računalništvo v oblaku, obogatena resničnost, 
umetna inteligenca, big data itd., bodo v veliki meri 
povečale učinkovitost proizvodnih procesov, izdelkov 
in storitev, povsem pa bodo spremenile odnose na 
tržiščih med potrošniki, dobavitelji in proizvajalci - 
vzpostavile bodo popolnoma drugačno interakcijo 
med ljudmi in stroji. Učinkovitost digitalnih tehnologij 
temelji na procesorski moči računalnikov, ki se bo s 
prihodom kvantnih računalnikov milijonkrat povečala 
in s tem odprla vrata v kvantno revolucijo. 

Radovan Bolko, predsednik uprave Kolektor 
Group: Svet doživlja velike spremembe, ki jih prina-
šajo digitalizacija, globalizacija in nove tehnologije. 

Z digitalizacijo se izboljšujejo 
človeška učinkovitost, pritisk 
prebojnih tehnologij in moti-
vacija. Internet je v zadnjih 
dvajsetih letih sprožil revoluci-
onarne spremembe, nadaljnji 
tehnološki razvoj bo potekal še 
bistveno hitreje. Vse bolj izginjajo 

meje med fizičnim in digitalnim svetom, spreminja 
se arhitektura organizacije proizvodnih procesov, 
kar ustvarja priložnosti za razvoj novih poslovnih 
modelov. Nove tehnologije so sestavni del pametne 
tovarne prihodnosti, pri »gradnji« te pa je pomembno 
medsebojno povezovanje. Zakaj? Ker se stvari danes 
tako hitro spreminjajo, da je treba res hitro teči. Sami 
namreč nimamo dovolj časa za razvoj, niti nimamo 
na voljo dovolj virov. Kolektor je zato ustanovil 

korporativni sklad za financiranje start-upov Kolektor 
Ventures. Start-upi namreč gradijo na novih tehno-
logijah, ki so pomembne za razvoj pametnih tovarn. 
Iščemo start-upe, ki razvijajo disruptivne rešitve za 
industrijo 4.0 (VR/AR/MR), simulacijske modele, pred-
vidljivo in napredno analitiko, vele podatke, hrambo 
podatkov in procesiranje aplikacij v oblaku, mobilnost 
zaposlenih, avtomatsko vodena vozila in integrirane 
transportne enote, predvidljivo vzdrževanje, strojni 
vid in strojno učenje, umetno inteligenco in varnost 
naprav, povezanih v internet stvari. To so tehnologije, 
ki bodo krojile našo prihodnost in naš vsakdan. Pri 
tem pa nikakor ne smemo pozabiti na ljudi.

Delovni čas prihodnosti
Miro Smrekar, direktor družbe 
Adecco: Opažamo, da se vedno 
več ljudi odloča za fleksibilno 
delo, saj tak način dela ustreza 
njihovemu načinu življenja in 
tako najbolje dosegajo svoje 
cilje. Omogoča več avtonomije in 
hitrejši napredek v karieri. Glede 

na raziskavo Adecca želi kar 82 odstotkov mladih od 
16 do 26 leta delati fleksibilno in se ne želi vezati v 
tradicionalno obliko zaposlitve. 

Prožno delo gre z roko v roki s pametnim delom. 
Tehnologija nam omogoča, da si prilagajamo delovni 
čas, da delamo od kjerkoli in z različnih naprav, na 
tak način pa usklajujemo službo in prosti čas. 55 % 
delavcev si želi delati od doma in bi radi približno 45 
% delovnega časa delali »pametno« – od doma ali z 
druge oddaljene lokacije, delovni čas pa bi prilagajali 
svojim ostalim obveznostim. Kadroviki so pri tem 
seveda previdni in se jim zdi primerno, da bi njihovi 
sodelavci največ 35 % svojega časa razporejali in 
delali oddaljeno. Spremembe so neizogibne – iz 
tradicionalne zaposlitve za vse življenje, z rigidnim 
delovnim časom in jasnimi fizičnimi mejami, se 
pomikamo proti decentraliziranemu delu, kjer bo 
vedno več samostojnih delavcev (tako imenovanih 
freelancerjev) in ne bo več pomembno, kje je lokacija 
podjetja in kdaj opravimo svoje delo.

Turizem prihodnosti
Maja Pak, direktorica 
Slovenske turistične organiza-
cije (STO): Turizem in delovna 
mesta: boljša prihodnost za vse 
je tema, s katero bomo letos 
obeležili svetovni dan turizma. 
Svetovna turistična organizacija 
(UNWTO) želi z njo poudariti 

pomen turizma, ki s svojimi multiplikativnimi in pove-
zovalnimi učinki vpliva na družbo in jo spreminja. 

Turizem ima kot ena najbolj perspektivnih gospo-
darskih panog to moč, da lahko vpliva na razvoj krajev, 
celih regij in držav, da usmerja njihovo infrastruk-
turo in generira zaposlitvene možnosti. Ima tudi 
moč določanja trendov v obnašanju popotnikov ter 
popularizacije in dviga ugleda destinacije. Zaradi 
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pričakovanih povečanih pritiskov na naravno in druž-
beno okolje, ki jih prinaša rast turizma, predstavlja 
velik izziv odgovorno, premišljeno, uravnoteženo, v 
trajnost usmerjeno upravljanje destinacij in turističnih 
tokov. Izziv je zagotavljanje kakovostne, individuali-
zirane izkušnje obiskovalca, ki bi obogatila njegovo 
življenje in kakovost življenja prebivalcev v lokalni 
skupnosti. Izziv so tudi vlaganja v turistično in javno 
infrastrukturo ter aktivnosti na področju razvoja 
produktov in edinstvenih destinacijskih doživetij. Pri 
tem že zdaj igrajo veliko vlogo nove tehnologije. 

V slovenskem turizmu smo te izzive naslovili 
v aktualni Strategiji trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017–2021 s postavitvijo jasne vizije Slovenije 
kot zelene, butične destinacije, usmerjene v trajnostni 
razvoj, in jasnega cilja povečati priliv iz naslova izvoza 
potovanj na 4 milijarde evrov z oblikovanjem produk-
tov višje dodane vrednosti.

Energija prihodnosti
Anton Colarič, izvršni direktor 
Energetske zbornice Slovenije: 
Po indeksu energetske trileme 
Svetovnega energetskega sveta 
(World Energy Council) je bila 
slovenska energetika v letu 
2018 na šestem mestu na svetu. 
Je pred Nemčijo, Norveško, 

Francijo ... Po zanesljivosti oskrbe pa smo celo na 
drugem mestu! Toda to nas ne sme uspavati. Napačne 
odločitve bi lahko pahnile prebivalstvo v energetsko 
revščino, gospodarstvo v stagnacijo in nekonkurenč-
nost, okolje v degradacijo. 

Slovenija je že sedaj odvisna od uvoza elektrike. 
Uvaža od 10 do 20 odstotkov električne energije in 
praktično vso nafto in plin. Zanašati se na uvoz je vpra-
šljivo, saj tudi naše sosede večinoma uvažajo elektriko, 
v krizi pa vsaka država poskrbi za svojo oskrbo.

Na energetiko je potrebno gledati dolgoročno, 
zato je nujno dokončati in sprejeti Energetski koncept 
Slovenije (EKS) in začrtati bodočo pot. Električna 
vozila, toplotne črpalke, lastni proizvodni viri – vse 
to bo treba integrirati v močno elektrodistribucij-
sko omrežje in tudi od tega bo odvisna sposobnost 
prehoda v nizkoogljično družbo. Prehod pa mora biti 
postopen in seveda v skladu s finančnimi možnostmi. 
Vse te nove tehnologije in razmišljanja zahtevajo 
velika vlaganja in o tem se mora v Sloveniji skleniti 
ne samo strokovni, ampak tudi politični konsenz. 
Energetika ima zagotovo odlično izhodišče, obvlada 
nove tehnologije, nujna pa sta intenzivna prilagoditev 
in digitalizacija energetskih omrežij in s tem seveda 
priprava na te nove tehnologije. Četudi bodo morda 
na voljo tehnologije, ki jih sploh še ne poznamo 
oziroma četudi sploh še ne vemo, kaj nas čaka. gg
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Kovis je mednarodno inovativno podjetje za razvoj in proizvodnjo visoko kakovostnih 
komponent, kot so zavorni diski, ležajna ohišja in ostali različni deli za železniško 
industrijo ter druge industrijske sektorje.

Sodobna tehnologija, inovativni pristopi, strokovnost in fleksibilnost so naše ključne 
konkurenčne prednosti, ki nam omogočajo, da našim naročnikom zagotovimo 
visoko kakovostne izdelke, v skladu z njihovimi zahtevami.

Zavorni disk Ležajno ohišje Deli za železniško industrijo
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Nasveti in pogledi v prihodnost 
lanskoletnih nagrajencev
Skrb za zaposlene, za okolje, za lasten polet … To so le drobci, ki jih na 
srce letošnjih nagrajencev polagajo lanskoletni.
Darja Kocbek, foto: Barbara Reya

Mark Pleško, Cosylab: »Trenutno zapo-
slujemo prek 180 strokovnjakov s celega 
sveta. Zavedamo se, da so za top talente 
pomembni tudi pravi izzivi. Zato je za nas 
znak poslovnega uspeha tudi zagotavljanje 
dela na zanimivih projektih, ki ohranjajo 
naše zaposlene motivirane in privabljajo 
vrhunski kader iz tujine.«

Rado Čulibrk, NIKO, Železniki: »Najbolj 
od vsega si želim, da bo v svetu še 
naprej vladal mir, da bodo ljudje lahko 
delali, se izobraževali in uživali življenje. 
Gospodarstveniki moramo itak biti vedno 
korak naprej in predvideti dogodke, ki nas 
lahko oziroma bodo doleteli.«

Branko Kamenšek, LEK VETERINA: »Za 
uspeh so potrebni znanje, izkušnje, potrplje-
nje in določena mera sreče. Ljudje uspeh 
prevečkrat povezujemo z denarjem, z 
materialnimi sredstvi, vendar je uspeh daleč 
od tega. Če govorimo o uspehu v poslovnem 
svetu, sem prepričan, da je pravi uspeh tisti, 
katerega zgodba traja leta.«

Borut Čeh, Labena: »Slovenija se mora 
v prihodnosti osredotočiti na panoge z 
visoko dodano vrednostjo ter to strategijo 
tudi politično, finančno, infrastrukturno 
podpreti. Vsaj naslednjih 10 let bi bilo 
potrebno kontinuirano vlagati v kadre, 
infrastrukturo, opremo, povezovanje. Le 
tako bo mogoč preboj med najboljše.«

Iztok Špan, Tajfun Planina: »Svetovati 
uspešnim, kar nagrajenci seveda so, je 
precej vehementno početje. Če pa je že 
treba, bi rekel le, naj se držijo svoje smeri 
in jo prilagajajo razmeram. Ko/če so dovolj 
veliki in mednarodni, naj se spet prilagodijo 
temu dejstvu in moči. Modrost je priporo-
čljiva vsaj toliko kot ambicioznost.«

Dr. Robert Golob, GEN-I: »Poslovni uspeh 
je le temelj, na katerem lahko in moramo 
graditi, kar je zares pomembno: na prvem 
mestu imam v mislih vlaganje v človeški 
kapital podjetja. In naš uspeh ne sme iti 
na škodo bodočih generacij in okolja. Zato 
mora biti stremljenje k brezogljični družbi 
vtkano v vsako poslovno aktivnost.«

Matjaž Omladič, Novem Car Interior 
Design: »V življenju se največkrat oziramo 
v bodočnost. Priporočam vam, da se tu in 
tam ustavite, globoko vdihnete in pogle-
date nazaj. Ne boste verjeli, kako se človek 
dobro počuti, ko dojame, da za njim osta-
jajo vidni rezultati njegovega dela. Pogled 
v bodočnost s tem postane bolj jasen in 
samozavesten.«

Ivan Kralj, Arex Šentjernej: »Posameznik 
ne šteje veliko, zato je pomembno, da 
izbiramo prave sodelavce, jih spodbu-
jamo. Določimo si svojo pot, svoje postaje 
na tej poti. Na svoji poti se srečujemo z 
vedno novimi ljudmi. Številni so negativni. 
Ne dovolimo si, da njihove sodbe ohro-
mijo naš polet, imejmo lastne kriterije o 
uspehu.«

dr. Flora Cvetka Tinauer, EBA, Ljubljana: 
»V prihodnje bomo še bolj kot doslej 
odvisni od pametnih ljudi in pametnih 
tehnologij. Delodajalci bomo morali 
povsem spremeniti politiko zaposlovanja 
in nagrajevanja, da bomo lahko pridobili 
in zadržali visoko izobražene ljudi, še 
zlasti milenijce, ki jih na tisoče vsako leto 
zapusti našo državo.« gg
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Nagrade prinesle ugled  
tudi v tujini  
»Včasih nagradam nisem posvečal preveč pozornosti, zadnje čase pa svoje 
mnenje spreminjam,« pravi dr. Jure Knez iz družbe Dewesoft. Prav je, da 
so odlična podjetja, posamezniki in posameznice prepoznani z nagradami 
in da jih spozna širša javnost, meni Knez. Preverili smo, kaj počnejo 
nekdanji nagrajenci in kako je Nagrada GZS vplivala na njihova življenja.
Andreja Šalamun in Ana Vučina Vršnak

Dejan Turk, A1 Slovenija in VIP mobile, Srbija
Naj se sliši še tako klišejsko, nobene od nagrad (med drugim Nagrada GZS 
leta 2013, Manager leta 2009 v Sloveniji in Manager leta 2018 v Srbiji, op.a.) 
ne bi bilo brez mojih ekip. Kot sem že večkrat poudaril, nagrad namreč nisem 
prejel, ker bi bil najboljši, ampak ker sem svoji ekipi v Sloveniji in Srbiji pripe-
ljal do tega, da sta iz sebe potegnili najboljše. Zato nagrad nisem vesel samo 
zaradi sebe, ampak zaradi vsakega člana ekipe, ki je vgradil svoj kamenček v 
mozaik teh uspehov in je lahko upravičeno ponosen nanje. 

Kmalu zatem, ko sem prejel nagrado v Srbiji, sem se tam udeležil nekaj 
dogodkov. Kar malo presenečen sem bil, da so vsi vedeli, da sem dobil to 
priznanje, in mi zanj čestitali. Ko sem pred desetletjem prejel nagrado v 
Sloveniji, je bilo tega manj.

Vedno me je navduševalo delo v majhnih iskrivih ekipah, v katerih se roje-
vajo nove ideje, v katerih kreativnost dela razliko v primerjavi s konkurenco 
in kjer je vsak član ekipe ponosen na končni rezultat. Zato so največji vtis 
name naredila okolja start-up podjetij. Ob nedavnem obisku sejma CES v Las 
Vegasu sem tako nekaj časa namenil obisku dela sejma, kjer je več kot tisoč 
start-up podjetij predstavljalo svoje ideje in vizije. Tudi sicer so mi zelo všeč 
nekatera mesta, ki so ustvarila stimulativno okolje za start-upe in kjer vidim, 
da se rojevajo nove ideje, ki bodo krojile prihodnost. Dobri primeri so skandi-
navske države in mesta, kot sta Stockholm in Oslo, ali pa recimo Amsterdam. 
Torej mesta, ki pritegnejo mlade talente predvsem s privlačno lokacijo, 
urejenim okoljem in možnostjo razvoja. Upam si trditi, da imata tako 
Slovenija kot Srbija na tem področju še ogromen neizkoriščen potencial.

Iztok Stanonik, Polycom Škofja Loka
Od podelitve nagrade smo v podjetju, ki ga še vedno vodim, naredili še 
precej uspešnih korakov. Prodajo smo od leta 2014 povečali za 30 %, za prav 
toliko smo povečali tudi število zaposlenih, zgradili smo moderno tovarno s 
skupaj 10.000 m2 površine, veliko smo vlagali v informatizacijo in avtomati-
zacijo procesov, spodbujali smo razvoj in inovativnost ter znanje zaposlenih.

Vsaka nagrada prinese neke spremembe. Sam sem še poglobil pogled in 
razumevanje različnih vidikov poslovnega življenja. Kot podjetje smo postali 
prepoznavni in tudi to je treba znati obvladovati. Tudi od drugih nagrajencev 
sem se veliko naučil, v bistvu se nenehno učim, preverjam trditve drugih v 
praksi. Kar deluje pozitivno, ohranim in še izboljšam. Vsi nagrajenci so bili 
odlični podjetniki in spoštovanja vredne osebnosti. Zelo jih cenim in vesel 
sem, da sem jih spoznal. 
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Trenutno se v gospodarstvu rast povpraševanja umirja, kar je pričako-
vano. Morda je le prišlo nekoliko prej, kot smo mislili. Iz krize leta 2008/2009 
smo se lahko marsikaj naučili, vendar je vsaka kriza drugačna, zato je treba 
že v času rasti pripraviti različne scenarije. Osebno imam mnogo izzivov, vse 
od uvajanja sprememb v poslovanje pa do prenosa znanj na mlajše člane 
družine, ki se vključujejo v podjetje, oblikovanja različnih poslovnih strategij 
ter prilagajanja trendom in spremembam v avtomobilski industriji.

dr. Flora Cvetka Tinauer, EBA
EBA nadaljuje začrtano pot v skladu s sprejetimi cilji in strategijo do leta 
2025. Fokus aktivnosti je usmerjen v razvoj novega produkta na področju 
oblačne tehnologije in umetne inteligence, ki bo plasiran na globalni trg, in 
na povečanje izvoza, zlasti izven EU. Gospodarske razmere se spreminjajo, 
toda to je sestavni del poslovanja, zato se posvečamo tudi organizaciji, 
ki nam omogoča fleksibilnost in stabilnost. Naslednjih 10 let bo zagotovo 
zaznamovanih z digitalizacijo gospodarskih subjektov in celotne družbe, 
zato na storitvenem IKT področju ne pričakujemo večjih pretresov, temveč 
nadaljnjo rast.

Nagrade GZS, ki smo jo prejeli leta 2018, smo bili veseli, saj je potrdila 
naše preteklo delo in dosežene rezultate. Zagotovo je prispevala k pove-
čanju prepoznavnosti in ugleda družbe, v našem poslovnem življenju pa ni 
povzročila opaznih sprememb, saj smo bili v trenutku prejema nagrade na 
slovenskem prostoru že dobro prisotni in orientirani na izvoz. 

Opazila sem, da uspešnih zgodb majhnih podjetij okolje še ne prepozna 
kot dovolj zanimivih in poučnih za splošno gospodarsko okolje. Tudi veliki 
bi se morda lahko kaj naučili od nas majhnih, ampak tega še nismo ozaves-
tili. Zame osebno je bilo zelo dragoceno spoznati druge nagrajence, ki so 
me s svojimi zgodbami navdušili in potrdili naše ugotovitve, da za uspeh 
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potrebujemo pogum, vztrajnost in strast. Vsak nagrajenec je na svoj način 
prispeval k uspešnosti družb, ki jih vodimo. Vsak nagrajenec je predstavil 
svoj stil vodenja, saj so se tudi družbe, ki jih vodimo, zelo razlikovale, ne le po 
velikosti, ampak tudi po dejavnosti, s tem pa tudi po organizacijski kulturi. 
Pri vseh me je najbolj fasciniral delež izvoza, in to je tisti cilj, za katerega si 
tudi v podjetju EBA najbolj prizadevamo.

Dr. Jure Knez, Dewesoft
Trenutno v Dewesoftu pripravljamo novo generacijo merilnih instrumen-
tov, ki bodo zopet premikali meje zmožnosti. Čas ohlajanja gospodarstva 
je odlična priložnost za nove inovativne rešitve, zato je pomembno, da ta 
cikel čim prej zaključimo, da bodo naše stranke čim prej spoznale nove 
možnosti uporabe naših instrumentov. Naša največja težava je zagotavljati 
in vzdrževati okolje, v katerem bomo lahko ugodili željam čedalje širšega 
segmenta strank.

Včasih nagradam nisem posvečal preveč pozornosti, zadnje čase pa 
svoje mnenje spreminjam, ko sodelujem pri raznih izborih, spoznavam 
odlična podjetja, posameznice in posameznike. Prav je, da so prepoznani 
z nagradami, saj so te ogledalo trdega in predanega dela ekip. Čedalje bolj 
spoznavam, da je za vsako zgodbo o uspehu še bolj izjemna zgodba o poteh, 
po katerih hodijo podjetja in ključni posamezniki v podjetjih. Želim si, da bi 
jih spoznala čim širša javnost.

Z drugimi gospodarstveniki se nenehno povezujemo in si izmenjujejo 
izkušnje, zaradi katerih preskočimo marsikatero oviro hitreje. Zadnje čase 
me je predvsem nagovorila misel, da je potrebno preseči pretirano čustveno 
navezanost na podjetje ali produkt ter pustiti podjetju, da zaživi samostojno 
odraslo življenje. 

Najbolj pomembno se mi zdi, da bo Slovenija čimprej znova stopila na 
pot, kjer bodo inovacije in podjetništvo zaželene vrednote. Le tako bomo 
lahko uspešni v prihodnosti. Močno upam, da znamo biti samostojni in da 
smo preživeli čase, ko smo kot Martin Krpan za pest drobiža delali za tuje 
gospodarje.

Savinka Geratič, NIEROS Metal
Po več letih direktorovanja sem se pred tremi leti umaknila iz poslovnega 
sveta. Svoje mesto sem prepustila mladi generaciji. Verjamem, da lahko 
mladi sami poskrbijo za svojo bodočnost. Naša naloga je dovoliti jim, da 
se izživijo in da s svojo prodornostjo poskusijo uresničiti svoje sanje. Tudi 
oni morajo delati svoje napake in se iz njih učiti. Seveda sem jim vedno na 
razpolago. Pri tem me vodi načelo: nasvet, ki ni zaželen, je osovražen in zato 
vse prej kot ploden. 

Ko opazujem dogajanje v slovenskem gospodarskem prostoru, me zelo 
skrbi, kam se bo obrnil ta voz. Upam, da ne bo zgrmel po bregu navzdol. 
Ugotavljam, da smo še vedno preveč odvisni od avtomobilske industrije. 
Res je, da je bila ta povezava dolga leta gonilo gospodarske rasti, vendar še 
vedno nisem prepričana, da se z jezdenjem tujega konja daleč pride.

Pritiski, ki jim je že izpostavljeno naše poslovno okolje, bodo vedno hujši: 
pomanjkanje strokovne delovne sile, hiperizobražena mladina (a v napačnih 
strokah), nizka delovna vnema in morala, neprilagojena izobraževalna poli-
tika in še bi lahko naštevala. Verjamem, da bodo mladi našli pot iz teh zagat. 
Sama sem odraščala v drugem okolju in zorela v drugačnih razmerah, zato 
gotovo nisem več usposobljena za poslovni svet, ki prihaja. Verjamem, da 
veliko mojih kolegov ne deli mojega mnenja, saj so naše izkušnje neprecen-
ljive. Ne morem pozabiti, kako sem doživljala nasvete starejših gospodov, ko 
sem postala pri 34 letih direktorica. Podjetja gotovo ne bi uspela rešiti, saj so 
bili njihovi nasveti preveč obremenjeni s strahom. Na moji življenjski poti sta 
me najbolj spremljala nasveta: 'zanesi se nase' in 'vedno uporabljaj zdravo 
kmečko pamet'.

Naj ob tej priliki zaželim vsem kolegom, da zmagajo v bitki za napredek 
našega gospodarstva. 

Foto: Žare M
odlic

Foto: Žare M
odlic



glas gospodarstva, posebna izdaja, marec 2019 61Nekdanji nagrajenci

Mark Pleško, Cosylab
Glede na to, da sem nagrado dobil komaj lani, se ni kaj dosti spremenilo. Ker 
smo v ozki niši z lastno dinamiko, kake spremembe gospodarskih razmer 
nismo opazili. Največji izziv meni osebno pa je, kako naj čim hitreje prene-
sem svoje znanje in izkušnje na bližnje sodelavce, tako da bo podjetje od 
mene neodvisno.

Lepo bi bilo, če bi lahko rekel, da je Nagrada GZS v mojem poslovnem 
življenju kaj spremenila, a kaj več kot nekaj publicitete in čestitk v mesecu 
po podelitvi mi ni prinesla. No, gotovo me zdaj pozna nekaj več ljudi. Najbolj 
pomembno zame je, da lahko v tujini bolj kredibilno predstavljam podjetje, 
ko sogovornikom povem, kakšno nagrado sem dobil v domovini.

Vedno se učimo. Vedno je pametno vprašati druge in uporabiti njihov 
nasvet v svojem kontekstu. A bolj kot njihovi nasveti so me fascinirale 
življenjske in poslovne zgodbe mojih so-nagrajencev. Počaščen sem, da sem 
bil v taki družbi. Vse spoštovanje do GZS, ki se že toliko let trudi in skozi te 
nagrade in druge načine promovira menedžerstvo in podjetništvo. gg
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Prva violina na področju varnosti 
električnih inštalacij
Horjulski Metrel s prilagodljivostjo in 
inovativnostjo zaseda vodilno mesto v 
svetu v niši, v kateri nastopa, kar se odraža 
tudi v odličnih poslovnih rezultatih.

Družba Metrel, d. d., je proizvajalec 
testnih in merilnih naprav električnih 
veličin na področjih varnosti električnih 
inštalacij, varnosti električnih aparatov, 
strojev in stikališč, visokonapetostne 
analize kakovosti izolacije in ozem-
ljitve ter analize kakovosti električne 
energije. Poleg omenjenega izdelujejo 
tudi učne pripomočke in kalibratorje, 
multimetre, tokovne klešče in enostavne 
preizkuševalnike napetosti ter variabilne 
transformatorje, ki jih proizvajajo že več 
kot šestdeset let.

Prodajajo po celem svetu
 »Naši izdelki so v uporabi po vsem svetu 
v elektrotehnični industriji na splošno, 
vendar predvsem na področjih elekt-
rodistribucije, natančneje podpornih 
segmentov, in testiranja varnosti elek-
tričnih aparatov oziroma strojev, kjer 
prehajamo v proizvodno industrijo, saj 
morajo biti vse električne naprave, preden 
gredo v prodajo, ustrezno testirane in 
certificirane,« razlagajo v Metrelu.

Vodilni na svojem področju
Na področju varnosti električnih inštala-
cij so vodilni tako v Evropi kot v svetu in 
eden glavnih inovatorjev na tem področju, 
predvsem pri enostavnosti uporabe in 
PC programske podpore. »Naša ključna 
konkurenčna prednost je prilagodljivost pri 

obsegu, hitrosti in prilagodljivosti proizvo-
dnih procesov. To je možno zaradi dejstva, 
da so praktično vsi izdelki v celoti zasno-
vani in izdelani na naši lokaciji v Horjulu, 
zaradi pripravljenosti na tesno sodelovanje 
s partnerji za izbran trg ter zaradi posluha 
za njihove predloge glede izboljšav in prila-
goditev,« poudarjajo v Metrelu. 

Največji izziv, s katerim se v Metrelu 
trenutno srečujejo, je spremljanje trendov 
na trgih in usklajevanje različnih zahtev 
ter iskanje čim bolj univerzalne tehno-
loške rešitve za čim večje število trgov. 
»V zadnjem obdobju je seveda čutiti tudi 
določeno pomanjkanje ustreznih kadrov 
na vseh ravneh. Glede na to, da smo 
visokotehnološko podjetje, skušamo svoje 
potrebe reševati in načrtovati dolgoročno. 
Gre predvsem za potrebe po specialistič-
nem kadru, kjer sodelujemo tudi z obema 
slovenskima univerzama,« poudarjajo. 

Zelo uspešni in budni
Leto 2018 je bilo za Metrel uspešno in 
primerljivo z letom 2017, ko so dosegli 
rekordne prodajne rezultate. Leto 2019 
pričakujejo z zmernim optimizmom 

in z veliko pozornostjo do dogajanj na 
svetovnih trgih, predvsem pa na tistih, ki 
so zanje pomembni. 

Razvoj novih izdelkov
V Metrelu so razvili več novih izdelkov, 
namenjenih izvajanju meritev v posebej 
zahtevnih industrijskih okoljih in nov izde-
lek za celovito testiranje polnilnih postaj 
za električna vozila. Dodatno bodo lansi-
rali nov izdelek za preverjanje kakovosti 
električne energije. 

Podajajo se tudi na področje program-
ske podpore izvajanju meritev v oblaku, 
kjer bodo do konca leta uporabnikom 
ponudili razširjene storitve v oblač-
nem prostoru Metrel. »Za nas ostajajo 
pomembna področja sodelovanje z 
industrijo, elektroenergetiko in področje 
testiranja električne varnosti v vseh nizko 
napetostnih omrežjih,« zaključujejo v 
horjulskem podjetju. 
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Smo sodobno mednarodno logistično podjetje s 
tradicijo v organiziranju cestnega, železniškega, 
pomorskega in zračnega prevoza. Konkurenčne 

prednosti, ki jih premoremo, so priznana 
sodelovanja z Luke Koper in pooblastilo le-te.

Nudimo celovite rešitve na 
področju posredovanja carinske 

dokumentacije. Za vas 
pripravimo dokumentacijo za 

potrebe uvoznega in izvoznega 
carinjenja ali potrebe tranzita 

blaga. Svoje poslovne partnerje 
ažurno obveščamo o novostih s 

področja carinske in davčne 
zakonodaje.

Pomembnejša logistična storitev 
je tudi skladiščenje. Za Vas 

pridobimo skladišče za različne 
skupine blaga, kot so 
prehrambeni izdelki z 

zahtevanimi posebnimi 
temperaturnimi režimi, nevarno 
blago, tehnično blago in ostalo 

splošno blago s statusom 
carinskega, domačega ali 

trošarinskega blaga. 

Organiziramo prevoz 
splošnih, projektnih, 

razsutih, tekočih in ostalih 
tovorov za uvoz, izvoz in 

tranzit, podprt s pomorskim 
cestnim in železniškim 

prometom po vsem svetu.

Hitrost in zanesljivost 
cestnega prometa 

predstavljata naš prioritetni 
princip v organiziranju 

celotnih ali delnih 
mednarodnih tovorov. Pri 

tem natančno upoštevamo 
varnost pri prevozu in 

ekološko neoporečnost.
Pohvalimo se lahko tudi s 

TAPA EMEA članstvom.

Strmimo k temu, da bi postali 
eden vodilnih igralcev v letalski 

logistiki z uporabo veliko 
mednarodno priznanih letalskih 

prevoznikov. Kakršne koli 
pomankljivosti v letalski logistiki 
so zapolnjene z uporabo cestnih 

ali pomorskih prevozov.

Organiziramo prevoz blaga 
po železnici v vse evropske 

države, države CIS - 
Združenje neodvisnih držav, 

del Azije ter države 
bližnjega vzhoda, z 

najemom vagonov in 
zabojnikov. 
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Petra Melanšek: Čustva so tista, 
ki poskrbijo za dober posel 
Ena od prejemnic Nagrade GZS Petra Melanšek vodi skoraj sto zaposlenih 
v družbi Vivapen, kjer izdelujejo pisala in nalivna peresa in jih prodajajo 
državam EU, pa tudi v Indijo in na Kitajsko. Čeprav je sprva mislila, da bo 
njeno poslanstvo med otroki – obiskovala je pedagoško šolo, jo je podjetje 
posrkalo vase in ji zlezlo pod kožo.  
Andreja Šalamun

Petra Melanšek je že kot dijakinja opravljala poči-
tniško delo v podjetju Vivapen, ki ga je takrat vodil 
njen oče, Jože Viktor Melanšek. Njen cilj je bil namreč 
zaslužiti dovolj, da si plača opravljanje vozniškega 
izpita, ko bo dopolnila 18 let, in nakup lastnega avto-
mobila. »Delala sem v proizvodnji in se veliko naučila. 
Poleg tega naju je ati s sestro velikokrat vzel na svoje 
službene poti, ki smo jih večkrat potem združili še 
v krajše izlete po Evropi. Tako sem spoznavala tudi 
poslovne partnerje in način življenja obrtnika, kot je 
takrat bil moj ati,« se spominja Melanškova.

Prvi koraki v podjetju so bili nesamozavestni, 
saj se je vsega morala šele naučiti. »Zaključila sem 
srednjo pedagoško šolo in želela postati vzgojiteljica 
ali učiteljica, imeti nekoč zasebni vrtec, zato so mi bile 
številke, ekonomija in gospodarstvo nezanimivi. A ti 
obračaš, obrne življenje in zdaj sem v podjetju že 27 
let,« pravi sogovornica.

V podjetništvo se ni podala načrtno, pravzaprav 
jo je kot mlajšo deklico celo jezilo dejstvo, da je bil 
oče veliko od doma. Sprva je bila prepričana, da je 
v podjetju le začasno in je delo opravljala zato, da 
je lahko skrbela za svojo družino. »Potem pa mi je 
podjetje prišlo pod kožo in me posrkalo vase,« pove 
Petra Melanšek.

In kaj je tisto, kar ji daje zagon, motivacijo in 
energijo za nadaljevanje? »Takih dogodkov je veliko,« 
odgovarja. »Običajno se zgodijo znotraj podjetja, 
znotraj moje velike družine sodelavcev Vivapena. 
Niso nagrade, objave in priznanja drugih tisto, kar me 
osrečuje, prava motivacija je, ko vidim zadovoljne, 
ponosne in vesele sodelavce, ko skupaj preživljamo 
prosti čas, gremo v hribe, gledališče, na izlete … In 
ko od sreče med njimi dobiš solzne oči – to je zame 
neprecenljivo. Morda sem za koga »čudna«, a vem, 
da se ne bom in da se niti ne želim spreminjati,« je 
odločena sogovornica.

Posel smo ljudje 
Najbolj ponosna pa je na svojega sina, ki ga vidi kot 
največji uspeh svojega življenja. »Luka je samostojen, 
samozavesten in že leto dni pomemben član kolektiva 
Vivapen. Tretja generacija v podjetju,« pravi. »Ko sta 
bili v Vivapenu dve generaciji družine, sem vedela, 
da je včasih težko združevati družino in službo, a 
šele zdaj, ko smo v njem tri generacije, vem, da je 
to resnično umetnost. Pravijo, da v poslu ni dobro 
delati s čustvi, jaz pa menim, da so ravno ta tista, ki 
delajo posel. Posel smo namreč ljudje,« je prepričana. 
Meni, da je najtežje takrat, ko osebni odnosi niso tako 
stabilni, da bi bili kos tudi službenim. Težko pa je tudi 

V podjetništvo se 
ni podala načrtno, 

pravzaprav jo je kot 
mlajšo deklico celo 

jezilo dejstvo, da 
je bil oče veliko od 

doma.

»Niso nagrade, 
objave in priznanja 

drugih tisto, kar 
me osrečuje, prava 

motivacija je, ko 
vidim zadovoljne, 
ponosne in vesele 

sodelavce.«
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»Pravijo, da v poslu 
ni dobro delati 
s čustvi, jaz pa 
menim, da so ravno 
ta tista, ki delajo 
posel. Posel smo 
namreč ljudje.«

»Zaradi ljudi, 
stvari in dogodkov, 
na katere nimaš 
vpliva, je povsem 
nepotrebno 
izgubljati energijo.

vedeti, kdo in kaj so prioritete v življenju. »Osebno 
mi je dolgo izziv in težavo predstavljala preprosta 
besedica ne.«

Če ne bi bila pozitivna oseba, bi odnehala
Zaradi ljudi, stvari in dogodkov, na katere nimaš 
vpliva, je povsem nepotrebno izgubljati energijo, 
danes meni Melanškova, a da je do tega spoznanja 
prišla, je potrebovala kar precej izkušenj, predvsem 
težkih. »Še vedno nimam tako debele kože, da me 
stvari ne bi prizadele, in upam, da je tudi nikoli ne 
bom imela, kajti tako vem, da sem človek in da čutim. 
Je pa res, da če ne bi bila pozitivna, bi odnehala. 
Lagala bi, če bi trdila, da mi tudi to ni kdaj šinilo 
skozi možgane, pa vendar potem pomislim na svojo 
družino, predvsem na očeta, ki mi je zaupal, me učil, 
dajal zgled in me podpiral, pa tudi na družino sodelav-
cev, ki so odvisni predvsem od tega, kakšno je moje 
delo in kako uspešno je opravljeno. In dokler mi bodo 
zaupali, da jih vodim, bom to delo opravljala po svojih 
najboljših močeh,« sklene sogovornica. gg
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Občutek,  
da si na vrhu sveta, ti da krila
Nagrajenci so s prejemom Nagrade GZS dobili nov zagon in potrditev, da 
delajo prav.
Ana Vučina Vršnak in Andreja Šalamun

10 let kasneje:  
Tone Stanovnik, Špica International, 
prejemnik Nagrade GZS 2010
Nagrada GZS nam je dvignila sidro in pogumno 
smo zapluli na odprto morje

V zadnjih 10 letih je kompleksnost okoli nas 
izredno narasla, še posebej zaradi intenzivne rasti 
in usmeritve Špice v izvoz. Informatika je v tem 
času postala centralno in ključno orodje vodilnih 

slovenskih menedžerjev – ne le za povečanje učin-
kovitosti in mobilizacijo sodelavcev, temveč tudi za 
inovativno preobrazbo poslovnih modelov. To namreč 
konkurenco pusti daleč zadaj. 

Medtem ko eni držijo svoje čolne privezane v 
rdečih močvirjih, kjer jim počasi gnije dno, se drugi 
skozi viharje prebijamo proti novim modrim oceanom. 
Nagrada GZS pred 10 leti je nam »Špičakom« dvignila 
sidro in pogumno smo zapluli na odprto morje, saj 
smo z nabranimi izkušnjami in kompetencami postali 
enakovreden igralec v mednarodnih vodah. Danes 
namreč naša skupina podjetij šteje že več kot 150 
strokovnjakov in razprostrli smo se iz šestih držav 
Adriatic regije na 11 držav srednje in vzhodne Evrope, 
vse tja do Poljske. 

Osebno sem skozi leta izkušenj prišel do ključne 
resnice, da pogled na finančne kazalce pogosto kaže 
na uspehe včeraj, proaktivno delo na kadrovskem 
področju in mentorstvo mlajšim sodelavcem pa je 
temeljni kamen za uspehe jutri. Kot diplomiran inženir 
sem v začetku svoje podjetniške kariere ves fokus 
usmeril v dodatno izobrazbo na finančnem področju, 
kar mi je seveda na začetku koristilo. Sedaj po 30 
letih delovanja pa sem končno Špico okrepil tudi s 
kadrovsko direktorico, kar ocenjujem, da je sicer zelo 
pozno, a ne prepozno.

Moja prva podjetniška izkušnja s konca osnovne 
šole je povezana z nabiranjem in prodajo divjega 
kostanja. Če sem želel zjutraj konkurirati upoko-
jencem, sem moral po deževni noči že ob petih 
zjutraj v park Tivoli in jih prehiteti. Zgodnja ura me 
je nato spremljala tudi skozi študentski čas, ko sem 
s kolesom raznašal prvo jutranje Delo na drugem 
koncu mesta. 

Ko začenjaš z delom 
zgodaj zjutraj, ko 
cela Slovenija še 

trdno spi, te preveva 
nek super občutek 

svobode, a hkrati 
odgovornosti.

Vsak Slovenec je 
rojeni izvoznik, saj 
ima do vsake meje 

dobro uro.

Foto: Žare M
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Ko začenjaš z delom tako zgodaj zjutraj, ko cela 
Slovenija še trdno spi, te preveva nek super občutek 
svobode, a hkrati odgovornosti, da opraviš globoko 
kreativno delo, ki ga med dnevnim vrvežem nenehnih 
kratkih impulzov nikoli ne uspeš kakovostno dokon-
čati. Fasciniran sem nad nedavno izjavo nagrajenca 
Združenja Manager Bogomirja Straška, prvega moža 
družbe KLS Ljubno, da redno vstaja že ob 4.30. 

Slovenija je dokazano odlična platforma za 
preboj na svetovni trg iz treh razlogov. Prvič, tako je 
majhna, da je vsak Slovenec že rojeni izvoznik, saj 
ima do vsake meje dobro uro. Drugič, nahajamo se 
na prelomnici med zahodom in vzhodom, z glavo 
v Evropi in s koreninami na Balkanu. Že Darwin je 
odkril, da na robu prelomnic živijo najlepše in trdožive 
stvaritve narave. In tretjič, stalne spremembe v teh 
krajih so nas utrdile in vzgojile v sila agilno nacijo z 
»neuvrščenostjo in samoupravljanjem« v genih. To so 
prednosti, ki jih velja izkoristiti tukaj in zdaj. Kdo pa jih 
bo, če ne mi! In kdaj jih bomo, če ne ZDAJ!
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Keko-Oprema d.o.o.
Grajski trg 15,

SI-8360 Žužemberk, Slovenia
T +386 (0)7 388 52 00

keko-equipment.com

Eden od vodilnih 
svetovnih proizvajalcev 
strojev in opreme za 
področje večslojne 
keramične tehnologije.
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20 let kasneje:  
Marjan Batagelj,  
Batagel & Co, Postojnska jama,  
prejemnik Nagrade GZS 2000 in 2016
Izhajati moraš iz dejstva, da se vse da, od tu naprej 
pa so stvari v tvojih rokah.

Nagrado GZS sem prejel dvakrat: kot direktor 
družbe Batagel & Co in kot direktor družbe Postojnska 
jama. Res drži, da prve ne pozabiš nikoli in ta je imela 
zame ogromno vrednost. Do nje sem namreč delal 
svoje delo, s predanostjo in vsem, kar sem znal, 
vendar nisem vedel, ali ga opravljam dobro. Potrditev 
okolice oziroma Nagrado GZS sem doživel kot gospo-
darskega oskarja, ki mi je na začetku poti dal tisti 
pravi zagon. Bil sem najmlajši nagrajenec – star sem 
bil 38 let – in nagrada mi je dala občutek, da sem na 
vrhu sveta. 

Nobena nadaljnja ni imela več takšnega leska. 
Spomnim se, da so me takrat vprašali, kdaj bomo 
srednje veliko podjetje, in odgovoril sem, da si tega 
res ne želim, saj že majhno podjetje od mene zahteva 
več, kot je ur v dnevu. Vendar se zarečenega kruha 
največ poje in zgodila se mi je Postojnska jama. 
Vzorca vodenja, odnosa do ljudi, spodbujanja … 
nisem spremenil, samo uporabljal sem ga na več 
ljudeh. In ko primerjam 15 let med prvo in drugo 
nagrado, se mi zdi, da so šli mimo kot meteorit.

Največja napaka, ki jo vodilni lahko stori na 
delovnem mestu, je, da postane samovšečen, 

samozadosten, prevzeten, pohlepen. Ne glede na 
funkcijo ali velikost podjetja, ki ga vodiš, moraš ostati 
takšen, kot si. Uspeh te ne sme prevzeti. Sam se nisem 
spreminjal, čeprav se je do mene spremenila okolica. 
Kaj pa vem, mogoče so imeli občutek, da se morajo 
zaradi uspeha do mene drugače obnašati, čeprav 
si jaz tega ne želim. Najbolj se bojim, da bi z okolico 
izgubil pristen stik. 

Na začetku poslovne poti sem imel srečo, da sem 
bil tako »neumen«, da nisem vedel, kaj me čaka. 
Nisem imel točno določenih velikih sanj, niti velike 
želje po denarju in uspehu, imel pa sem zelo močno 
željo po svobodi, neodvisnosti, kreativnosti … Zaradi 
radovednosti, kaj lahko dosežem sam, sem pustil 
službo učitelja in začel uresničevati priložnosti. In 
prav radovednost je ena boljših lastnosti mladih, ki 
jim omogoča, da okoli sebe najdejo priložnosti. Res pa 
je, da je priložnosti treba tudi pravilno zaznati, za kar 
potrebuješ malo sreče, predvsem pa ne smeš imeti 
predsodkov. Izhajati moraš iz dejstva, da se vse da, 
od tu naprej pa so stvari v tvojih rokah. Pomembna 
je predanost, ki priložnosti spreminja v velike stvari. 
Začutiti moraš, kdaj si lahko pogumen in kdaj je bolje 
ravnati preudarno. Upam si reči, da je v poslu celo več 

Bil sem najmlajši 
nagrajenec – star 
sem bil 38 let – in 

nagrada mi je dala 
občutek, da sem na 

vrhu sveta.

Nagrado GZS bi 
podeljeval mladim, 

tistim, ki so se 
opogumili in naredili 

nekaj, za kar ljudje 
čutijo, da je dobro.
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iracionalnega kot racionalnega in velikokrat moraš 
poslušati svoj občutek ter mu slediti.

Nikoli si nisem mislil, da bom del poslovnega 
sveta. Vse se mi je zdelo večje od mene in nedosto-
pno, poslovnežem nikoli nisem zavidal, pač pa sem 
jih občudoval, poskušal posrkati čim več njihovega 
znanja. Če v tej velikosti prepoznavaš dobre, uspešne 
ljudi, se lahko od njih veliko naučiš, tako kot se kdo v 
tem trenutku, upam, uči od mene.  

Nagrade, kot je Nagrada GZS, bi podeljeval 
mladim, tistim, ki so se opogumili in naredili nekaj, 
za kar ljudje čutijo, da je dobro. Ni treba, da gre za 
nekaj velikega, lahko gre zgolj za zametek neverjet-
nih stvari. Lepo bi bilo, če bi jih na tej njihovi poti 
nagradili, saj je uspeh včasih povsem psihološki in 
nekateri žal obupajo le korak pred ciljem. Kandidate 
za nagrade bi zato iskal med zagonskimi podjetji. 
Kajti nagrada, ki jo dobi mlad človek, ima zagotovo 
povsem drugačen učinek kot tista, ki pristane v rokah 
starejšega, zrelejšega. Omogoči nov zagon, spodbudi 
voljo in prav lahko je tista, ki pripelje do resnega 
poslovnega uspeha. gg
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Nagrada Inštituta 
za nutricionistiko 

za inovativnost 
v skupini jogurtov.

Brez dodanega
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Prvi slovenski proizvajalec s certifikatom »Pridelano/proizvedeno Brez GSO«.

* Naravno prisoten sladkor



www.energijaplus.si · 080 21 15

Z Energijo plus zmanjšajte porabo energije in 
izboljšajte zanesljivost oskrbe

Izzivi današnjega časa so povezani z energetsko 
učinkovitostjo, zmanjševanjem porabe, manjšimi 
vplivi na okolje, samozadostnostjo in podobno.

Je tudi vaša želja izboljšati svojo energetsko učinkovitost 
in zmanjšati porabo energije? 

V Energiji plus vam pomagajo doseči ta cilj. S celovito 
ponudbo sodobnih energetsko-okoljskih rešitev 
poskrbijo za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno 
energetsko oskrbo. Malim in srednjim podjetjem nudijo 
možnost pridobitve nepovratnih sredstev za prenovo 
razsvetljave, vgradnjo učinkovitih toplotnih črpalk, 
uvajanje sistemov za upravljanje z energijo ipd. 
Številnim podjetjem so tako pomagali doseči zavidljive 
prihranke pri porabi energentov. Leta 2014 so prejeli 
nagrado časnika Finance za energetsko učinkovitost 
za projekt prenove kotlovnice v naselju v Mariboru. 
Kotlovnico so opremili z napravo za soproizvodnjo 
toplotne in električne energije in prenovili podpostaje.

Za energetsko osveščene – ste to tudi vi? - ki želijo 
poskrbeti za svojo energetsko neodvisnost, so pripravili 
zanimivi produkt, Sončni plus. Sončni plus zajema 
izgradnjo optimalne, individualnim željam prilagojene, 
visokokakovostne sončne elektrarne za samooskrbo na 
ključ. Postavitev sončne elektrarne izvede profesionalna 
ekipa z vsemi potrebnimi znanji in certifikati, ki poskrbi 
za celotno izvedbo vseh aktivnosti: svetovanje, 
ureditev dokumentacije in soglasij, pomoč pri ureditvi 

dokumentacije za pridobitev nepovratnih finančnih 
sredstev Eko sklada, izgradnjo elektrarne s solarnimi 
moduli, ki na trgu štejejo med najkakovostnejše, 
strokovno montažo in zagon elektrarne.

Za varno in učinkovito polnjenje vseh vrst električnih 
vozil v udobju vašega doma, so pripravili ponudbo 
hišnih polnilnih postaj. Omogočajo vam varno polnjenje, 
z njimi pa boste prihranili tudi pri času polnjenja 
(možnost prednastavitve časa polnjenja in dinamičnega 
polnjenja,…).

Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

V Energiji plus se zavedajo posledic podnebnih 
sprememb. V prizadevanju za prehod v brezogljično 
družbo bodo tudi v prihodnje uvajali sodobne tehnološke 
rešitve za učinkovitejšo rabo energije in upravljanje 
porabnikov na daljavo. Vaši izzivi na področju učinkovite 
rabe energije so tudi njihov izziv. 
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Spoznal sem agilnost 
slovenskih podjetij, podjetniški 
zanos, prodorno miselnost
Janez Škrabec, prvi mož družbe Riko, sam prejemnik Nagrade GZS 
za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, letos zaključuje dva 
mandata na čelu Komisije za Nagrade GZS. To delo je bilo zanj neke vrste 
privilegij. Ob vsej vztrajnosti, delavnosti, ustvarjalnosti, ki jih ceni pri 
nagrajencih, poudarja, da se izkušnje pridobivajo tudi z napakami.
Ana Vučina Vršnak, foto: Žare Modlic

Srečanja Komisije 
za Nagrade GZS so 
bila kot dragocene 
učne ure, kjer sem 
se od pomembnih 

gospodarstvenikov 
res veliko naučil.
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Sami ste Nagrado GZS prejeli leta 2007, predsednik 
Komisije pa ste od junija 2011. Mandat vam letos 
poteče. Kako ocenjujete dogajanje v gospodarstvu 
v teh letih in kako nagrajence? Kakšna se vam zdi 
njihova doslej prehojena pot?
Kot bi bilo včeraj, se spomnim trenutka, ko mi je oče, 
nekoč tudi Kraigherjev odlikovanec, na moje presene-
čenje na odru Linhartove dvorane Cankarjevega doma 
izročil to najvišje odlikovanje mojega ceha. Prelep 
spomin. Mandat pa sem nastopil, ko je bil primež krize 
močan in je dobro premešal karte na polju gospo-
darstva in tudi drugod. Predsedovati Komisiji v tem 
turbulentnem času je bilo zame neke vrste privilegij. 
Zato, ker smo skupaj z ostalimi člani Komisije in 
celotno GZS na novo definirali uspehe v gospodarstvu 
ter tako soustvarjali trajnostno naravnano poslovno 
kulturo, obenem pa zato, ker sem z navdušenjem 
spremljal vse nominirance in njihove uspehe v teh 
trdih kriznih časih. To mi je vlivalo pravo dozo navdu-
šenja, zanosa in optimizma. Takrat sem res spoznal 
agilnost slovenskih podjetij, podjetniški zanos, 
prodorno miselnost.  In nenazadnje, naša srečanja so 
bila kot dragocene učne ure, kjer sem se od pomemb-
nih gospodarstvenikov res veliko naučil. 

Ali se nagrajenci GZS po prejemu nagrade po vaših 
izkušnjah še bolj trudijo za uspeh?
Nagrada GZS je eno največjih priznanj, ki jih lahko 
prejmeš za svoje delovanje v gospodarstvu. Vendar 
nagrade niso cilj ali motiv, to bo priznal vsak podje-
tnik oziroma gospodarstvenik. So spremljevalec in 
pokazatelj odličnosti delovanja. In vsi nagrajenci se 
trudijo za uspeh zaradi lastne naravnanosti k uspehu, 
razvoju, rasti. To je tisti žar, ki nas žene, spodbuja, 
motivira, da vztrajamo slabim razmeram navkljub. 

Bi rekli, da se podjetja med seboj – tudi denimo zaradi 
poslov v tujini – dovolj povezujejo? 
Vsekakor je sodelovanje in povezovanje pomembna 
vrednota, ki bi jo veljalo še bolj zasledovati in 
spodbujati. Sam osebno imam s sodelovanjem med 
slovenskimi podjetji zelo dobre izkušnje; Riko je 
namreč integrator, ki povezuje mnoga slovenska 
podjetja, njihove storitve, opremo ali tehnološke 
rešitve za kompleksne inženiring posle v tujini. Naša 
praksa se je še vedno izkazala kot vzorčni primer 
sodelovanja, ki prinaša multiplicirane učinke vsem. 
Tuje poslovne okolje je namreč zahtevno, obreme-
njeno z vso svetovno konkurenco, skupni nastopi 
nas opolnomočijo za pomembne izzive, ki jih izvoz 
prinaša. 

Znajo slovenski gospodarstveniki sodelovati?
Ja. In v tem te izbrusi tujina. Ker smo res prepoznali 
pomen izvažanja, smo se tam naučili tudi sodelovati. 

Kaj bi izpostavili kot ključno, kar se lahko naučimo od 
vseh nagrajencev GZS?
Vztrajnost, prodornost, delavnost, zagnanost, ustvar-
jalnost, proaktivnost in odgovornost. To so odlike, ki 

označujejo nagrajence. Sicer pa so brez tega uspehi le 
naključja. 

Kaj pa je tisto, kar bi vi položili na srce 
gospodarstvenikom?
Svoje kolege z osebno in poslovno integriteto zelo 
cenim. Z njimi si nemalokrat delim neprespane noči, 
kljuvanje dvomov in malodušje, tako da se težko 
dvigujem nad njimi z modrostmi in nasveti. Raje, 
kot da polagam na srce drugim, sprejemam nasvete 
od drugih.

Ste bili morda kdaj tudi razočarani? Bi recimo nekaj 
let kasneje komu nagrado tudi odvzeli?
Ne. Nagrado so prejeli za minulo delo, ki smo ga 
preverjali in vrednotili po mnogih kazalcih uspeš-
nosti. V poslu me nikoli ne razočarajo spodrsljaji ali 
neuspehi, so nepogrešljivi del našega delovanja. 
Grenak priokus mi povzročajo samo neetična dejanja 
in zlorabe. In ponosen sem, da smo v Komisiji dobro 
opravili svoje delo in res nagradili tiste, ki tkejo v svoje 
odločitve tudi visoko stopnjo odgovornosti.

Menite, da je nekdo tudi zameril, da sam nagrade 
ni prejel?
Če povem iskreno, sploh nisem razmišljal o tem. 
Mislim, da nihče ni zameril. In vsak, ki je bil spregle-
dan, se mu kažejo nove priložnosti v prihodnosti. 

Po eni strani gre v gospodarstvu za tek na dolge 
proge, treba je vztrajati, tudi v najhujših preizkušnjah, 
po drugi strani pa je treba tudi vedeti, kdaj odnehati. 
Kako najti ravnotežje? Kaj lahko tukaj posamezniku 
pomaga, da se zna vedno znova pravilno odločiti?
Če parafraziram molitev sv. Frančiška – pomaga moč, 
s katero lahko sprejmemo tisto, česar ne moremo 
spremeniti, pogum, da spremenimo tisto, kar lahko, 
in modrost, da razlikujemo to dvoje. Sicer pa je to 

Nagrade niso 
cilj ali motiv, to 
bo priznal vsak 
podjetnik oziroma 
gospodarstvenik. 
So spremljevalec 
in pokazatelj 
odličnosti 
delovanja.

Vsekakor je 
sodelovanje in 
povezovanje 
pomembna 
vrednota, ki bi 
jo veljalo še bolj 
zasledovati in 
spodbujati.

Raje, kot da polagam 
na srce drugim, 
sprejemam nasvete 
od drugih.
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vprašanje za milijon dolarjev. Vsekakor pomagajo 
izkušnje. Teh pa ne dobiš, če ne storiš tudi kakšne 
napake. Zato je treba včasih negovati »kulturo 
napak«. 

Če sva pogovor začela z neko mini retrospektivo, pa se 
obrniva še v prihodnost. Kako jo vidite? Vedno znova 
slišimo, kako se svet spreminja, kaj konkretno pa vi 
vidite drugačnega čez recimo 10 ali 20 let?
Nikakor ne bi rad vedeževal ali ugibal, kakšna bo 
prihodnost, vsekakor pa spadam med tiste, ki 
mislimo, da bo taka, kot jo bomo ustvarili. Utopično 
ali ne, pa vendarle. 

Kje vidite sebe danes? Na kateri »postaji«? Na kateri 
»postaji« pa se vidite v prihodnosti?
Še naprej se vidim kot podjetnika, ki nadvse uživa v 
svojem delu. gg

Prihodnost bo 
taka, kot jo bomo 

ustvarili.

V poslu me nikoli 
ne razočarajo 
spodrsljaji ali 

neuspehi, grenak 
priokus mi 

povzročajo samo 
neetična dejanja in 

zlorabe.

Rešitve za vašo  
vaRno mobilnost
mreža stRoKovnJaKov in avtocesta ZnanJ amzs.si



Rešitve za vašo  
vaRno mobilnost
mreža stRoKovnJaKov in avtocesta ZnanJ amzs.si

Najboljši ga že imajo 

Pridobite ga tudi vi!
excellent-sme.gzs.si

Koristi certifikata Excellent SME Slovenia

• mednarodno prepoznavna kredibilnost podjetja,  
ki jo potrjuje Gospodarska zbornica Slovenije,

• dnevno aktualna odličnost podjetja, 
• lastno bonitetno poročilo za vaše stranke  

(v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku),
•  QR koda Excellent SME za vaša tiskana gradiva,  

e-pošto ali kot stenski plakat

• 24-urno nadzorovanje delovanja spletne strani,
• dnevna poročila o poskusih kopiranja spletne    

strani,
• verificirana spletna stran (tudi za podjetja brez 

svoje spletne strani),
• uvrstitev na referenčno listo na spletni strani 

GZS  excellent-sme.gzs.si
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Izzivi za prihodnje nagrajence  

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) letos že 
enainpetdesetič podeljuje Nagrade GZS za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke – gospodar-
ske oskarje. Direktorjem oziroma voditeljem iz vrst 
malih, srednjih in velikih podjetij. Sama podelitev 
ni le poklon najboljšim, ki jih na podlagi številnih  
kriterijev, še zdaleč ne le ekonomskih, izberejo člani 
posebne Komisije za Nagrade GZS. Je promocija 
poslovne odličnosti, družbene odgovornosti, razvoja 
in inovativnosti. Promocija vse večjega ugleda sloven-
skega gospodarstva.

Čeprav je v javnostih še vedno pogosto zaslediti 
številne očitke gospodarstvenikom in je prevladujoče 
mnenje v medijih nastrojeno proti podjetništvu, nas 
je na začetku tega leta prijetno presenetilo poročilo 
o raziskavi Ogledalo Slovenije, ki meri zadovoljstvo 
prebivalcev Slovenije s splošnim stanjem. Po tej razi-
skavi – opravlja jo družba Valicon – se je zadovoljstvo 
v Sloveniji konec decembra 2018 v primerjavi z 
decembrom 2012 izjemno povečalo, delež nezadovolj-
nih z razmerami v Sloveniji pa se je več kot prepolovil. 
Med institucijami, ki v Sloveniji vzbujajo največ zaupa-
nja pa so na prvem mestu mala slovenska podjetja, 
na drugem pa podjetje, v katerem anketiranci delajo. 
Tudi velika slovenska podjetja so uvrščena visoko, 
na peto mesto. Vsa uživajo visoko stopnjo zaupanja. 
Po drugi strani pa negativno stopnjo zaupanja – kar 
pomeni, da jim več ljudi ne zaupa kot pa zaupa – 
sindikati, javni sektor, sodišča, vlada, cerkev, politične 
stranke in mediji.

Kaj je tisto, kar je dvignilo zaupanje v slovensko 
gospodarstvo?

Najprej gre seveda za rast, ki jo dosega gospodar-
stvo v zadnjih letih. Podatki o rasti izvoza, dodani 
vrednosti, rasti števila delovnih mest, novih inve-
sticijah, razvojnih dosežkih, novih tehnologijah itd. 
govorijo sami zase. 

Obenem so se močno izboljšali odnosi v podjetjih, 
saj omenjena raziskava potrjuje, da zaposleni zelo 
zaupajo podjetjem, v katerih delajo. 

K večjemu zaupanju v gospodarstvo verjetno 
prispeva tudi sicer vse večje zadovoljstvo prebivalcev 
s splošnim stanjem, tudi podpora vladi že desetletje 
ni bila tako visoka, kot je sedaj.

Kljub vsemu: pred gospodarstveniki so novi izzivi. 
Globalna konkurenčnost narekuje nenehni razvoj, 
inovativnost in izboljšanje vseh poslovnih procesov. 
Na GZS smo pred dvema letoma konkretizirali strate-
gijo z merljivimi cilji: 60.000 evrov povprečne dodane 
vrednosti, 50 milijard evrov izvoza, za 40 % višje 
povprečne plače do leta 2025. Govorimo seveda o 
povprečju, kajti že danes imamo več kot 5.000 podjetij 
s preko 80.000 zaposlenimi, ki ustvarjajo višjo dodano 
vrednost od omenjenih 60.000 evrov. In imamo na 
drugi strani še preko 16.000 družb in samostojnih 
podjetnikov s preko 70.000 zaposlenimi, ki ustvarijo 
manj kot 20.000 evrov dodane vrednosti na zaposle-
nega. Da bodo cilji uresničeni, bodo morala izboljšati 
poslovanje vsa podjetja. 

Pričakujemo pa lahko, da se bodo tudi razmere 
okoli nas in globalno zelo spremenile. 

Svetovno znani ekonomisti, kot sta nobelovec 
Paul Krugman ali Nouriel Roubini, ki je zaslovel z 
napovedjo svetovne krize leta 2008, opozarjajo, da se 
svetovni trgi pregrevajo in da bodo leta 2020 razmere 
zrele za finančno krizo, ki naj bi ji sledila še globalna 
recesija. Med ključnimi kazalci za črne napovedi 
poudarjajo predvsem naraščanje globalne zadol-
ženosti, ki je že višja, kot je bila leta 2008, pregreto 
ameriško gospodarstvo, ki visoke rasti dosega pred-
vsem z izjemnim zadolževanjem, trgovinsko vojno, 
ki bo pomembno vplivala na vse, tudi na Kitajsko, 
ki razpolaga z velikimi presežnimi zmogljivostmi, 
ter vrenjem na svetovnih borzah, kjer je razmerje 

mag. Samo Hribar Milič
odgovorni urednik

V pričakovanih spremenjenih 
okoliščinah bo uresničevanje 

razvojnih ciljev bistveno 
težje, kot se zdi v sedanjih 

razmerah. 
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med tečajem in dobičkom na delnico za 50 % nad 
zgodovinskim povprečjem, zasebni kapital pa močno 
prevrednoten. Posebno poglavje so še razmere v 
Evropski uniji, ki nima težav le z brexitom in razme-
rami v Italiji; večina držav je tako zadolženih, da bodo 
v primeru večje finančne  krize imele precej zvezane 
roke za ukrepanje.

Slovensko gospodarstvo je v mnogo boljši kondiciji 
kot leta 2008. Bistveno manj zadolženo in usmerjeno 
na globalne trge. Seveda bi spremenjene globalne 
razmere vplivale tudi na razmere pri nas, vendar pa 
imajo podjetja vseeno veliko več prostora, če upade 
povpraševanje in se zaostri finančno poslovanje. 
Kar pa ne moremo reči za državo, ki sicer zelo velik 
javni dolg v obdobju konjunkture zlahka servisira, 
v recesijskih razmerah pa bi imela velike težave. 
V pričakovanih spremenjenih okoliščinah bo zato 
uresničevanje razvojnih ciljev bistveno težje, kot se 
zdi v sedanjih razmerah. Prav zato so napotki in usme-
ritve, ki nam jih sporočajo vsakoletni nagrajenci GZS, 
nadvse poučni in pravi zgled za to, kako delovati in 
ukrepati za uspešno poslovanje. 

Kaj nam sporočajo nagrajenci?
Na prvem mestu opozarjajo, da visoko specia-

lizirane produkte in višjo dodano vrednost lahko 
dosežemo le z visokimi vlaganji v raziskave in razvoj 
(R&R). Okolje bi moralo nagrajevati in stimulirati 
sodelovanje podjetij z raziskovalno sfero in znanstve-
niki bi morali biti bolj povezani z gospodarstvom. 
Torej, ja, nujno več sredstev za R&R, vendar tako, da 
bodo znanstveniki bolj sodelovali z gospodarstvom. 
Ne moremo pa pričakovati, da bodo strokovnjaki 
ustvarjalni le zato, ker jih delo veseli, motivirati jih 
moramo z odličnimi odnosi, osebnim razvojem in 
napredovanjem ter z višjimi neto plačami. Prostor za 
dialog z državo, ko gre za vprašanje socialne kapice in 
dohodninskih stopenj.

Še pomembneje bo, da bomo zgradili kulturo 
inovativnosti, kjer si bodo vsakdo in sleherno podjetje 
prizadevali biti inovativni in uspešnejši od konku-
rence. Tudi izobraževanje mora opremiti mlade s   
strastjo po doseganju novega in nemogočega, ne pa s 
konformizmom in povprečništvom.

Pomanjkanje strokovnjakov s tehničnega področja 
je vse večji problem v EU. Brez njih ne bo razvoja, zato 
moramo – država in gospodarstvo – stopiti skupaj 
in z novimi strategijami ter ukrepi navdušiti večji del 
mladih generacij za tehniko.

Še vedno pa je na naši vsakdanji podjetniški poti 
vrsta nepotrebnih administrativnih ovir, ki jemlje 
čas, energijo in povzroča stroške. Pogoji poslovanja 
se pogosto spreminjajo, številne javne službe pa 
se prepočasi odzivajo na potrebe gospodarstva. 
Nagrajenci želijo, da bi prišla vlada in se zavezala, da  
bo zmanjšala obseg delo z upravo – in da bo seveda to 
tudi izvedla.

Desetletje je trajalo, da se je ugled podjetnikov in 
gospodarstvenikov v Sloveniji popravil. Da v poslovnih 
uspehih ljudje ne vidijo več izkoriščevalskih uspehov 
zastopnikov kapitala, temveč temelj socialne stabil-
nosti in varne prihodnosti. Zaupanje v gospodarstvo 
je zelo velik kapital, ki pa tudi zavezuje. K še boljšim 
poslovnim rezultatom, k družbeni odgovornosti in 
etičnosti poslovanja. Na uspehih preteklosti se je lažje 
spoprijemati z izzivi v prihodnosti. Za leti debelih krav 
pridejo vedno tudi bolj suha leta, ampak v Sloveniji 
smo dokazali, da zmoremo marsikaj, tudi stopiti 
skupaj, ko je treba. Verjamem, da v problemih, ki 
krožijo nad svetovnim gospodarstvom, tudi v Sloveniji 
mnogi vidijo izzive in priložnosti za nov gospodarski 
uspeh. Seveda ne bo lahko, ampak, kot je rekel sloviti 
Pele, uspeh se ne zgodi kar sam od sebe, temveč je 
posledica trdega dela, vztrajnosti, učenja, žrtvovanja 
in predvsem strasti do tega, kar počnemo. gg



VRTOVI
SPOMINA
Plečnikova cvetličarna

Ker želite 
vedno urejen grob

Urejamo grobove. Z znanjem in spoštljivo skrbnostjo.

Zaupajte nam svoje želje in opustite skrbi. Prepustite 
urejanje groba našim izkušenim vrtnarjem. 
Strokovno in z vso spoštljivostjo bomo vse uredili 
tako, da bo grob vselej pravi vrt spomina. 

Izberete lahko enkratno ureditev ali redno 
vzdrževanje groba.
Za naročila in dodatne informacije povprašajte v 
Plečnikovi cvetličarni.

Lepota v cvetju

Kamnoseštvo ŽALE 
na Plečnikovih Žalah

V Plečnikovi cvetličarni vas pričakujejo izkušeni 
cvetličarji, ki vam lahko ponudijo bogato izbiro 
dnevno svežega rezanega cvetja, trajnic, cvetočih 
nasadov, svežih in suhih aranžmajev. Vedno lahko 
pričakujete kakovost, strokovnost in prijaznost. 
Cvetje tudi dostavimo. Plečnikova cvetličarna je za 
vas odprta vse dni v letu.

Izdelava nagrobnikov, tipskih in po meri, izdelava vrhunsko 
oblikovanih nagrobnikov po zasnovi priznanih slovenskih 
umetnikov, izdelava napisov na nagrobnikih in obnova 
nagrobnih obeležij.

t (01) 420 17 46 e kamnosestvo@zale.si

Plečnikova cvetličarna
Tomačevska cesta 2a, Ljubljana

t (01) 420 17 43, (01) 420 17 40       
e info@plecnikova-cvetlicarna.si       
w www.cvetlicarna.plecnikova.si 

Izrazite 
sočutje 
drugače

www.zale.si
www.beliplamen.si 

Urejamo grobove. Z znanjem in spoštljivo skrbnostjo.

Izberete lahko enkratno ureditev, mesečno ali celoletno vrtnarsko oskrbo groba.
Za naročila in dodatne informacije povprašajte v Plečnikovi cvetličarni.

Ker želite vedno urejen grob

• CELOLETNA VRTNARSKA OSKRBA ENOJNEGA GROBA 
 OD 19 € NA MESEC*

• CELOLETNA VRTNARSKA OSKRBA ŽARNEGA GROBA 
 OD 13 € NA MESEC*

V Plečnikovi cvetličarni vas pričakujejo izkušeni cvetličarji, 
ki vam lahko ponudijo bogato izbiro dnevno svežega 
rezanega cvetja, trajnic, cvetočih nasadov, svežih in 
suhih aranžmajev. Vedno lahko pričakujete kakovost, 
strokovnost in prijaznost. Cvetje tudi dostavimo. 
Plečnikova cvetličarna je za vas odprta vse dni v letu.

Plečnikova cvetličarna
Tomačevska cesta 2a, Ljubljana

t (01) 420 17 40, (01) 420 17 90
e info@plecnikova-cvetlicarna.si
w www.cvetlicarna.plecnikova.si

*Cene veljajo ob naročilu celoletne vrtnarske oskrbe groba.

Lepota v cvetju

Tomačevska 2a, 1000 Ljubljana • T 01 / 420 17 40 in 420 17 90 • E pošta info@plecnikova-cvetlicarna.si
Odprto vse dni v tednu.

Cvetje za vse priložnosti
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Kopa, d. d.

Inovativne kadrovske digitalne rešitve 
pripomorejo k pridobivanju, hitri vpeljavi 
in ohranjanju novih generacij zaposlenih 
Brez digitalizacije kadrovske funkcije kmalu ne bo šlo več. Klasični informacijski sistemi za upravljanje s kadri ne bodo 
zadostovali. Pri digitalizaciji kadrovske službe ne gre samo za zamenjavo papirnih dokumentov z elektronskimi, temveč za 
povezovanje, komunikacijo in sodelovanje, ki vključuje tako zaposlene kot njihove vodje, kadrovsko službo in druge oddelke. 
Za organizacije prihodnosti je namreč pomembno, da delujejo kot okrepljena omrežja, s koordinirano kulturo, informacijskimi 
sistemi in mobilnostjo talentov.

Problematična birokracija zmanjšuje 
produktivnost
Številni ročni delovni postopki, delne 
informacijske rešitve, uporaba papir-
nih dokumentov in potreba po fizični 
prisotnosti v večjih organizacijah slika 
kadrovsko službo pri zaposlenih kot 
starodoben urad namesto kot napreden 
oddelek, ki poganja strategijo in razvoj 
podjetja. Vendar ne gre le za podobo 
zbirokratizirane organizacije, temveč za 
težavo, ki zmanjšuje produktivnost in 
onemogoča razvoj na različnih področjih:
• Kadrovska služba porabi preveč časa 

za rutinska opravila, ki nimajo dodane 
vrednosti. Zmanjkuje časa za načrtova-
nje, spremljanje, usmerjanje in razvoj 
kadrov, vodenje talentov, obvladovanje 
kompetenc ter ocenjevanje s prenosom 
ocen v mehanizme nagrajevanja in 
motiviranja zaposlenih.

• Papirni dokumenti ovirajo in upočas-
nijo procese, dokumenti se izgubljajo, 
informacije niso usklajene.

• Zaposleni, ki delajo v več izmenah, 
težko pridejo do kadrovske službe. 
V primeru dovoljenega odhoda 
z delovnega mesta se zmanjša 
njihova realizacija, ali pa uporabljajo 
svoj prosti čas, kar se odrazi kot 
nezadovoljstvo.

• Vedno več mobilnih delavcev dela na 
oddaljenih lokacijah in od doma, zato 
se morajo  zaradi opravkov v kadrovski 
službi posebej voziti v podjetje.

Kadrovsko ozaveščena podjetja že 
vlagajo v nove koncepte vključevanja 
Že kar nekaj slovenskih podjetij uporab-
lja v kadrovski službi osebni portal, ki 
zaposlenim ponudi samopostrežne infor-
macije s HR sistema.
• Zaposleni prek portala komunicirajo 

s kadrovsko službo, urejajo svoje 
podatke in pridobivajo dokumente iz 
svoje personalne mape. Vidijo svoje 
cilje, naloge in uspešnost.

• Imajo na voljo podatke o dopustih, 
delovni dobi, spremljajo stanje zdrav-
niških pregledov, varstva pri delu, 
izobraževanj in usposabljanj.

• Zaposleni sami uresničujejo želje, 
kako in kdaj bodo upravljali s 
svojimi podatki, ki so jim 24/7 
dostopni na portalu.

• S pomočjo osebnega portala lahko 
podjetje podpre izpeljavo 360° 
modela povratnih informacij ter tako 
pridobi vzvode za razvoj kadrov, 
vodenje talentov in obvladovanje 
kompetenc.

• Portal omogoča tudi izpolnjevanje 
anket, iz katerih vodstvo pridobi povra-
tne informacije strateškega pomena.

• Iz portala se po elektronski pošti  
pošiljajo plačilne liste, odločbe o 
dodelitvi letnega dopusta in druge 
kadrovske vsebine.

Z uvedbo te rešitve so v kadrovski službi 
zmanjšali čas za operativna opravila in 
zmanjšali možnost človeških napak.

Gospodarska zbornica Slovenije je Kopi za 
informacijsko rešitev Intuitivni osebni portal 
zaposlenih – HR-BOT 24/7 podelila 'Nacionalno 
srebrno priznanje GZS' za inovativnost.

Podjetja ob hitrem tehnološkem razvoju spoznavajo, da je njihova ključna vrednost v kadrih in ne več v opremi. Če je industrija 4.0 
danes osredotočena na digitalizacijo in povezovanje sistemov ter analiziranje velike količine podatkov, napovedovanje in uporabo 
umetne inteligence, se v konceptih industrije 5.0 v ospredje postavlja človek, ki ustvarja razliko s svojo kreativnostjo. 

KOPA d.d.
Kidričeva ulica 14, 
2380 Slovenj Gradec

tel.: (02) 88 39 700
fax: (02) 88 39 777
https://www.kopa.si
e-mail: info@kopa.si
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Ali je treba pri pohvali  
misliti na »pravo mero«?
Na vprašanja, ali znajo nagrajevati tudi sami, kakšen odnos imajo do 
pohval, in ali svoje zaposlene redko ali pogosto hvalijo, so letošnji 
nagrajenci odgovorili zelo različno.
Ana Vučina Vršnak, foto: Barbara Reya

»Znan je pregovor 'lepa beseda lepo mesto najde' in to brez dvoma drži. Sam sem po eni 
strani zahteven, hkrati pa znam pohvaliti in to tudi pogosto storim,« pravi Tomaž Berginc 
iz družbe ETI Elektroelement. »Zadnjič mi je rekel naš predsednik Sveta delavcev, da 
sem prvi, ki ga je pohvalil v 30-ih letih njegovega dela. Ljudem pohvala resnično veliko 
pomeni. Tudi iskrene pripombe sprejmejo pozitivno. Najhujše pa je, če ljudi ignoriraš in 
tega res nikoli ne počnem,« dodaja Berginc. Priznava, da je tudi sam kdaj pohvaljen in je 
tega vedno zelo vesel, »saj sem samo človek kot vsi ostali«. Poudarja pa, da mora dober 
vodja znati pohvaliti vsak uspeh svojih sodelavcev, hkrati pa ne sme biti nikoli zadovo-
ljen z doseženim.

Podobno razmišlja Rok Barbič iz Stillesa: »Seveda pohvalim sodelavce, sem pa tudi 
oster, ko ne naredimo tistega, kar smo obljubili kupcem.« In zraven kritično pove: » Je 
pa tako, da izstopa kakšnih 20 % sodelavcev. In če jih pohvališ dvakrat, trikrat zapored, 
nato pričakujejo tudi materialno stimulacijo, kar je popolnoma normalno. Vendar pa je 
to v naši državi, ki prav spodbuja egalitarizem in ki ima gluha ušesa za uvedbo socialne 
kapice ter po drugi strani nore apetite v obliki visokih davkov na stimulativna izplačila, 
zelo težko. Imeli smo že primer, ko je sodelavec zavrnil nagrado, ker je izračunal, da se 
mu bo s tem zamenjal dohodninski razred. To pove veliko.«

Za Barbiča je največja nagrada, ko vidi sodelavce, da so ponosni na ekipo, na 
opravljeno delo, na končano vzorčno sobo ali hotel. »Ta ponos jim znam prebrati iz oči 
in ne potrebujem velikih besed.« Po drugi strani je zanj pomembno priznanje od kupcev 
in drugih vpletenih v posel: »Pretekli mesec smo imeli pregled vzorčne sobe v hotelu 
Marriott Autograph Luxury Collection v Tbilisiju. Francoska oblikovalka, ki je oblikovala 
že več kot 50 hotelov s petimi zvezdicami in tudi omenjeno vzorčno sobo, mi je stisnila 
roko in dejala: 'Very, very good job, Stilles!' To je neznansko dober občutek, ki ti daje 
energijo za naprej.«

Peter Kosin iz družbe INEA priznava, da se nagrajevanja še zmeraj uči. Uživa sicer v pode-
ljevanju pohval in nagrad, ampak pravi, da nekako pravi trenutek ne pride sam po sebi, 
vložiti mora dodatni trud. »Sodelavce pohvalim premalokrat, saj so res izjemni. Potihem 
sem tudi rad sam pohvaljen, vsak potrebuje potrditev, da je na pravi poti,« pove.

»Zelo težka vprašanja. Redko koga pohvalim,« je prav tako odkrit in kratek Dušan Olaj iz 
družbe Duol. 
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Tudi Srečko Jesenek iz Tiskarne Jesenek priznava, da morda res premalokrat pohvali 
svoje zaposlene. »Nisem tip človeka za preveliko hvaljenje. Pri hvali je treba imeti v 
mislih pravo mero,« je prepričan. Sicer pa s pohvalo povezuje tudi osebne dohodke, ki 
so pri njih precej nad povprečjem tiskarske dejavnosti. »Izplačilo osebnih dohodkov ni 
še nikoli zamujalo niti za en dan. Redno izplačujemo regrese in božičnice kot tudi vse 
nadure. Upam, da zaposleni to razumejo kot pohvalo za svoje dobro delo,« poudarja. 
»Odhodov naših zaposlenih k drugim delodajalcem praktično ne poznamo, kar dojemam 
kot njihovo pohvalo za moje preteklo in sedanje delo,« je še povedal.

»Menim, da je nagrada za dobro delo sodelavcev temeljnega pomena,« je prepričan 
Rudolf Horvat iz Saubermacher Slovenija, ki zelo veliko truda in napora vlaga v zado-
voljstvo in nagrajevanje svoje ekipe: »Poleg številnih programov – od Saubermacher 
akademije do projekta Helping hands, Moj vodnik … – redno poskrbimo tudi za finančne 
nagrade ob koncu leta.«

»Pohvala, lepa beseda in naklonjenost uspehom zaposlenih so tako temelji, ki so nam 
pomagali doseči, da danes naša družina šteje več kot 400 sodelavcev. Družina je torej 
pravzaprav naše izhodišče. Stopiti izven meja, biti dovzeten za novosti in nove predloge 
ter postavljati človeka na prvo mesto pa so le ena izmed temeljih vodil, katerim sledim 
tako sam kot naše podjetje. Le tako vemo, da lahko motiviramo zaposlene in slednjim 
ustvarjamo dobro in zadovoljstva polno delovno okolje,« je še poudaril Horvat. gg

Ko tehnologija in 
ljudje delujejo v 
harmoniji, 
je takšno tudi vaše 
poslovanje.

POSLOVNI INFORMACIJSKI  PROGRAM PANTHEON ENTERPRISE

Vsestranski vpogled za popoln nadzor
Poročila o trenutnem stanju poslovanja in 
pregled nad celotnim poslovanjem omogočajo, 
da so vaše odločitve hitre in zanesljive.

Načrtovanje s samozavestjo
Uskladite strateške načrte s finančnimi in 
operativnimi rezultati. Sprejemanje odločitev na 
podlagi kvalitetnih podatkov je bolj učinkovito. 
Brez omahovanja stremite k uspehu.

Investicija, ki izboljša produktivnost
Zmogljiv poslovni program, ki olajša in pohitri 
delo, je neprecenljiva prednost v podjetju. Z 
optimizacijo rutinskih in ponavljajočih se nalog 
dosegate boljšo produktivnost.

21 let neprecenljivih izkušenj
56.000 uspešnih uporabnikov
12 evropskih držav

Enterprise01 252 89 50  |  prodaja@datalab.si  |  datalab.si
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Maraton kot radirka za ego
Vse vrste športov, glasba, kuhanje, branje, potovanja in – jadralno 
letenje. Za nagrajence GZS je prosti čas, četudi ga ni ravno na pretek, 
velikega pomena.
Ana Vučina Vršnak, foto: Barbara Reya

»Prosti čas je zame velikega pomena, saj si takrat 
lahko zbistriš misli in telo napolniš z energijo. Žal tega 
ni toliko, kot bi si želel,« pravi Rudolf Horvat, prvi mož 
družbe Saubermacher Slovenija. Kljub temu si enkrat 
na leto privošči potovanje, saj ga zelo veseli odkriva-
nje novih krajev in raziskovanje sveta. Prav tako se 
vsaj enkrat tedensko ukvarja s športom, tenisom in 
plavanjem. »Na ta način vzdržujem kondicijo. Rad tudi 
preberem dobro strokovno literaturo, predvsem o 
vodenju podjetja in motiviranju zaposlenih.«

Za Roka Barbiča, prvega moža Stillesa, sta hobija 
glasba ter hokej. »V ta šport sem zaljubljen od otro-
štva. Če je le čas, si z veseljem ogledam kakšno tekmo 
severnoameriške hokejske lige NHL,« pravi. Sicer 
uživa tudi v kuhanju, za katerega pravi, da je njegova 
»pozitivna meditacija«.

»Šah, tek, triatlon so moji hobiji,« pravi Dušan Olaj 
iz Duola in dodaja: »Šah me bogati z neizčrpnostjo 
kombinacij in me uči potrpežljivosti, maraton je moja 
radirka za ego, s tekmovanjem Ironman si postavljam 
meje, do koder zmorem. Vse to poskušam vplesti 
v vsakodnevno življenje, včasih več, včasih manj. 
Pridejo dnevi ali celo tedni, ko se ne uspem ukvarjati z 
ničemer od omenjenega.« Pravi še: »Posel je prvi, jaz 
pobiram ostanke časa.«

Peter Kosin iz družbe INEA se ukvarja s športom, 
zaradi pomanjkanja časa predvsem s tekom. 
»Veselijo me vsi športi in preživljanje časa v naravi 
ter potovanja. Športu namenjam vsaj 10 ur tedensko, 
potovanjem teden do dva na leto. Zelo malo časa pa 
imam za strast, ki me spremlja še iz otroštva – zbira-
nje kovancev.«
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Tomaž Berginc iz podjetja ETI Elektroelement je 
že od svojega 16. leta jadralni pilot. Postal je tudi 
učitelj jadralnega letenja in pilot motornih letal. »V 
mladosti sem tudi tekmoval in imel nekaj zelo dobrih 
uvrstitev. Opravil sem nekaj zelo dolgih preletov in bil 
eden prvih Slovencev z diamantno letalsko značko.« 
Hobi goji še danes in ga bo, dokler bo mogoče. »Tudi 
v najbolj napornih obdobjih poklicne kariere sem 
nekako vzdrževal trenažo in s tem varno letenje. 
Zadnja leta spet več letim in opravljam daljše prelete 
v Alpah in drugod.« Poleg tega s smučanjem, tekom, 
kolesarjenjem in potapljanjem skrbi za kondicijo.

Srečko Jesenek iz Tiskarne Jesenek pa posebnih 
hobijev, ki bi zahtevali veliko časa, nima. »Najbolj 
se sproščam ob poslušanju domače in tuje popu-
larne glasbe na visoko kakovostnih hi-fi napravah. V 
mladosti sem treniral rokomet in si z veseljem ogle-
dam kakšno dobro tekmo,« je povedal. gg

www.kls.si

KLS Ljubno d.o.o.
Loke 36

3333 Ljubno ob Savinji

Telefon: +386 3 839 32 00
Fax: +386 3 839 32 35

e-mail: info@kls.si
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Bolj odprti odnosi, več 
zaupanja, več medsebojne 
pomoči ter več odgovornosti
Da bi bilo vsem nam v Sloveniji bolje, bi po mnenju nagrajencev morali 
bolj razmišljati o svojih dolžnostih kot pa pravicah. Bolje nam bi bilo, če bi 
sodelovali in si nehali metati polena pod noge.
Ana Vučina Vršnak, foto: Barbara Reya

Srečko Jesenek iz Tiskarne Jesenek meni, da poslu-
šamo samo še o pravicah: »Več bi se morali zavedati 
svojih dolžnosti kot pa pravic. Več poudarka bi morali 
dati spoštovanju vsakega izmed nas in ne bi smeli biti 
tako odtujeni, kot smo dandanes.« Sosed bi moral, 
je prepričan Jesenek, sosedu pomagati kot nekoč na 
vasi, ko nihče ni zgradil hiše brez sosedove pomoči.

Dušan Olaj iz Duola meni, da bi bilo vsem bolje, če bi 
se naučili prevzemati odgovornost za svoja dela in 
svoja dejanja. »Največja težava, ki jo imamo, je, da za 
neuspeh v življenju krivimo druge in ne sebe.«

»Bolje nam bi bilo, če bi sodelovali in si nehali metati 
polena pod noge. Da bi spremenili pristop do drugih 
tako, da a priori pomagamo in šele nato razmišljamo, 
ali obstaja kak razlog, da ne bi pomagali,« razmišlja 
Peter Kosin iz družbe INEA. »Od tega bi imeli največ. 
Ob tem, da končno pokopljemo 70 let staro pretek-
lost,« poudarja.

Tomaž Berginc, ETI Elektroelement, želi biti »pozi-
tivist« in poudarja, da bi morali biti v odnosih bolj 
odprti in drug drugemu bolj zaupati. »Ne vem, če 
je to sanjaško, ampak ozkost, zadrtost nas vlečeta 
navzdol.«
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oddaja vlog: https://vloge.sid.si

Projekti v
vseh fazah
razvoja

KREDITI ZA FINANCIRANJE NALOŽBENIH PROJEKTOV V GOSPODARSTVU
do 10 miljonov evrov.

Ugodne obrestne mere

Dolge ročnosti (6-20 let)

Dolg moratorij (do 5 let)

Vse vrste zavarovanj

Prednosti

SID banka v sodelovanju z:www.sid.si            e: msp@sid.si           t: 01 2007 480

»Da bi nam bilo bolje, bi vsekakor bila potrebna 
enotna razvojna strategija Slovenije, ki bi dolo-
čila prioritete, pri čemer se ne bi več dogajalo, da 
kratkoročni parcialni interesi prevladujejo nad 
strateškimi, dolgoročnimi,« poudarja Rudolf Horvat iz 
Saubermacher Slovenija. Pravi, da je nujno spreje-
manje političnih odločitev z upoštevanjem stroke. 
Izpostavlja hitro implementacijo predpisov EU, za 
katere ni pogojev, da se izvajajo. Prav tako je po 
njegovem v Sloveniji preveč birokracije in birokratskih 
postopkov. Nujna je tudi razbremenitev gospodar-
stva. »Ob tem pa vse večje zaupanje v gospodarstvo, 
ki nam lahko zagotovi varno prihodnost in socialno 
stabilnost, ob tem pa v nas vnese vse več strpnosti in 
razumevanja,« še pravi Horvat. 

Rok Barbič iz Stillesa ocenjuje, da bi moral biti bolj 
slišan glas gospodarstva. »Ko se sami pogovarjamo s 
politiki, kar otrpnemo in se jih bojimo. Moralo bi biti 
obratno. Pravo delo bi moralo biti bolj spoštovano. S 
tem mislim delo, s katerim res nekaj ustvariš.«gg



Zarja Elektronika, d. o. o.

Zarja Elektronika, sodobne     
varnostne rešitve na podlagi lastnega 
razvojnega znanja
Zarja Elektronika iz Kamnika, preje-
mnica nagrade za najbolj inovativno 
varnostno rešitev, je sodobno varno-
stno podjetje s popolno paleto storitev 
sistemov zaznavanja, javljanja in gaše-
nja požara. Nudijo tudi druge storitve 
s področja tehničnega varovanja, kot 
so javljanje prisotnosti plina, sisteme 
javljanja in odkrivanje vlomov in ropov, 
nadzor prisotnosti in delovnega časa ter 
sistem videonadzora.

Od začetkov leta 1969, ko so 
začeli razvijati, izdelovati in monti-
rati protivlomne sisteme, se je Zarja 
Elektronika z vztrajnim delom, lastnim 
razvojem in znanjem, nenehnim stro-
kovnim izpopolnjevanjem ter sledenjem 
svetovnim trendom in izvedbo tehnično 
najzahtevnejših projektov razvila v 
dinamično podjetje z danes več kot 85 
zaposlenimi.

Varnost, prilagojena naročniku
Varnostne rešitve zagotavljajo z lastnim 
razvojnim znanjem, podprtimi in naročniku 
prilagojenimi inovativnimi sistemi, ki jih 
razvija sedem strokovnjakov za razvoj, pet 
projektantov ter 29 montažerjev in servi-
serjev, ki delajo na terenu. Na leto izdelajo 
okoli 400 standardnih požarnih central 
in skoraj vsaka se v kakšni podrobnosti 
razlikuje od druge. To jih dela konkurenčne 
velikim mednarodnim tovrstnim podje-
tjem, ki se z velikimi serijami protipožarnih 
central le težko prilagodijo potrebam posa-
meznih naročnikov. Med svoje reference 
ekipa Zarje Elektronike uvršča tudi izveden 
sistem požarnega javljanja, alarmiranja 
in gašenja za šesti blok Termoelektrarne 
Šoštanj (TEŠ 6), njihove rešitve pa so upora-
bili tudi v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), 
Premogovniku Velenje, TE Trbovlje, TE 
Brestanica, Dravskih elektrarnah Maribor 
(DEM), Savskih elektrarnah (SEL) in Soških 
elektrarnah Nova Gorica (SENG).

Znanje in izkušnje
Tehnična varnost ljudi, objektov oziroma 
premoženja danes vključuje znanja s 
področja elektrotehnike, strojništva, 
mehatronike, kemije, gradbeništva in 
arhitekture. Treba je dobro poznati pros-
tor varovanja, poslovne ali proizvodne 
procese in ne nazadnje lastnosti razno-
vrstnih snovi, ki so prisotne v prostoru 
oziroma delovnem procesu. »Pri učin-
kovitem povezovanju vseh teh znanj pa 
ključno vlogo igrajo predvsem izkušnje,« 
so prepričani v podjetju Zarja Elektronika, 
kjer so s svojo strokovnostjo prepričali 
že več kot 5.000 naročnikov, ki imajo 
nameščeno njihovo opremo in uporabljajo 
njihove varnostne rešitve.

Varnostni sistem je združljiv in 
nadgradljiv
Tehnično varovanje je že postalo digi-
talna disciplina, kjer so gonilna sila visoke 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

Kljub temu pa je tehnična varnost v nekem 
smislu še vedno konservativna panoga, 
ker se raznovrstni sistemi v objekt vgra-
jujejo za več let. Kljub vsakoletnim novim 
tehnološko izpopolnjenim napravam 
tehničnega varovanja v zgradbi ni treba 
menjati vsako leto. »Komponente Zarjinih 
sistemov so med seboj združljive in 
nadgradljive, kar pomeni, da ni poljubno 
prilagodljiva le velikost sistema, ampak 
tudi njegova funkcionalnost. Nabor lastnih 
izdelkov dopolnjujejo s komponentami 
vodilnih svetovnih proizvajalcev opreme 
za tehnično varovanje. Seveda so pri tem 
sistemi praviloma skonstruirani tako, da 
so združljivi z napravami, ki bodo razvite v 
(bližnji) prihodnosti,« še povedo 
v Zarji Elektroniki.

P
R

O
M

O
86 glas gospodarstva, posebna izdaja, marec 2019





OPERATIVNI CENTER KIBERNETSKE VARNOSTI TELEKOMA SLOVENIJE ZAGOTAVLJA:

ZNIŽEVANJE OPERATIVNIH 
TVEGANJ POVEZANIH S 
KIBERNETSKO VARNOSTJO

DOSEGANJE IN OHRANJANJE 
SKLADNOSTI S STANDARDI 
IN REGULATIVO

ZAZNAVANJE VARNOSTNIH 
DOGODKOV, ODZIVANJE, 
OMEJITEV IN POVRNITEV 
PODATKOV IN STORITEV

STE ZAŠČITENI PRED 
KIBERNETSKIMI NAPADI?
Vsak dan po omrežju potuje ogromna količina različnih podatkov, ti pa imajo danes 
veliko tržno vrednost. Zato so podjetja izpostavljena vdorom ter krajam in zlorabam 
podatkov. Poskrbite za ustrezno zaščito in nadzorujte vsa tveganja kibernetskih 
napadov s pomočjo Operativnega centra kibernetske varnosti Telekoma Slovenije.

OPERATIVNI CENTER 
KIBERNETSKE VARNOSTI 
TELEKOMA SLOVENIJE
OMOGOČA VIŠJO RAVEN 
VARNOSTI OB NIŽJIH 
STROŠKIH.

+ +

www.telekom.si/poslovni
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Generalni pokrovitelj

Sponzor odličnosti

Zlati partner Zlati pokrovitelj

Bronasti pokrovitelji

Mala pokrovitelja Glavni pokrovitelj 
pogostitve

Materialni  
pokrovitelji e-BRANJEVKA

www.e-BRANJEVKA.si



KONFIGURIRAJ

path@starckwithriko.com  | T: +386 1 5816 300

www.starckwithriko.com
SKUPAJ S PHILLIPOM STARCKOM SMO ZASNOVALI UNIKATNO 
LINIJO PREFABRICIRANIH LESENIH HIŠ P.A.T.H., KI POVEZUJE 
NAPREDNO TEHNOLOGIJO, VRHUNSKI DIZAJN, BIVANJSKO 
UDOBJE TER OZIR NA NARAVNO OKOLJE.VETRNA

TURBINA

»CORNISH« 
STREHA

TERASA

OKNA /
VRATA

DA
STEKLENA 

FASA

TENDA
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Izberite Poslovni paket 
po svoji meri.

Nov dan,
nov poslovni izziv.

Poslovni paketi vam omogočajo ugodnejše in preglednejše bančno poslovanje. Bodite pripravljeni na 
vse nove poslovne izzive z bančnim paketom Osnovni ali Celoviti in dodatnimi storitvami po svojem 
izboru!
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www.nlb.si/poslovni-paketi



Obiščite nas na poslo.si

Vrhunska mobilnost je naše poslanstvo.


