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Uvodnik

Izzivi prihodnosti
Virus, ki je šel pred dobrimi tremi meseci na potep 
po svetu, povzroča neslutene posledice. Življenje, 
kot smo ga poznali, se ni le ustavilo, temveč se bomo 
morali od njega posloviti. Najrazličnejše oblike 
druženja, ki niso zaznamovale le naše kulture bivanja, 
temveč so narekovale tudi potrošniške navade, te 
pa vedno nova povpraševanja in vzpodbudo pro-
dukciji neskončni množici dobrin, se bodo poslovile 
za dalj časa. Zelo naivno bi bilo razmišljati, da bo 
po spomladanskem premaganju koronavirusa vse 
življenje stopilo nazaj v svoje tirnice kot življenje pri 
muslimanih po postnem mesecu ramazanu. Želja po 
varnosti bo nadomestila oziroma prevladala številne 
druge želje, ki so do sedaj narekovale naše življenje.  
Marsičemu se ne bomo mogli in tudi hoteli odpove-
dati, marsičemu pa se bomo morali in tudi hoteli, saj 
nam bo zavest, da se virus lahko povrne, še dolgo 
krojila naše življenje.

Ampak do takrat bo treba preživeti. Začenši z 
obvladovanjem virusa. Kako ga premagati, so različna 
mnenja in pristopi – od švedskega, kjer se življenje, 
kljub veliki razširjenosti virusa in tudi sorazmerno 
veliki smrtnosti, ni veliko spremenilo, pa do Združenih 
arabskih emiratov, kjer so ljudi dobesedno pregnali 
iz ulic. Model, ki ga izvajamo v Sloveniji, je na prvi 
pogled tudi zelo restriktiven, vendar očitno daje rezul-
tate, saj je naraščanje okuženih zelo upočasnjeno. Če 
je skepticizem pri nekaterih, ki v Sloveniji zahtevajo 
hitrejše sproščanje življenja, iz sedanje perspektive, 
ko zdravstvene posledice virusa obvladujemo, videti 
še mogoče upravičen, pa si ne morem predstavljati, 
kakšne razmere bi imeli, če bi v marcu izpeljali vrsto 
velikih dogodkov, Vitranc, Planico, Boccelija, matu-
rantske plese … Nujno vzdrževanje fizične distance 
ne predstavlja socialne distance, temveč socialno 
solidarnost, s katero pa zagotavljamo tudi dolgoročno 
stabilnost demokracije in socialne vzdržnosti.

Seveda pa to ne pomeni, da gospodarsko delo-
vanje in poslovanje mora obstati. Nove oblike dela, 
posebni režimi zagotavljanja varnosti, ki jih zagota-

vljajo v številnih slovenskih podjetjih potrjujejo, da je 
poslovanje možno in seveda tudi nujno. Ne le zato, ker 
gre za uresničevanje poslovnih priložnosti, za opra-
vljanje nujno potrebnih dejavnosti, za izpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti itd., temveč in predvsem 
zato, ker je za obstoj življenja potrebno ustvarjati. Ker 
hrana, ki jo damo na mizo, obleke, prevozi, nove teh-
nologije, dobrine, ne nastajajo v bankomatih, temveč 
v podjetjih in na delovnih mestih v celotni družbi.

Zato je bilo potrebno podjetjem tudi tako izdatno 
pomagati, in tu tudi še ni bila izrečena zadnja beseda. 
Danes se sicer lahko le nasmehnemo pozivom 
predstavnikov nekaterih političnih strank na začetku 
pandemije koronavirusa, ko so nasprotovali paketu 
ukrepov za pomoč gospodarstvu, češ da gre le za 
pomoč kapitalu. V številnih dejavnostih se kom-
petence podjetja razvija desetletja in če bi sedaj 
dopustili, da bi kriza udarila po njih tako kot pred 
desetletjem, bi povzročili neizmerno škodo. Ukrepi, 
ki so bili sprejeti zato, da podjetja lahko obstanejo, 
tako na področju zagotavljanja likvidnosti kot pomoči 
pri pokrivanju stroškov dela, so bili nujni. Vendar še 
ne zadostni. Predvsem na področju zaposlovanja 
podjetja pogrešajo možnost uporabe skrajšanega 
delovnega časa, pri zagotavljanju likvidnosti pa 
hitrejše postopke pri odobravanju vlog in višja poro-
štva. In številna področja pogrešajo na videz drobne 
ukrepe, za marsikaterega pa življenjsko pomembne, 
ko gre za zagotavljanje mobilnosti delavcev, dobavo 
materiala, pokrivanje obveznosti do države itd.

In naše oči morajo biti uprte v prihodnost. Ni 
dvoma, da bomo koronavirus premagali. Pomembno 
pa je, da bomo hitro, pravočasno sprejeli tudi ukrepe 
za novo gospodarsko rast. Prihodnji rodovi naše 
sedanje ukrepanje, tudi vladajoče politike, ne bodo 
sodili le po tem, kako učinkovito bomo obvladali pan-
demijo, temveč in predvsem, s kakšnim gospodarskim 
in socialnim preporodom bomo premagali krizo in 
zagrabili nove priložnosti. gg

Ni dvoma, da bomo koronavirus premagali. 
Pomembno pa je, da bomo hitro, pravočasno 
sprejeli tudi ukrepe za novo gospodarsko rast. 
Prihodnji rodovi bodo naše sedanje ukrepanje 
sodili predvsem po tem, s kakšnim gospodarskim 
in socialnim preporodom bomo premagali krizo 
in zagrabili nove priložnosti.
Samo Hribar Milič, odgovorni urednik

Foto: Tanja Jam
nik
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Koronavirus

Kako smo se spoprijeli s posledicami 
epidemije v gospodarstvu
Čeprav je še prezgodaj za oceno, koliko časa bodo trajale izredne razmere, pa 
se v gospodarstvu pripravljamo na daljše obdobje, v katerem se bomo soočali s 
posledicami epidemije.
Samo Hribar Milič, GZS

Virus, ki je konec lanskega leta začel svoj pohod na 
Kitajskem, smo v Evropi vse do druge polovice febru-
arja spremljali s precejšno zadržanostjo. Podjetja so 
imela težave z dobavami iz Kitajske, preskrbovalne 
verige so se trgale, vendar so se podjetja znašla na 
različne načine in v večini uspešno zapolnjevala 
vrzeli. Vse do druge polovice februarja, do prvih 
znakov epidemije v Italiji, smo koronavirus razumeli 
kot problem Kitajske. Še v začetku marca so številne 
analitske skupine, tudi pri nas, napovedovale ničelno 
gospodarsko rast, predvsem kot posledico upadanja 
povpraševanja na Kitajskem.

24. februarja je bil organiziran prvi sestanek 
ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška s 
predstavniki zbornic, bank in nekaterih večjih pod-
jetij. In na sestanku je bilo opozorjeno, da z vdorom 

virusa v Evropo tudi Slovenijo čakajo hudi časi in da 
preprečitev globoke krize izpred desetih let lahko 
preprečimo s pravočasnimi ukrepi, ki bodo preprečili 
ustavitev gospodarstva. 

Predlogi GZS za pomoč gospodarstvu
Gospodarska zbornica Slovenije je že v začetku marca 
pripravila predlog ukrepov za pomoč gospodarstvu 
zaradi koronavirusa. Ukrepe smo razdelili na tri 
področja:
•  ukrepi za preživetje,
•  ukrepi za zagotavljanje finančne stabilnosti in 

likvidnosti,
•  ukrepi za zagon gospodarstva.

Med ukrepi za preživetje so bili v prvi vrsti ukrepi 
povezani z zaposlovanjem. Predlagali smo subven-

Ukrepi državne pomoči za pomoč gospodarstvu (sprejeti  do 24. 4. 2020)
Za podjetja:
1. Oprostitev plačila pokojninskih prispevkov in 

krizni dodatek (za delavce, ki delajo)
2. Delno povračilo izplačanih nadomestil plače 

in oprostitev plačila prispevkov zaposlenim 
na čakanju

3. Delno povračilo nadomestila in oprostitev pla-
čila prispevkov zaradi odsotnosti zaradi višje sile

4. Obrazci REK
5. Predlaganje davčnih obračunov
6. Zamrznjeno plačevanje akontacij davka 

na dobiček
7. Poenostavljen postopek za odlog ali obročno 

plačilo davka
8. 12-mesečni odlog plačila posojila
9. Kritje bolniške odsotnosti

10. Moratorij za stečaje
11. Ustavijo se izvršbe
12.  Poroštva
13. Prek SID banke do likvidnostnih posojil 

in jamstev
14.  Za MSP ukrepi prek Slovenskega podjetni-

škega sklada

15.  Subvencije za turistično promocijo
16.  Pomoč na področju širjenja na tuje trge
17. Povračilo nadomestila za delavce, ki so v 

karanteni
18. Daljše referenčno obdobje za izravnavo 

presežka ur

Za samostojne podjetnike:
1. Oddaja davčnega obračuna
2.  Oddaja letnega poročila
3.  Mesečni temeljni dohodek
4.  Oprostitev plačila prispevkov
5.  Odlog plačila prispevkov
6.  Nadomestilo za brezposelnost

Podrobnejše informacije najdete na https://www.
gzs.si/koronavirus/, lahko pa pokličete naše 
svetovalce Infopike GZS (01 58 98 000 oz. info@
gzs.si), svetovalnega centra, kjer na enem mestu 
nudimo različne poslovne informacije in nasvete, 
namenjene članom zbornice. Na vaša vprašanja 
bomo skušali najti odgovore s pomočjo naših 
strokovnjakov. 

Gospodarska 
zbornica Slovenije je 

že v začetku marca 
pripravila predlog 
ukrepov za pomoč 

gospodarstvu zaradi 
koronavirusa.

Večina gospodarskih 
subjektov opozarja, 

da bodo zaostrene 
razmere trajale dalj 
časa, da bo recesija 

globlja in da bodo 
ukrepi državne 
pomoči morali 

trajati dalj časa.
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cioniranje čakanja na delo za zaposlene in 
nosilce dejavnosti, subvencioniranje stroškov 
dela tistih, ki ne morejo delati zaradi višje sile, 
skrajšanje delovnega časa, možnost prehoda 
dela zaposlenih med začasno brezposelne, 
skrajšanje bolniške v breme delodajalca ter 
poenostavljen postopek dela na domu.

Med ukrepi za zagotavljanje finančne sta-
bilnosti in likvidnosti velja posebej izpostaviti 
odpis plačila prispevkov in davkov za določno 
obdobje pandemije, moratorij za obveznosti 
do bank in države, poroštveno shemo, 
ukrepe za mala podjetja, povečanje de 
minimisa ter podporo za ponovni zagon 
poslovanja in investicij prek privlačnih 
kreditnih linij.

Pri ukrepih za zagon gospodarstva 
so bili številni povezani z zagotavlja-
njem prostega prometa, prehodov 
meje, izdajanjem gradbenih dovoljenj, 
zagotavljanjem surovin ter obliko-
vanjem jasnih navodil, pod katerimi 
pogoji je možno poslovati. Prav tako pa 
smo predlagali pripravo projektov za 
javne investicije, pripravo posebnega 
programa za modernizacijo javne infrastrukture, poenostavitve 
v prostorskem urejanju, aktiviranje raziskovalnega vavčerja, 
stimulacije za zasebne investicije, okrepitev skladov rizičnega 
kapitala in poseben sklad za start up podjetja, podporo digita-
lizaciji poslovanja ter okrepitev olajšav za raziskave in razvoj ter 
nove investicije.

Posamezne panožne ter regijske zbornice so 
pripravile še vrsto svojih konkretnih predlogov. 
Zbornica ugotavlja razmere v gospodarstvu 
tudi z anketami med članicami, kjer člani 
predlagajo še številne  dodatne predloge za 
omilitev posledic koronavirusa. Posebej je 
bilo aktivno članstvo pri predlaganju ponov-
nega odprtja številnih dejavnosti, ki so bile 
z razglasitvijo epidemije zaprte. Postopno 
odpiranje se je že začelo izvajati, zbornica pa 
tudi s konkretnimi nasveti pomaga podje-

tjem izpolnjevati vse obveznosti 
za zagotavljanje  ustrezne varnosti 
zaposlenih in poslovanja.

Sprejeti bo treba še 
dodatne ukrepe
Čeprav je v času pred prvim majem 
še prezgodaj za oceno, koliko časa 
bodo trajale izredne razmere, pa 
se v gospodarstvu pripravljamo na 
daljše obdobje. Nekatere dejavnosti 
sicer ves čas normalno poslujejo, 
nekatere imajo celo več naročil kot 
kapacitet in se še vedno ukvarjajo 

tudi s pomanjkanjem razpoložljivih delavcev za delo. Vendar pa 
večina, več kot dve tretjini gospodarskih subjektov opozarja, da 
bodo zaostrene razmere trajale dalj časa, da bo recesija globlja 
in da bodo ukrepi državne pomoči morali trajati dalj časa ter da 
bodo morali biti sprejeti tudi še številni dodatni ukrepi, ki bodo 
omogočili normalno poslovanje. gg

Lab market

Iščete zanesljivega ponudnika 
zaščitne opreme?
Vsem odgovornim delodajalcem, ki bi radi zaščitili svoje delavce pred morebitno 
okužbo in si s tem zagotovili nemoteno delovanje podjetja, predstavljamo zaščitne 
izdelke, ki si jih lahko ogledate na www.labmarket.si.

www.labmarket.si / info@labmarket.si / t: 041 973 721

»Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja 
vse korake v smeri pomoči gospodarstvu  
in zato tudi Zakon o zagotovitvi dodatne 

likvidnosti gospodarstvu za omilitev 
posledic epidemije COVID-19. Že večkrat smo 

poudarili nujnost priprave takega paketa, 
ki bo poskrbel za preživetje podjetij v času 

izrednega likvidnostnega krča in ustrezen zagon 
gospodarstva, ko se bo proizvodnja zopet pričela 

povečevati. Najpomembnejša je jamstvena 
shema za nova bančna posojila, ki mora biti 
relativno enostavna in za majhna podjetja 

administrativno manj obremenjujoča.«
 Boštjan Gorjup, predsednik GZS

Foto: Žare M
odlic



8 glas gospodarstva plus, april-maj 2020  Pomoč

Pomoč

Več kot 80 % največjih izvoznikov  
ne bo upravičenih do ukrepov
Enainpetdeset največjih slovenskih izvoznikov je pozvalo vlado k spremembi 
zakonskih pogojev za uveljavitev pomoči. 
Barbara Perko

Po oceni Gospodarske zbornice Slovenije več kot 
80 odstotkov največjih slovenskih izvoznikov ne 
bo upravičenih do koriščenja ukrepov, povezanih s 
povračilom stroškov dela za zaposlene, ki čakajo na 
delo. Izvozniki predstavljajo hrbtenico slovenskega 
gospodarstva, saj so v 2019 izvozili za 40,5 mrd evrov 
blaga in storitev, kar predstavlja skoraj 85 odstotkov 
slovenskega BDP. 

»To pomeni, da bo njihova izvozna konkurenčna 
sposobnost upadla, zlasti v primerjavi s tekmeci iz 
držav, kjer imajo na voljo številne druge podporne 
ukrepe. Ne predstavljamo si, da bi interventni zakon 
ZIUZEOP, ki je bil pripravljen s ciljem pomoči gospo-
darstvu, ohranil takšne omejitvene določbe, zaradi 
katerih bi bila iz koriščenja ukrepov izločena številna 
podjetja, ki predstavljajo hrbtenico slovenskega 
gospodarstva,« sporoča Sonja Šmuc, generalna 
direktorica GZS.

Prvotni zakon vseboval zelo oster kriterij
Padec prihodkov za 20 % ali več v prvem polletju (22. 
člen #PKP1) je zelo oster kriterij, saj to predstavlja 
več kot 5 tednov popolnega izpada prihodkov, kar je 
v delujočih podjetjih redka situacija. Trendi v prodaji 
v prvem četrtletju so bili v poprečju še pozitivni, v 
marsikaterem podjetju prihodki tudi v času zaprtja ali 
zmanjšanega obratovanja proizvodnje še nastajajo, 

tudi s prodajo izdelkov dokončane proizvodnje. Padec 
prodaje se bo pri teh podjetjih zamaknil v prihodnje 
mesece in v drugo polovico leta.

GZS in izvozniki so prvotno v pozivu predsedniku 
vlade predlagali spremembo 2. odstavka 22. člena, 
in sicer tako, da se upravičenost do pomoči ne veže 
na upad prihodkov. V času zbiranja podpisov izvo-
znikov pod poziv pa je vodstvo GZS z Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo GZS uskladilo 
drugačno, kompromisno rešitev problematičnega 22. 
člena, kot je predvideno v pozivu, in sicer: »Do pomoči 
so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo prihodki 
v prvem polletju leta 2020 upadli za več kot 10 % 
glede na isto obdobje leta 2019 in prihodki v drugem 
polletju 2020 niso narasli za več kot 40 % glede na isto 
obdobje leta 2019.« 

Vlada je nato v državni zbor poslala dokument, s 
katerim je 2. odstavek 22. člena spremenila tako, da 
se glasi: »Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki 
jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi 
epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. 
Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, 
so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim 
bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi 
epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne 
mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso 
poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti deloda-
jalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 
2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede 
na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. 
marca 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi 
letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upra-
vičenec naknadno vrne prejeta sredstva na podlagi 
ukrepa.« gg

Med podpisniki poziva vladi so, poleg GZS, 
največji slovenski izvozniki: Adient Slovenj 
Gradec, Arcont Gornja Radgona, BSH Hišni 
aparati Nazarje, Cablex, Danfoss Trata, Domel, 
Eti Izlake, Fotona, GKN Driveline Slovenija, 
Grammer Automotive Slovenija, Helios TBLUS, ITW 
Appliance Components, Iskraemeco, Juteks, KLS 
Ljubno, Knauf Insulation, Plastika Skaza, Poclain 
Hydraulics, Riko, SIJ, TAB, TBP in številni drugi.

»To pomeni, da bo 
njihova izvozna 

konkurenčna 
sposobnost upadla, 

zlasti v primerjavi  
s tekmeci iz držav, 
kjer imajo na voljo 

številne druge 
podporne ukrepe,« 

opozarja Sonja 
Šmuc, generalna 
direktorica GZS.
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Delamo na daljavo, 
saj so naše poslovalnice 
zaprte.

   

Prijavo škode lahko opravite 
na daljavo. Vse informacije dobite na spletni 
strani www.triglav.si/skode/prijava-skode 
ali pokličite 080 555 555.

Če imate sklenjeno permanentno 
ali dolgoročno zavarovanje, 
ki letos ne poteče, 

zavarovalno jamstvo ostaja.  

Pomoč v nujnih primerih zagotavljamo 
našim zavarovancem prek Asistenčnega 
centra (080 2864) ali mobilne aplikacije 

Triglav Asistenca.

Za vprašanja v zvezi z

zdravstvenimi zavarovanji
pokličite na številko 080 2664 ali nam
pišite na tocka@triglavzdravje.si.

Avtomobilsko zavarovanje 
lahko sklenete na daljavo. V primeru, 
da zavarovanja ne obnovite, bo 
veljavno do 16.5.2020. 

Z zavarovalnim zastopnikom lahko  
uredite obstoječe zavarovanje 
od doma. Preverite ponudbo 

sklepanja zavarovanj prek spleta.   

Če zbolite v tujini in imate zavarovanje 
potovanj v tujino, pokličite +386 2 222 28 64. 
Krijemo nujne stroške zdravljenja tudi, če 
zbolite za koronavirusom.

Ker se razmere zelo hitro spreminjajo, preverite zadnje aktualne informacije:

triglav.si info@triglav.si  080 555 555 Zavarovalnica Triglav @TriglavGroup

OD DOMA

vsebovredu.triglav.si

#ostanidoma
V Zavarovalnici Triglav vam omogočamo, da vse, kar se da, uredite na daljavo – od doma.
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Priložnosti

Kaj dobrega lahko podjetjem prinese 
novi koronavirus? 
Kljub težkim časom, v katerih so se zaradi pandemije novega koronavirusa znašla 
slovenska podjetja, je vendarle moč najti luč na koncu tunela. Preverili smo, kaj 
podjetjem predlagajo direktorice in direktorji panožnih združenj in zbornic, ki 
delujejo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, in kje sami vidijo priložnosti v tem 
neobičajnem času. 
Andreja Šalamun 

Nove okoliščine so priložnost za nove odločitve
»Koronavirus najbrž ne bo obrnil svetovnih gospo-
darskih pozicij moči na glavo, a globalizacija se bo 
zavrtela drugače,« je prepričana Vesna Nahtigal, 
direktorica Združenja kovinskih materialov in 
nekovin. Meni, da nas bodo nove okoliščine prisilile v 
drugačno dojemanje (ne)potrebnosti uvoza cenenih 
izdelkov od drugod. »Izkoristili bomo lastno znanje 
in priložnosti, ki so bližje, in ustvarili nove slovenske 
verige vrednosti, na primer embalažo iz slovenskega 
aluminija za pašteto slovenske proizvodnje,« je 
optimistična.

Zaveda se, da relativno majhna slovenska indu-
strija na področju velike masovne proizvodnje na 
globalnem trgu ne more tekmovati individualno. 
Vendar pa izpostavi, da imamo v nekaterih nišah tra-
dicijo, izkušnje in znanje ter določen tržni delež, da so 
naša podjetja konkurenčna z znanjem in specifičnimi, 
tudi visokotehnološkimi proizvodi in tehnologijami.

»Nove okoliščine so priložnost, da hitreje, odloč-
neje in učinkoviteje sprejmemo odločitve, pogojene 
z novimi dejstvi. V zadnjih mesecih smo kljub izredno 
zahtevnim razmeram sprejeli veliko dobrih poslovnih 
odločitev, ki nam postavljajo temelje za dolgoročni, 
trajnostni razvoj,« še doda Nahtigalova.

Priložnosti tudi v proizvodnji medicinskih 
pripomočkov 
Podjetja, ki delujejo v slovenski elektroindustriji, 
lahko v tem času najdejo kar nekaj priložnosti, meni 
dr. Marjan Rihar, direktor Zbornice elektronske in 
elektroindustrije. Meni, da lahko podjetja glede na pri-
ložnosti razvrstimo v dve skupini. V prvo sodijo tiste 
družbe, ki proizvajajo predvsem program, ki ni avto-
mobilski, ki torej ne zajema komponent, podsklopov 
ali sistemov za avtomobile. »Pri teh je ta kriza doslej 
naredila sorazmerno malo škode. Največja podjetja, ki 
so proizvajalci hladilno-ogrevalne tehnike, na primer 
Danfoss, niso imela znatnejših zaustavitev, proizvo-
dnja je bila pravočasno prilagojena na nove razmere 
in poteka običajno. Trgi obstajajo, povpraševanje 

je veliko,« pove Rihar. Sem sodijo tudi podjetja, ki 
proizvajajo naprave za energetiko, na primer trans-
formatorje, naprave za podporo fotovoltaike in drugih 
trajnostnih virov energije in podobno. Tudi na tem 
področju povpraševanje ostaja, proizvodnja trenutno 
teče večinoma nemoteno. »Vsa ta podjetja imajo tudi 
svoje poddobavitelje. Prav kriza zaradi novega koro-
navirusa pa dokazuje, da postajajo daljše logistične 
poti vse bolj tvegane. Zato večjo priložnost dobivajo 
dobavitelji iz bližine, iz regije, torej tudi slovenska 
podjetja, ki pa morajo ustrezno izboljšati kakovost 
svojih izdelkov,« pravi Rihar. 

Druga skupina pa so podjetja, ki so vključena 
v avtomobilski program. Čeprav so tu razmere 
generalno precej težje, pa lahko ta podjetja nove 
priložnosti najdejo v svojih že razvitih vrhunskih 
tehnologijah. »Tako se lahko na primer Domel, ki je 
naredil ogromen razvoj na tehnološkem področju, s 
to tehnologijo in izdelki, ki jih proizvaja, vključuje v 
programe, ki so trenutno zelo aktualni in bodo najbrž 
tudi v prihodnje – na primer proizvodnja medicinskih 
naprav, kot so respiratorji,« pove sogovornik. Doda, 
da je veliko priložnosti tudi za podjetja, ki delujejo 
tako na področju elektronske in elektroindustrije kot 
tudi na področju IKT industrije. »Na tem področju 
je pričakovati velik razmah potreb po modeliranju 
različnih pojavov, kot je na primer širjenje virusa. Gre 
za tehnologije in znanja, ki jih slovenska podjetja na 
področju elektronike imajo in jih lahko izkoristijo,« 
poudari Rihar.

Opozori še na eno priložnost, ki jo je razkrila 
pandemija, in sicer na boljšo organizacijo. »Trenutno 
stanje je pokazalo, da se bodo morali v proizvodnjah, 
ki so organizirane kot tekoči trakovi, stvari spreme-
niti, in sicer predvsem z boljšo organizacijo,« pravi. 
Kaj konkretno to pomeni? »Že v času te epidemije so 
mnogi ugotovili, da lahko zgolj z drugačno organi-
zacijo proizvodne linije obvladujejo z veliko manj 
ljudmi. Če pa pri tem uporabimo še nove tehnologije, 
na primer daljinsko vodene sisteme, navidezno in 
obogateno resničnost, kolaborativne robote, se 

»Izkoristili bomo 
lastno znanje in 

priložnosti, ki so 
bližje, in ustvarili 

nove slovenske 
verige vrednosti,« je 

optimistična Vesna 
Nahtigal, direktorica 
Združenja kovinskih 

materialov in 
nekovin.

Gradbeništvo bi  
moralo prevzeti 

še bolj pomembno 
vlogo takoj po 

koncu ukrepov, ko 
bi moralo odigrati 
vlogo motorja pri 

pokriznem zagonu 
slovenskega 

gospodarstva.
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odprejo velike priložnosti tako za načrtovalce novih linij, za 
načrtovalce tehnologij, pa tudi za tiste, ki se ukvarjajo z organiza-
cijskimi rešitvami in zlasti še z opremljanjem zaposlenih z novimi 
kompetencami,« pojasni Rihar. Doda, da vse zgoraj našteto kaže 
neko pozitivno perspektivo in optimizem. 

Kovinarji ugotavljajo pomen ustrezne 
komunikacije 
Kriza je s seboj prinesla veliko negotovosti in 
krizna situacija v podjetju mnogokrat predsta-
vlja trenutek resnice za področje odnosov in 
komunikacije, pravi Janja Petkovšek, direkto-
rica Združenja kovinske industrije. Ugotavlja, 
da se vodje (tudi podjetij iz kovinske 
industrije) soočajo s številnimi izzivi 
in problemi in da se večinoma zave-
dajo, da je njihovo reševanje ključno 
za uspešno prihodnost podjetja. »O 
krizi v podjetju govorimo takrat, ko je 
to ogroženo in se bori za preživetje. 
Običajno gre za situacijo, ko se podjetje 
sooča s problemi likvidnosti ali celo 
solventnosti, tokrat pa so se pridru-
žile še negotovosti glede naročil in 
trganje dobaviteljskih verig. Ukrepi 
in odločitve, ki prinašajo v podjetju 
pomembne spremembe, so nujne in 
neizbežne in pogosto boleče,« ugota-
vlja sogovornica. 

Poudari, da je uvajanje sprememb 
tako za vodje kot tudi za zaposlene v 
podjetju izredno zahteven in stresen 
proces. »Prav zato zahteva odkrito, 
transparentno in pravočasno podajanje 
informacij. Podjetja, ki podcenjujejo 
vlogo komunikacije v krizi, se pravi-
loma soočajo s številnimi zapleti, kot so 
nezadovoljni in nemotivirani zaposleni, 
konflikti, tožbe in kazenski postopki ter 
korenito poslabšanje ugleda podjetja, 
posledično pa zagotovljeno nižjo 
konkurenčnost,« opozori.

Večina podjetij kovinske industrije 
ugotavlja, da je primerna komuni-
kacija z vsemi deležniki ključnega 
pomena, zagotavlja Petkovškova in 
doda, da direktorji redno obveščajo 
svoje zaposlene o sprejetih ukrepih in 
poslovnih predvidevanjih. »Neustrezno 
je namreč, da zaposleni iz medijev 
izvedo za pričakovane spremembe 
v svojem podjetju, na primer za 
odpuščanja, nižanje plač in podobno,« 
opozori sogovornica. Doda, da so 
podjetja v stalnem kontaktu s svojimi 
odjemalci oziroma kupci, da izmenju-

jejo informacije o trenutnem dogajanju in skupaj predvidevajo 
dinamiko bodočih naročil. »Veliko pozornosti posvečajo spre-
mljanju primerne kondicije svojih dobaviteljev, saj brez njihovega 
doprinosa izvedba posla ni mogoča. Lokalne skupnosti skrbno 

spremljajo utrip industrije v svojem okolju, zato 
je stik z župani reden,« še pove Petkovškova. 
Doda, da so v združenju redno na vezi tudi s 
finančnimi institucijami in da bodo ob likvi-
dnostnih težavah podjetij to še okrepili. »Zelo 
se naslanjamo na svoje združenje – redna 
srečevanja, pogovori in izmenjava dobrih praks 
med podjetji so zlata vredna dodana vrednost,« 
poudari sogovornica.

Gradbeniki pričakujejo pomembno 
vlogo pri zagonu gospodarstva 
»Na Zbornici gradbeništva in 
industrije gradbenega materiala 
vidimo izjemno pomembno vlogo 
gradbeništva že v času krize oziroma 
ukrepov proti koronavirusu, kjer 
bi moralo delovati kot pomemben 
blažilec ohlajanja gospodarstva,« 
pravi Jože Renar, direktor Zbornice 
gradbeništva in industrije gradbe-
nega materiala – ZGIGM. »Še bolj 
pomembno vlogo pa bi gradbeništvo 
moralo prevzeti takoj po koncu 
ukrepov, ko bi moralo odigrati vlogo 
motorja pri pokriznem zagonu 
slovenskega gospodarstva, saj se 
bodo mnoge dejavnosti, ki so vpete 
v mednarodno sodelovanje, obujale 
zelo počasi,« nadaljuje. 

GZS se je na iniciativo njenih 
združenj (ZGIGM, ZSI in ZING) s temi 
izzivi že obrnila na Ministrstvo za 
okolje in prostor RS ter Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
RS, kjer so, pravi Renar, predloge in 
rešitve zbornice pozdravili. »Tako 
kot minister za infrastrukturo se 
tudi oni strinjajo, da je treba inve-
sticije vzpodbuditi in odpraviti vse 
ovire, ki onemogočajo učinkovito 
pridobivanje vseh vrst okoljskih, 
gradbenih in drugih dovoljenj ter 
umeščanja objektov v prostor, saj so 
naši postopki v primerjavi z razvitimi 
okolji preveč birokratski in počasni,« 
pravi. Doda, da so odzivi ključnih 
ministrstev in vlade pozitivni. 
»Moramo pa biti pozorni, da se bodo 
stvari nadaljevale. Želimo si, da bi 
bile vse dane obljube realizirane,« še 
poudari Renar. gg
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»Včasu epidemije so vse misli usmerjene 
v reševanje življenj. Osebno v tem vidim 

plemenitost celotne družbe, da skušamo ščititi 
drug drugega. Hkrati pa postaja čedalje bolj 

očitno, kako veliko gospodarsko in družbeno 
škodo povzroča epidemija, in da bo treba 

pomagati tudi podjetjem, da ostanejo živa. 
Pravi ukrepi, ki jih je pripravila vlada v #PKP1, 

so bili namenjeni blaženju prvega šoka med 
različnimi skupinami prebivalstva. Za podjetja 

so bili oblikovani ukrepi kritja čakanja na 
delo za upravičena podjetja z možnostjo 7 

dnevne prekinitve  na mesec; razbremenitev 
delodajalcev vseh pokojninskih prispevkov; 
nadomestilo za višjo silo v breme proračuna 
za upravičena podjetja; pa tudi oblikovanje 
poroštvene sheme za moratorij na bančna 

posojila.
V drugem valu ukrepov je v ospredju likvidnostni 

paket. Vlada je na pozive gospodarstva 
zagotovila ustrezno višino poroštev. Se pa na 

GZS zavzemamo, da bi se dvignil najvišji znesek 
odobrenih novih posojil, in sicer z 10 % na 20 % 

letnega prometa in 2-kratnik letnih stroškov 
dela. Prav tako ne želimo, da se nova posojila po 

tej shemi izključujejo z interventnim zakonom 
o odlogu starih posojil, torej da podjetja, ki so 
uveljavljala moratorij na bančna posojila ne bi 

bila izločena iz koriščenja poroštvene sheme po 
#PKP2.

Velika pričakovanja imamo do #PKP3, ki se 
pripravlja z namenom ponovnega zagona 

podjetij. Prinesel naj bi predvsem skrajšan 
delovni čas, posebne ukrepe za najbolj prizadete 
panoge, upamo pa tudi na odkup in zavarovanje 

terjatev.
Gospodarstva, ki bodo uspela podjetja čim prej 
spraviti nazaj na obrate, kot so bili pred krizo, 

bodo bolj uspešna in hitrejša pri izhodu iz krize, 
ki jo je povzročil covid-19. Zato se vse države 
trudijo, da so njihovi protikrizni paketi hitri, 

ukrepi pa enostavni, razumljivi in dostopni, kar 
mora biti tudi cilj Slovenije. Naša velikost je v 

tem oziru lahko tudi prednost.«
 Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS

Foto: Žare M
odlic



12 glas gospodarstva plus, april-maj 2020

Anketa

Slaba polovica velikih in srednjih 
podjetij z motnjami v poslovanju
Kar 73 odstotkov velikih in srednjih podjetij v 2020 pričakuje več kot 10-odstoten upad 
letnih prihodkov. Najtežje obdobje je pred podjetji v elektroindustriji, prometu ter v 
panogi kovinskih materialov in kemiji. 
Barbara Perko

Gospodarska zbornica Slovenije je med 2. in 14. 
aprilom med 275 srednjimi in velikimi podjetji izvedla 
anketo o vplivu koronavirusa na slovensko gospodar-
stvo. V anketi je sodelovalo 66 odstotkov podjetij iz 
predelovalnih dejavnosti in 34 odstotkov iz storitvenih 
dejavnosti. Situacija se lahko še bistveno poslabša, če 
bo prišlo do upada naročil.

Velik udarec za elektroindustrijo ter panogo 
kovinskih materialov
Anketa je pokazala, da 59 % velikih in srednjih družb 
letos pričakuje med 10- in 30-odstotni upad letnih pri-
hodkov, 19 % podjetij pričakuje manj kot 10-odstotni 
upad prihodkov, 12 % podjetij pričakuje upad 
prihodkov med 30 in 50 %, 2 % podjetij pa pričakujeta 
več kot 50-odstotni upad prihodkov. Osem odstotkov 
anketiranih podjetij ne pričakuje sprememb pri-
hodkov glede na lansko leto. 

Upad med 10 in 30 % pričakuje 78 % podjetij v 
elektroindustriji, 67 % podjetij v prometu ter 65 % v 
panogi kovinskih materialov in kemiji. Najbolj izrazit 
upad prihodkov, med 30 in 50 %, pričakuje 33 % 

podjetij v prometu, 18 % podjetij v panogi kovinskih 
materialov ter 16 % podjetij v trgovini. 

Poslovanje bo trpelo tudi več kot tri mesece
Najmanj motenj v poslovanju zaradi koronavirusa 
pričakujejo v energetiki in komunali. Slaba polovica 
srednjih in velikih podjetij pričakuje, da bodo zaradi 
koronavirusa imeli motnje v poslovanju. 35 % podjetij 
ocenjuje, da bo motnja v poslovanju trajala med 
dvema in štirimi meseci, medtem ko jih šestina meni, 
da bodo imeli motnje zaradi koronavirusa do dva 
meseca. Več kot tri mesece motenj pričakuje več kot 
70 % podjetij v panogi gradbeništva, 66 % podjetij v 
panogi kovinskih materialov, 57 % v informatiki in 53 
% v trgovini. 

Želijo odpravo administrativnih ovir
Podjetja so odgovarjala na vprašanje, kaj bi si še želeli 
za lažje poslovanje. 60 % velikih in srednjih podjetij 
si za lažje poslovanje želi odpravo administrativnih 
ovir. 59 % jih želi sprememb na trgu dela, 38 % 
večjo pomoč pri likvidnosti in financah ter 13 % pri 

35 % velikih in 
srednjih podjetij 

ocenjuje, da bo 
motnja v poslovanju 

trajala med dvema 
in štirimi meseci, 

medtem ko jih 
šestina meni, da 

bodo imeli motnje 
zaradi koronavirusa 

do dva meseca.

Tiskano na papirju Viprint, 80 g, papirnice VIPAP VIDEM
 KRŠKO
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neposredni pomoči. Administrativne ovire najbolj 
pestijo podjetja v gradbeništvu, prometu ter panogi 
kovinskih materialov. Večjo pomoč pri likvidnosti in 
financah pogrešajo srednja in velika podjetja iz komu-
nalnega gospodarstva, prometa, kovinske industrije. 

Kaj bo z zaposlenimi?
Največ, 37 % srednjih in velikih podjetij bo dalo na 
čakanje med 10 in 30 % vseh zaposlenih, predvsem 
več iz storitvenega sektorja. Petina podjetij bo na 
čakanje dala med 30 in 50 % vseh zaposlenih, največ 
v energetiki in informatiki, najmanj v gradbeništvu. 
V anketi je kar 26 % vseh srednjih in velikih podjetij 
(predvsem iz panoge kovinskih materialov in trgovine) 
odgovorilo, da bo na čakanje dalo več kot 50 % vseh 
zaposlenih. 17 % vseh srednjih in velikih podjetij naj bi 
na čakanje dalo manj kot 10 % zaposlenih. Anketa je 
bila izvedena še pred sprejetjem drugega protikoron-
skega svežnja in popravki prvega. Ker naj bi bili pogoji 
za čakanje na delo po novem ugodnejši, bi se lahko 
delež zaposlenih na čakanju na delo še povišal. 
      Da bodo uporabili program Nadomestila plače 
in prispevkov za delavce meni 78 % podjetij. Delež 
je predvsem močan v panogi kovinskih materialov, 
trgovin, prometu, energetiki in informatiki. 

Le en odstotek vprašanih namerava zaradi 
koronavirusa odpustiti več kot 30 % zaposlenih. Kar 

73 % velikih in srednjih podjetij, ki so sodelovala v 
anketi, ne namerava odpuščati, 26 % podjetij pa naj bi  
odpustilo več kot 20 % zaposlenih. Panoge, ki so naj-
bolj na udaru in napovedujejo zmanjšanje zaposlenih, 
so kovinska industrija, panoga kovinskih materialov, 
kemijska industrija, trgovina, pa tudi gradbeništvo. 

Tretjina bo rabila med 100 tisoč in milijon evrov
Največ velikih in srednjih podjetij (40 %) pričakuje naj-
večje težave v obdobju 60 dni od izvajanja ankete, gre 
predvsem za panogo kovinskih materialov, komunalo 
in promet. V panogah informatika, gradbeništvo in 
kovinska industrija (36 %) težave pričakujejo čez več 
kot 60 dni. 

Petintrideset odstotkov podjetij ocenjuje, da ne 
potrebujejo dodatnih sredstev za premagovanje 
likvidnostih težav, medtem pa ena tretjina (33 %) 
ocenjuje, da bodo potrebovali med 100 tisoč in  
1 milijonom evrov sredstev za premagovanje likvidno-
stnih težav. 27 % podjetij je takšnih, ki bi rabila več 
kot milijon evrov sredstev, gre predvsem za panoge 
energetika, panoga kovinskih materialov in kovinska 
industrija. Srednja in velika podjetja bodo med finanč-
nimi instrumenti, ki so na razpolago, največ izbirala 
moratorij na obveznosti, druge oblike zagotavljanja 
likvidnosti, poroštva na kredite, odkup terjatev ter 
druge finančne instrumente. gg

Petina velikih in 
srednjih podjetij 
bo na čakanje 
dala med 30 in 50 
odstotkov vseh 
zaposlenih, največ 
v energetiki in 
informatiki, najmanj 
v gradbeništvu.
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Tosamini izdelki so ustrezno certificirani 

ISO 9001
sistem vodenja
kakovosti

CE certificates
skladnost z regulativami EU

ISO 13485 and MDD
sistem vodenja kakovosti za
medicinske pripomočke in 
Direktiva o medicinskih
pripomočkih

1996 2003 2008 2010 20122011 2017 2019 2020

FSC® - Forest Stewardship 
Council
odgovorno gospodarjenje z 
gozdovi na svetovni ravni; 
surovine, ki temeljijo na nabavi 
lesa iz nadzorovanih virov, 
skrbimo za izvor surovin

Nordic Ecolabel
uradni znak za okolje v 
skandinavskih državah - poudarek 
na dodatkih v proizvodnem 
procesu v obliki kemikalij, lepil, 
vonjav, losjonov, barvil itd., 
uporaba biorazgradljivih 
materialov, obvladovanje 
ravnanja z odpadki - upošteva 
vidike varovanja okolja

Öko – tex standard 100
zagotovilo, da so izdelki izdelani iz 
tekstilnih materialov, brez snovi, ki 

so škodljive za človeško življenje

GOTS
izdelki, narejeni iz 
organskega bombaža

Dermatest
jamstvo, da so izdelki 
dermatološko testirani na 
usposobljenih neodvisnih 
inštitucijah – izvedeni 
patch testi uporabnic in ne 
na živalih

ISO 14001
sistem ravnanja z okoljem

FDA
dovoljenje za prodajo na
ameriškem trgu, skrb za varnost
in zdravje potrošnikov

ISO 13485 – CMDR  for Canada
sistem vodenja kakovosti za
medicinske pripomočke

Health Canada from year 2012
dovoljenje za prodajo na kanadskem
trgu, skrb za varnost in zdravje
potrošnikov

IFS HPC 
zagotovilo, da je podjetje dokazan, zanesljiv, 
kakovosten proizvajalec izdelkov trgovskih 
blagovnih znamk. Izdelki ne predstavljajo nobene 
nevarnosti za zdravje in varnost potrošnikov.

MDSAP
sistem vodenja kakovosti za 
medicinske pripomočke in 
zahteve regulative 
(kanadski in ameriški trg)

MDSAP 
sistem vodenja kakovosti za 
medicinske pripomočke in 
zahteve regulative 
(kanadski trg)

OCS
izdelki, narejeni iz
organskega bombaža

2018

Pri higienskih in medicinskih izdelkih, ki 
jih izdeluje Tosama, je najpomembnejše 
doseganje predpisane kakovosti in s tem 
varnosti za uporabnika.

V Tosami smo tik pred okroglo oble-
tnico – v letu 2023 bo namreč minilo sto 
let, odkar proizvajamo in tržimo higienske 
in medicinske izdelke. Danes z nekaj manj 
kot 600 zaposlenimi ustvarimo 38,4 mili-
jonov evrov čistih prihodkov od prodaje 
(podatki za leto 2019). 

Tradicija, zanesljivost in stabilnost
Doma in v svetu smo prepoznavni 

zaradi dolgoletne tradicije v izdelavi kako-
vostnih, naravi in uporabnikom prijaznih 

izdelkov za vse generacije. Na področju 
medicinskih pripomočkov, ki predstavljajo 
polovico naše prodaje, pa veljamo za 
zanesljivega in kompetentnega dobavite-
lja na treh obsežnih področjih:
• v ponudbi sanitetnega materiala,
• v ponudbi storitev: predvsem komple-

tiranju setov za različne medicinske 
posege, vključno s kompleksnimi seti za 
kirurške posege in 

• v proizvodnji izdelkov za sodobno 
oskrbo rane.
Na nas in stabilnost naših dobav v 

vsakem obdobju lahko računajo bolni-
šnice (njim dobavimo 40 odstotkov vseh 
izdelkov), lekarne (30 odstotkov), domovi 
starejših občanov (petina izdelkov) in 
zdravstveni domovi (10 odstotkov).

Pandemija kot preizkus hitrega 
prilagajanja

Tudi med pandemijo Covid-19 proizvo-
dnja v Tosami teče naprej. Povečali smo 
proizvodnjo izdelkov, ključnih za oskrbo 
zdravstvenih institucij in prebivalstva, 
predvsem sterilnih medicinskih pripomoč-
kov, izdelkov za oskrbo ran in tistih zaščitnih 
sredstev, za katera imamo ustrezno certifi-
cirano tehnologijo. Naše podjetje je namreč 

eno redkih v regiji, ki še ima lastno proizvo-
dnjo sanitetnega materiala.

Naše kompetence so dokazane 
Medicinski pripomočki bodo tudi 

v prihodnje ostali eden stebrov naše 
proizvodnje in prodaje, ena od razvojnih 
usmeritev podjetja. Zavedamo se namreč, 
da jih trg potrebuje, mi pa dobro vemo, 
katere zahteve mora izpolnjevati tisti, ki jih 
je sposoben zagotavljati. 

Izpolnjevanje zahtev glede varnosti in učin-
kovitosti izdelkov dokazujemo s skladnostjo 
s standardi. Medicinski pripomočki, ki pridejo 
iz naše proizvodnje, zato nosijo predpisano 
oznako CE (Conformité Européenne – evrop-
ska skladnost), kot proizvajalci pa smo 
registrirani pri JAZMP – Javna agencija za 
zdravila in medicinske pripomočke. 

V Tosami spoštujemo predpise vseh trgov, 
na katerih se pojavljamo; tudi ameriških, na 
kar smo še posebej ponosni. Ti so namreč 
eni najzahtevnejših. FDA registracija, ki smo 
jo pridobili že leta 2008, nam je omogočila, 
da so ZDA postale naš najboljši kupec. Tja 
izvažamo izdelke, ki na evropskem trgu 
sodijo med higienske, njihova zakonodaja pa 
jih uvršča med medicinske pripomočke in jih 
zato mnogo strožje regulira.  

Mojca Šimnic Šolinc in Tomaž Brdnik, 
direktorja Tosame.

Izpolnjujemo visoke zahteve mednarodnih standardov kakovosti ter visoko reguliranih trgov, kar izkazujejo prejeti certifikati ter dovoljenja 
za prodajo na pomembnih svetovnih trgih.
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Higiena

Z ustreznimi ukrepi lahko storimo veliko
Pravilna higiena rok, redno zračenje prostorov in razkuževanje delovnih površin so 
ukrepi, s katerimi lahko prispevamo k omejitvi širjenja virusa. 
Barbara Perko

»Delodajalci lahko veliko prispevajo k omejevanju 
širjenja virusa. Po eni strani s tem, da zaposlene opo-
zarjajo na pravilno higieno rok in kašlja, po drugi pa 
z zagotavljanjem ustreznih sredstev v dovolj velikem 
obsegu,« poudarja dr. Ivan Eržen, v. d. direktorja 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Skrb za osnovno higieno je zelo pomembna. 
Priporočljivo je pogosto umivanje rok z milom in 
vodo ali razkuževanje rok. Umivanje rok naj traja vsaj 
20 sekund. Potrebno je poskrbeti za redno zračenje 
zaprtih prostorov in razkuževati delovne površine 
ter predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo 
(npr. kljuke, pipe, tipkovnice ipd.). Združenje za 
medicino dela, prometa in športa svetuje, da podjetja 
priskrbijo čistilne ročke za enkratno uporabo, da 
lahko zaposleni pred vsako uporabo obrišejo pogosto 
uporabljene površine.

NIJZ za čiščenje površin svetuje uporabo vode in 
čistilnih sredstev, ki jih običajno uporabljamo. Za raz-
kuževanje se lahko uporablja natrijev hipoklorit (npr. 
varikina), ki se jo pripravi po navodilih proizvajalca, ali 
razkužilo, ki vsebuje 70 % etanol. 

Nameščanje maske za enkratno uporabo
Kjer se na delovnem mestu uporabljajo zaščitne 
maske, je treba poskrbeti za pravilno uporabo mask. 
Preden si nadenemo masko, si dobro umijemo roke 
z milom in vodo ali si jih razkužimo. Ko imamo čiste 
roke, si namestimo masko, pri čemer pazimo, da je 
vgrajena kovinska žička na vrhu. Če je maska barvna, 
pazimo, da je bela stran obrnjena navznoter. Zanke 
zataknemo za ušesa, vgrajeno žico pritisnemo ob 
nos, da se maska tesno prileže obrazu. Masko držimo 
na nosu, njen spodnji del pa potegnemo čez brado. 
Pravilno nameščena maska mora pokrivati usta, nos 
in brado. Masko, ki je namenjena enkratni uporabi, 
je treba zamenjati po dveh urah oz. pogosteje, če je 
vlažna. 

Posebno pozornost je treba posvetiti odstranje-
vanju maske. Najprej si je treba dobro umiti roke z 
milom in vodo ali si jih razkužiti. Masko primemo 
samo za ušesne zanke in jo odstranimo. Vstavimo jo 
v plastično vrečko, ki jo z vozlom ali elastiko dobro 
zapremo in jo na varnem mestu hranimo 72 ur. Po tem 
času masko odvržemo v koš z mešanimi odpadki. Ko 
masko odstranimo, si spet umijemo oz. razkužimo 
roke. gg

Poskrbeti je treba 
za pravilno higieno 
kašlja in skrb za 
higieno. Na delovno 
mesto sodijo samo 
zdravi delavci.

Podrobnejše 
informacije so na 
voljo na spletni 
strani Nacionalnega 
inštituta za javno 
zdravje.



Makom trgovina, d. o. o.
P

R
O

M
O

Boj proti virusom se začne     
pri osnovni higieni

V času epidemije COVID-19 je skrb za osebno 
higieno postala tako rekoč življenjskega 
pomena. O tem smo se pogovarjali z direktorjem 
podjetja Makom, Tomažem Sijartom, ki je podal 
tudi nasvete za ureditev delovnih procesov v 
trenutni situaciji.

Se vam zdi, da so se podjetja dobro znašla v 
trenutni situaciji?
Velika večina podjetij, s katerimi sodelujemo, se je 
odrezala odlično. Veliko proizvodnih podjetij se je 
soočalo z izzivom organizirati delovne procese tako, da 
se zmanjša število stikov med osebami. Večja podje-
tja, ki niso zaprla proizvodnje, so uvedla ogromno 
preventivnih ukrepov. Od merjenja temperature z IR 
kamerami in brezstičnimi termometri do obveznega 
nošenja mask v zaprtih prostorih, kjer ne morejo zago-
tavljati varnostnih razdalj med delavci. Zaposleni si 
morajo redno umivati in razkuževati roke, prav tako pa 
v podjetjih dnevno razkužujejo delovne površine.

Kakšen je vaš nasvet za podjetja? Kako jim lahko 
pomagate pri ohranjanju zaščite zaposlenih na 
delovnih mestih?
Podjetjem svetujem, naj se lotijo zaščite zaposlenih po 
fazah. Prva faza je osnovni nivo higiene. Zagotavljanje 
podajalnikov za mila oziroma penila in podajalnikov za 
papirnate brisače sodi v prvo fazo. Prav tako sodi sem 
dnevno čiščenje površin. Z rednim umivanjem rok in 
brisanjem s papirnimi brisačami lahko že preprečimo 
večji del prenosa virusov. 

Sledi druga faza. To je razkuževanje rok in 
površin. Načeloma je razkuževanje rok priporočljivo 
takrat, kadar mila in vode ni v bližini. Se je pa v času       
epidemije izkazalo, da ima razkuževanje rok tudi 
velik psihološki učinek na zaposlene, saj se počutijo 
varnejše, ko si roke tudi razkužijo. Zelo pomembno 
je tudi razkuževanje površin z razkužili, ki učinkujejo 
proti virusom. Razkuževanje površin naj poteka 
potem, ko so površine očiščene. Oseba, ki površine 
razkužuje, mora uporabljati zaščitna sredstva (roka-
vice, očala, zaščitno obleko) in se držati navodil za 
uporabo, saj se razkužila med seboj zelo razlikujejo. 
Ne smemo pozabiti tudi na prezračevanje prosto-
rov, ki je času epidemije še dodatno svetovano. 

Kakšno stanje bo po vašem mnenju v podjetjih 
po koncu epidemije? Bodo ti preventivni ukrepi 
hitro pozabljeni?
Ne, zagotovo ne. Ocenjujem, da bo posledica 
epidemije višja raven higiene vsakega posa-
meznika. Vzdrževanje varnostne razdalje med 
zaposlenimi pa bo, kot kaže, še nekaj časa 
prisotno. Želim si tudi, da bi se dvignilo zaveda-
nje podjetij, da je osnovna higiena pomembna 
za zmanjšanje bolniških odsotnosti in bodo tako 
pripravljeni uvesti sisteme, ki jim bodo olajšali 
vzdrževanje higiene v podjetjih. 

»Ocenjujem, da 
bo posledica 

sedanje epidemije 
višja raven 

higiene vsakega 
posameznika,« 

pravi Tomaž Sijarto, 
direktor Makoma.
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Preventivni ukrepi

Smiselno je razmišljati o prilagoditvah 
Da bi zmanjšala možnost širjenja okužb, so morala tudi proizvodna podjetja sprejeti 
določene ukrepe. Vse kaže, da bodo morali ti veljati tudi v prihodnjih letih.
Andreja Šalamun 

Proizvodna podjetja se sicer trudijo obdržati proi-
zvodnjo v čim bolj običajnih tirih, vendar pa je tudi te 
družbe pandemija, ki jo je povzročil novi koronavirus, 
prisilila v spremembe. Kako torej v proizvodnih 
podjetjih ukrepati v primeru tovrstnih dogodkov? 
Kako zaščititi zaposlene in nemoteno nadaljevati s 
proizvodnjo? 

Nujne so aktualne in ažurne informacije 
»Med zelo pomembnimi splošnimi ukrepi je ozave-
ščanje zaposlenih o bolezni, o mehanizmih prenosa, 
ustrezni higieni, o pravilnem ukrepanju v primeru 
okužbe – da takšni zaposleni ostanejo doma in ne 
širijo bolezni, pomembno pa je tudi, da informacije 
posodabljamo in z njimi seznanjamo zaposlene,« 
odgovarja Davor Denkovski, specialist medicine dela, 
prometa in športa in predsednik Združenja medicine 
dela prometa in športa (MDPŠ). Če vemo, kako se virus 
širi in poznamo njegove lastnosti ter obstojnost, lažje 
načrtujemo ustrezne ukrepe za preprečitev širjenja. 
Sem sodijo tudi higienski ukrepi, kot so razkuževanja, 
zračenja ipd., ter ukrepi, ki zmanjšujejo nepotrebne 
stike s površinami, na katerih bi zaposleni in drugi 
lahko puščali virus ali ga z njih pobirali. Denkovski 
poudarja, da je delo v proizvodnih podjetjih treba 
organizirati tako, da ne prihaja do združevanja ali 
tesnega kontakta med ljudmi, in to skozi celoten 
delovni čas, tudi pri prihodu na delo in med odmori. 
Varnostna razdalja med ljudmi naj bo tudi pri delu 
vsaj meter in pol. Na tistih delovnih mestih, kjer teh 
ukrepov ni mogoče zagotoviti, pa nekaj zaščite nudi 
tudi pravilna uporaba ustrezne osebne varovalne 
opreme. 

Zaščititi je treba bolj ogrožene delavce 
Denkovski opozarja na zaščito bolj ogroženih skupin 
zaposlenih, ki opravljajo delo na izpostavljenih 
delovnih mestih in za katere obstaja večja verjetnost 
za težji potek bolezni. »V praksi vidimo, da so tega in 
druge ukrepe izredno uspešno izpeljala podjetja, kjer 
je vzpostavljeno dobro sodelovanje s specialistom 
medicine dela, ki skrbi za zdravje v delovni organiza-
ciji, ter s strokovnim delavcem varnosti in zdravja pri 
delu,« pove.

Poleg tega, da podjetja poskrbijo za »infektivni 
vidik epidemije, pa priporočamo, da nagovorijo tudi 
psihološki vidik,« pravi Denkovski. Opozori, da so v 
tem času zaposleni pod izrednimi psihičnimi pritiski, 

in sicer tako tisti, ki delajo, kot tisti, ki so na čakanju. 
Pravi, da lahko njihovo psihično breme zmanjšujemo 
z rednimi informacijami, jasnimi navodili, z redno dvo-
smerno komunikacijo in drugimi ukrepi. Zaposlenim 
lahko delodajalci posredujejo telefonske številke ali 
e-naslove organizacij, ki se v tem času še posebej 
posvečajo skrbi za duševno zdravje. 

Varovalno opremo je treba uporabljati pravilno 
V primerih, ko je delovni proces nujen in vseh ome-
njenih ukrepov ni mogoče uvesti, je potrebna še višja 
mera in doslednost pri ukrepih, ki se lahko izvajajo, 
ter pravilna uporaba ustrezne osebne varovalne 
opreme, opozarja sogovornik. Poudari, da morajo 
biti zaposleni pozorni na spremembe v zdravju in 
v primeru pojava simptomov, ki bi lahko kazali na 
covid-19, ostati doma ter ravnati po priporočilih 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). 
»Poleg meritev telesne temperature pred vstopom 
v podjetje si lahko zaposleni že doma sami izmerijo 
temperaturo, potrebno pa je tudi upoštevati, da lahko 
okužba zlasti pri mlajših poteka brez znakov bolezni, 
oseba pa je v tem času vseeno kužna. Virus se takrat 
nahaja v izločkih sluznic dihal, ki jih lahko z dotiki 
prenesemo na površine v okolici,« opozori. Poleg 
naštetih ukrepov, ki jih lahko izvaja delodajalec, pa je 

Delo v proizvodnih 
podjetjih je treba 
organizirati tako, 
da ne prihaja do 
združevanja ali 
tesnega kontakta 
med ljudmi, in 
to skozi celoten 
delovni čas, tudi pri 
prihodu na delo in 
med odmori.
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Razlika med čiščenjem in dezinfekcijo?

Čiščenje je prvi korak s katerim odstranite 
odložene organske snovi, kot so madeži in 
vonjave, ki jih povzroča bruhanje, iztrebki, 
urin, dlake itd. Obstaja veliko čistil vendar 
za temeljito odstranitev vonja na površi-
nah, boste morali uporabiti tudi razkužilo.

Dezinfekcija je naslednji korak , pri katerem 
zmanjšamo število patogenih elementov do 
te stopnje, da niso več škodljivi za zdravje in 
tako znatno zmanjšamo možnost za okužbe. 

Dezinfekcija se izvaja občasno po potre-
bi. V prostorih in na površinah, ki morajo 
biti higienično neoporečna, je priporočljivo 
dezinfekcijska sredstva uporabljati vsako-
dnevno. V zasebnih bivalnih prostorih, pa 
se dezinfekcija izvaja občasno po potrebi.

www.izaeffect.si

051 308 358

pomembno, da za svoje zdravje in psihofizično kondi-
cijo dobro skrbijo tudi zaposleni, da krepijo imunski 
sistem in tudi tako zmanjšujejo tveganje za okužbo ter 
resnost bolezni.

Združenje medicine dela, prometa in športa je, da 
bi pomagalo pri obvladovanju epidemije, pripravilo 
spletno stran anticovid.zmdps.si, kjer so zbrane 
informacije in usmeritve za delovne organizacije, 
zaposlene, strokovnjake in druge deležnike.

Smiselno je razmišljati o prilagoditvah 
Najverjetneje bo tudi v prihodnje, po umiritvi pande-
mije, precej več pozornosti kot doslej treba posvečati 
prehladnim obolenjem in zaščitnim ukrepom. Ali je 
smiselno, da podjetja tudi na dolgi rok prilagodijo 
svoje poslovanje? 

»Dejstvo je, da so okužbe dihal na prvem mestu po 
bolniškem staležu, ki ga plača delodajalec, in predsta-
vljajo približno tretjino tega staleža. Verjetno je tudi 
to eden od razlogov, da se na tem področju splača 
preventivno delovati,« odgovarja Denkovski. Pravi, da 
v podjetjih, kjer skrbijo za zdravje zaposlenih, vsako 
leto izvajajo sezonske ukrepe za obvladovanje viroz, 
gripe in prehladov. »Že v preteklosti so v nekaterih 
podjetjih v primeru akutnih viroz spodbujali osta-
janje doma, da se bolezen ne bi širila v kolektivu in 
da bi zaposleni čim uspešneje (in hitreje) preboleli 
bolezen,« pove Denkovski. 

Smiselno se mu zdi razmišljati o prilagoditvah, o 
rezervnih scenarijih za podobne primere, »vendar 
pa je poleg izrednih situacij, kakršna je trenutna, 
priporočljivo razmišljati predvsem o prilagoditvah na 
zatečeno in neizogibno – na staranje zaposlenih, na 
izredno povečevanje deleža zaposlenih z različnimi 
kroničnimi boleznimi, ki vplivajo na njihovo delazmo-
žnost, varnost in produktivnost, ter na povečevanje 
deleža zaposlenih, ki imajo različne psihične ter 
telesne omejitve pri delu«.

Okužbe dihal že danes velikokrat vzrok za bolniško 
Ali je glede na trenutno stanje realno pričakovati, da 
se bo v prihodnosti povečalo število bolniških tudi 
zaradi prehladnih (ali podobnih) obolenj? Kako naj 
se podjetja s tem spopadejo? »Okužbe dihal so bile 
med razlogi za celokupni bolniški stalež v Sloveniji 
dolgo časa na tretjem mestu, v letu 2017 pa so jih 
prehitele duševne motnje. Kakšen bo trend glede 
infekcij v bodoče, ne vemo. Dejstvo je, da bodo 
sezonska prehladna obolenja vedno del našega 
življenja. Ponavadi gre za veliko število odhodov v 
bolniški stalež, ki pa v povprečju traja teden dni,« 
pravi Denkovski. Doda, da so delovne organizacije 
med seboj zelo različne in da ima vsaka svojo izjavo o 
varnosti z oceno tveganja, v kateri tveganja za zdravje 
oceni specialist medicine dela, ki poda tudi predloge 
preventivnih ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu. gg

Psihično breme 
zaposlenih 

zmanjšujemo 
z rednimi 

informacijami, 
jasnimi navodili, z 
redno dvosmerno 

komunikacijo in 
drugimi ukrepi.

»Dejstvo je, da 
so okužbe dihal 
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Denkovski.





20 glas gospodarstva plus, april-maj 2020

Izredne razmere

Podjetja so se hitro prilagodila 
Proizvodna podjetja so se morala spopasti z novimi razmerami, ki so nastale zaradi 
novega koronavirusa. V nekaterih od njih smo preverili, kaj vse so naredili zaradi 
pandemije in kaj bo v naslednjih letih postalo del njihovega običajnega procesa.
Andreja Šalamun

V Talumu mora proizvodnja potekati nemoteno tudi v 
času pandemije, saj sodi med gospodarske družbe, ki 
so ključnega pomena za delovanje države. Poudarjajo, 
da jim je pri tem skrb za zdravje in varnost zapo-
slenih ključna in da upoštevajo priporočila pristojnih 
institucij. Sodelavce so prvič na pomen preventivnega 
samozaščitnega delovanja za preprečevanje možnosti 
okužbe s koronavirusom opozorili že konec febru-
arja, nato pa ustanovili krizno delovno skupino, ki 
se sestaja dnevno (prek videokonference), spremlja 
priporočila pristojnih institucij in pripravlja dodatne 
ukrepe za zmanjševanje možnosti okužbe s koronavi-
rusom znotraj tovarne, povedo v Talumu.

Združevanje preprečujejo tudi fizično
Sodelavce ozaveščajo o pomenu doslednega upo-
števanja vseh higienskih priporočil za preprečevanje 
širitve koronavirusa, opozarjajo jih na vzdrževanje 
varnostne razdalje. Tako so na primer v jedilnici 
zmanjšali število stolov in jih razporedili na varno raz-
daljo, držijo se urnikov za posamezno poslovno enoto, 
namestili so dodatne dozatorje za razkuževanje, 
reorganizirali deljenje malice tako, da je stik s hrano 
čim manjši … Zaposlene opozarjajo tudi na pomen 
pravilnega umivanja rok in njihovo razkuževanje 
tam, kjer umivanje ni mogoče. »Vsak dan sproti jih 
opozarjamo, prepovedujemo, nadziramo in predvsem 
apeliramo na odgovornost vsakega posameznika do 
sebe in drugih, za to pa uporabljamo vse notranje 
komunikacijske kanale – plakate, intranet, info ekrane 

v jedilnici – pa tudi neposredno opozarjamo vodje v 
skupnih prostorih. Izpostavljamo odgovornost, da 
aktivno opozarjamo drug drugega, če se ne držimo 
vseh predpisanih higienskih ukrepov,« povedo v 
Talumu in dodajo, da so, kjer je to mogoče, na primer 
ob vhodu v tovarno, organizirali posebne koridorje, da 
fizično preprečujejo zadrževanje v skupinah.

Okrepili so čiščenje v proizvodnji in izdelali lastno 
razkužilo
V Talumu dnevno čistijo vse skupne prostore, uvedli 
so redno dezinfekcijo garderob, jedilnice, toaletnih 
prostorov, okrepili pa so tudi čiščenje v proizvodnji. 
»Poraba dezinfekcijskih in čistilnih sredstev je zato v 
zadnjih dneh izjemno narasla. Poraba mila npr. za več 
kot 60 odstotkov, gela za tuširanje za 50 odstotkov, 
rokavic za več kot 30 odstotkov. Tolikšna je tudi rast 
porabe čistilnih sredstev za sanitarije, talne površine,« 
povedo v podjetju in dodajo, da so za premostitev 
v odvisni družbi Talum Inštitut iz laboratorijskih 
kemikalij pripravili približno 100 litrov dezinfekcij-
skega sredstva. »Sredstvo je namenjeno za lastno 
uporabo za razkuževanje rok sodelavcev. Pripravimo 
lahko še okoli 250 litrov dezinfekcijskega sredstva, 
saj se podobnega recepta poslužujejo tudi drugje, 
zato je vedno težje dobiti potrebne laboratorijske 
kemikalije,« povedo. Za dopolnitev vseh dozatorjev 
sicer potrebujejo 50 litrov dezinfekcijskih sredstev; na 
najbolj frekventnih lokacijah (vhod v tovarno, jedil-
nica, garderobe) dnevno porabijo okoli liter sredstva 
na dozator.

Ponekod so nujni tudi respiratorji 
V tistih delih proizvodnje, kjer ni mogoče ves čas 
vzdrževati priporočene varnostne razdalje, sku-
šajo zaposlenim zagotoviti dovolj zaščitnih mask. 
»Dopolnjevanje zalog zaščitnih sredstev poteka ves 
čas, žal pa se soočamo s pomanjkanjem dobave. Z 
veliko truda nam je uspelo do konca marca zagotoviti 
tudi pralne obrazne zaščitne maske za vse sodelavce. 
Zalogo dopolnjujemo dnevno,« povedo. Dodajo, da je 
osebna varovalna oprema, na primer rokavice in na 
določenih delovnih mestih tudi respiratorji, nujna za 
opravljanje dela. 

»Med delovnimi mesti v proizvodnji je v večini 
primerov večja razdalja, v pisarnah, kjer je ta manjša, 
pa smo omejili prisotnost na največ dve osebi, ki 

»Poraba 
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morata vzdrževati varnostno razdaljo in poskrbeti 
za predpisano zračenje prostorov,« povedo. Poleg 
tega so zmanjšali tudi prisotnost sodelavcev, ki niso 
neposredno potrebni za neprekinjen proces, pre-
ventivno pa so, kjer je bilo to mogoče, zmanjšali tudi 
proizvodne ekipe. Tako en del ekip, ki so potrebne za 
neprekinjeno proizvodnjo, dela, drugi del je preven-
tivno doma, nato se zamenjajo. 

Delovne ekipe delijo in pazijo, da je stikov 
čim manj 
»S pojavom novega koronavirusa smo področje 
varnosti zaposlenih in njihovega zdravja uskladili z 
navodili državnih organov, NIJZ in strokovnih služb ter 
ga še dodatno okrepili,« pove dr. Iztok Seljak, direktor 
Hidrie. Poleg spoštovanja splošnih ukrepov so uvedli 
še dodatne notranje ukrepe. Med drugim tako proi-
zvodni proces in delovne ekipe delijo po posameznih 
varnostnih območjih, v okviru katerih deluje omejeno 
število delavcev, ki ne prihajajo v stik z drugimi. S 
tem zagotavljajo dodatno preventivno zaščito za 
sodelavce. Pravijo, da ukrepe stalno nadgrajujejo in 
izboljšujejo glede na situacijo.

Seljak poudarja, da morajo pri tem poskrbeti tudi 
za zaščito delovnih mest, »kar zahteva izpolnjevanje 
zahtev in naročil kupcev, h katerim smo tudi pogod-
beno zavezani. Kljub pričakovanemu zmanjšanju 
obsega dela bomo storili vse potrebno za obstoj 

delovnih mest,« obljublja. Doda, da v celoti pokrivajo 
vse potrebe svojih kupcev, s čimer se kratkoročno 
izognejo siceršnjim izjemno visokim pogodbenim 
kaznim. »S tem tudi krepimo zaupanje kupcev v nas 
in ostajamo kredibilni in zaupanja vredni. V preteklih 
tednih smo uspeli ohraniti tako naše zaposlene kot 
naše kupce, a to je, žal, šele začetek. Vsi skupaj pre-
hajamo v fazo zagotavljanja nujne vzdržnosti takega 
pristopa, v svet, ki nikoli več ne bo tak, kot je bil prej,« 
se zaveda Seljak.

Nastaja »novo normalno«
Meni, da je vsaka kriza tudi velika priložnost. »Pred 
našimi očmi nastaja »novo normalno« in ne smemo 
si dopustiti, da ostanemo zadaj. Edini način je, da 
smo stalno spredaj. Inoviramo produkte, procese, 
storitve, uvajamo nove poslovne modele, omogo-
čene z digitalnimi tehnologijami, povezujemo jih s 
socialnimi inovacijami in z družbeno odgovornostjo, 
na katerih mora temeljiti prihodnost korporativnega 
delovanja,« pove. 

Poudari, da moramo pri tem nujno začeti bolj 
sodelovati. »Uspešna so tista okolja, v katerih se ljudje 
skupaj postavijo za pozitivne cilje, ki vsem izboljšu-
jejo kakovost življenja. In obratno – neuspešna so 
in probleme imajo tista, kjer se namesto za skupno 
dobro posamezniki potegujejo samo za svoje dobro 
ali dobro ožjih interesnih skupin na račun drugih. 

Proizvodni proces 
in delovne ekipe 
v Hidrii delijo 
po posameznih 
varnostnih 
območjih, v okviru 
katerih deluje 
omejeno število 
delavcev, ki ne 
prihajajo v stik z 
drugimi.
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V Ljubljanskih 
mlekarnah so 

ukrepe stopnjevali, 
od preproste 

komunikacije glede 
umivanja rok, pa 

vse do trenutne 
situacije, ko 

vsakemu, ki vstopa 
v obrat, izmerijo 

temperaturo, 
izpostavljeni 

sodelavci pa nosijo 
maske.

Nihče se nas ne bo spomnil po tem, kar smo naredili 
zase, mnogi pa po tem, kar smo naredili za vse,« je 
prepričan Seljak.

Delavcem merijo temperaturo
Tudi v Ljubljanskih mlekarnah, kljub razglasitvi pan-
demije, zaposleni še naprej delajo. Dnevno predelajo 
okoli 500 tisoč litrov mleka. »V drugi polovici marca 
smo odkupili dodatno nekaj manj kot 1,5 milijona 
litrov mleka, ki ni del naših pogodbenih količin – gre 
za surovo mleko, ki ga kmetje oziroma zadruge niso 
mogle izvoziti. Tega smo predelali v izdelke in ga 
prodali na trgu,« povedo. Pred začetkom in čisto 
na začetku epidemije so se namreč soočali z veliko 
rastjo povpraševanja pri trgovcih, saj so si ljudje delali 
zaloge. V Ljubljanskih mlekarnah pravijo, da se je 
povpraševanje zdaj stabiliziralo, hkrati pa je povsem 
ugasnila prodaja vrtcem, šolam, gostincem in hote-
lirjem, ki predstavlja četrtino njihove prodaje. 

Delo so uredili tako, da so približno 150 režijskim 
delavcem omogočili delo od doma, pri vseh ostalih 
pa so s prvimi ukrepi za preprečevanje okužbe 
začeli že konec februarja, tri tedne pred razglasitvijo 
epidemije. Ukrepe so stopnjevali, od preproste 
komunikacije glede umivanja rok pa vse do trenutne 
situacije, ko vsakemu, ki vstopa v obrat, izmerijo 
temperaturo, izpostavljeni sodelavci pa nosijo maske. 

Umivanje in razkuževanje za delavce v mlekarni 
nič novega 
»Zaposleni v živilski industriji so tudi v običajnih 
razmerah vajeni skrbeti za visoko stopnjo higiene, 
tako da zanje temeljito umivanje in razkuževanje ni 
bilo nič novega,« pravijo v Ljubljanskih mlekarnah in 
dodajo, da je mlekarna zaradi visoke avtomatizira-
nosti in digitaliziranosti proizvodnje velik prostor z 
majhnim številom ljudi. »Razdaljo dveh metrov tako 
zagotavljamo skorajda povsod brez posebnih težav. 
Pomembno je le intenzivno ozaveščanje, stalna 
komunikacija prek vodij in komunikacijskih orodij. S 
tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje, ne glede na 
situacijo,« povedo.  

Pravijo, da so, ker so del Skupine Lactalis, dobili 
številne globalne usmeritve, ki so jih prilagajali glede 
na situacijo. »Prav članstvo v skupini nam je pomagalo 
tudi pri reševanju težav ob zapiranju meja, pri iskanju 
rešitev v transportu in snovanju kriznih scenarijev, 
ki smo jih od konca februarja pripravili in preigrali že 
kar veliko,« pojasnijo. Prepričani so, da je situacija s 
koronavirusom pokazatelj, kako pomembno je kupo-
vati slovenske mlečne izdelke, saj da smo v verigo 
oskrbe vključeni vsi: od kmeta, proizvajalca, trgovca 
in potrošnika. gg

Podprto z odzivnim in odličnim servisom.

Oprema in potrošni materiali za gospodarno in 
učinkovito higieno v vaših sanitarnih prostorih.

Več o nas in naši ponudbi lahko izveste na www.eximex.si ali info@eximex.si in pri nas na naslovu: Exim Ex d.o.o., Letališka 27, Ljubljana.

V času zoper epidemije koronavirusa, je higiena rok odločilnega pomena!
Nudimo podajalnike, zaščitne maske & dezinfekte za roke in površine!



Povprečna oseba 
se dotakne

300
površin

v 30
minutah.1

ALI STE VEDELI?

PREDMETI, KI SE JIH NAJPOGOSTEJE DOTIKAMO:
PRIPOROČAMO UPORABO ROBČKOV ZA ENKRATNO UPORABO za preprosto in 
hitro razkuževanje površin, ki se jih najpogosteje dotikamo: kljuke, ograje, gumbi 
dvigala, stikala za luči, tipkovnice, telefoni in druge naprave.

RAZKUŽUJTE POVRŠINE IN S TEM POMAGAJTE

VIRUSOM NE DAJTE PRILOŽNOSTI.
Obrnite se na predstavnika podjetja Ecolab, ki 
bo za vas pripravil usposabljanje o tem, kako preprečiti 
širjenje okužb v vaši ustanovi.

 ČIŠČENJE
Za učinkovito razkuževanje 
odstranite organske snovi, 
da bodo razkužila lahko 
dosegla viruse. 

IZPIRANJE
Najprej sperite čistilo in se 
tako izognite redčenju ali 
zaviranju delovanja razkužila.

TRDNE POVRŠINE:
 RAZKUŽEVANJE

Uporabite ustrezno 
registrirano razkužilo in 
sledite navodilom na etiketi 
proizvoda. Razkužilo mora 
zagotavljati učinkovitost proti 
virusom, podobnim COVID-19.

PREPREČITI ŠIRJENJE 
VIRUSA COVID-19

 tel: 02/42 93 224  |  email: Inst.SI@ecolab.com  |  www.ecolab.com

1 https://www.infectioncontroltoday.com/hand-hygiene/survey-says-consumer-awareness-

importance-hand-hygiene-grossly-exaggerated 
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Digitalizacija

Zaradi pandemije dobivamo 
kompetence, za katere bi sicer 
potrebovali več let
Mnogi vodilni, ki so še nedavno zavračali delo od doma, so presenečeni, kaj vse 
omogoča tehnologija, predvsem pa nad tem, da delo poteka nemoteno in da je celo še 
bolj produktivno. 
Andreja Šalamun 

Zadnje analize kažejo, da več kot 20 odstotkov zapo-
slenih v Sloveniji v času pandemije dela na daljavo, 
torej od doma. Do tega ukrepa je prišlo praktično čez 
noč in tudi podjetja, ki so še pred kratkim take oblike 
dela zavračala, so se morala prilagoditi spremenjenim 
razmeram. »Povsod, kjer je bilo mogoče, je bilo treba 
uvesti delo na daljavo in čeprav se je to zgodilo zelo 
na hitro, so se ljudje na tak način dela navadili skoraj v 
trenutku,« pravi Nenad Šutanovac, direktor Združenja 
za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski 
zbornici Slovenije (GZS). Prepričan je, da je prehod v 
nov način dela bistveno lažji, če smo vanj prisiljeni. 
Ugotavlja, da so v mnogih podjetjih vodilni pozitivno 
presenečeni, kaj vse tehnologija omogoča, pa tudi 
nad tem, da lahko večina stvari poteka nemoteno 
ter da so nekateri procesi še celo bolj učinkoviti in 
produktivni. »Takšni so na primer sestanki na daljavo, 
saj se ljudje nanje dobro pripravijo, poleg tega pa 
ne izgubljajo časa s potjo, druženjem …,« pojasni 
sogovornik in doda, da bo zelo verjetno takšno 
sestankovanje v mnogih podjetjih ostalo tudi po 
koncu pandemije. 

Učimo se drugačnega dela
Šutanovac je prepričan, da je prednosti dela od doma 
veliko. Najbolj izrazita je ta, da omogoča mnogim pod-
jetjem in zaposlenim, da v tem času sploh lahko delajo 
in upoštevajo ukrepe vlade. »Hkrati pa se učimo 
drugačnega dela in pridobivamo kompetence, ki bi 
jih sicer najbrž pridobivali nekaj let. Ugotavljamo, kaj 
nam drugačen način dela prinaša, zato se bomo lahko 
v prihodnje, ko bo ukrepov manj, odločali o kombina-
ciji takega načina dela s klasičnim,« pravi sogovornik. 
Doda, da se je v tem času pri mnogih zaposlenih pove-
čala tudi učinkovitost in produktivnost, saj jim to, 
da njihova fizična prisotnost v podjetju ni potrebna, 
prihrani kar nekaj časa. Poleg tega ima podjetje tudi 
nižje stroške za potovanja, pa še dokumentov ni treba 
natisniti. 

»Glavna prednost oziroma priložnost je v dodatni 
motivaciji za uporabo novih tehnologij,« pa meni 
Gregor Pipan, direktor družbe Xlab. »Video konference 
so uveljavljena in preverjena tehnologija, ki jo je bilo 
mogoče že več let uporabljati brez večjih težav. S 
tem, ko smo vsi prisiljeni uporabljati te tehnologije, 
bo njihova uporaba postala stalnica, s čimer si bomo 
v prihodnje prihranili prenekatero pot in strošek,« 
napoveduje. 

Delo od doma temelji na zaupanju 
Da je ključno lepilo, ki povezuje posameznike v 
ekipe in ekipe v podjetje, zaupanje, pa meni Tone 
Stanovnik, direktor družbe Špica. »Delo od doma v 
veliki meri sloni na zaupanju,« pravi. Prepričan je, 
da je glavna prednost dela od doma mirno okolje, ki 
mogoča poglobljeno delo, ki ga običajno v pisarni, ki 
je odprta za sodelavce, težko dosežemo. »V trenutni 
situaciji, ko je doma cela družina z otroki, to ni ravno 
mirno okolje, a po zaključku pandemije bo delo od 
doma zanesljivo trend, ki se bo obdržal,« je prepričan 
Stanovnik. »Druga ključna pridobitev pa se pokaže 
pri ljudeh, ki na poti v službo in domov prebijejo 
veliko časa. Pri njih lahko delo od doma pomeni zelo 
konkretno izboljšavo učinkovitosti,« pove. Doda, da so 
na ta način uspešnejše tudi prodajne mreže sode-
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lavcev, ki so »geografsko razprostrte in jih sestavljajo 
posamezniki, ki za svoje bazne tabore uporabljajo kar 
lastna stanovanja, pri tem pa jih podjetja finančno 
podprejo, saj privarčujejo pri stroških najemnin«. 
Stanovnik meni, da so sestanki prek spleta bolj točni, 
krajši in običajno tudi bolje organizirani. »V naprej 
objavljene agende s predlogi sklepov, zapisniki, ki se 
pišejo v realnem času, in posnetki, ki jih lahko pozneje 
v miru znova pogledaš, so velika pridobitev. Tu je še 
velika prednost preklopa in delitve ekrana, ki je vsem 
takoj vidna,« pravi.

V Digitalni solidarnosti združenih več kot 25 
podjetij 
V času kriznih ukrepov je zagotovo dobrodošla inicia-
tiva Združenja za informatiko in telekomunikacije GZS 
Digitalna solidarnost. »Zbrali smo več kot 25 podjetij, 
ki v tem obdobju ponujajo podjetjem in uporabnikom 
brezplačna orodja in storitve, ki omogočajo delo na 
daljavo in sodelovanje v različnih poslovnih procesih. 
Odziv podjetij na našo pobudo je bil zelo velik,« pove 
Šutanovac.

Prepričan je, da bo večina podjetij v tem času pri-
dobila zelo pozitivne izkušnje. »Tudi GZS je praktično 
v nekaj dnevih prešla na delo od doma. Poleg tega 
gre za organizacijo, ki je razpršena po več lokacijah 
po Sloveniji. Na dnevnih sestankih sodeluje tudi po 

več kot 50 sodelavcev, izkušnje pa so izjemno pozi-
tivne,« pove sogovornik. Prepričan je, da bi bili brez 
takega načina dela bistveno manj učinkoviti, manj 
pregledni in rezultati bi bili občutno slabši. Pravi, da 
podobno opažajo tudi v drugih podjetjih in da bo 
večina zagotovo razmislila o kombinaciji različnih 
načinov dela tudi v času, ko ne bo večjih težav zaradi 
virusov. »Noben način dela ni idealen, lahko pa jih 
kombiniramo glede na potrebe. Zdaj vemo, da to 
dobro deluje,« pravi Šutanovac. Doda, da se je v tem 
času v podjetjih zelo povečala uporaba digitalnih 
orodij za delo na daljavo in za druge digitalne procese. 
»Uporabniki nimajo večjih težav z implementacijo; 
predvsem imajo zadržke, ali to sploh deluje, ali se 
jim sploh splača uporabljati ta orodja in kako bo delo 
potekalo. Ko pa enkrat začnejo, vidijo, da odlično 
deluje in odzivi so zelo pozitivni,« pravi Šutanovac. 

Tudi Stanovnik ugotavlja, da so podjetja z 
nastopom pandemije »preštela uporabnike in najprej 
pristopila k optimizaciji števila. Takoj nato pa je 
začela izredno hitra rast novih podjetij, ki so vstopila v 
poskusno obdobje,« pove.

Večina podjetij osnovna orodja že ima 
Glede na to, da danes praktično vsa podjetja upo-
rabljajo vsaj nekatere IKT rešitve, digitalna orodja 
in internet, imajo že vse osnove, ki jih potrebujejo 
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SI-CERT-ovi nasveti za varno delo na daljavo
1. Zaščitite dostop do omrežja organizacije
Pogosto se za delo od doma uporablja Windows 
Remote Desktop (RDP). Dostopne RDP sisteme pa 
napadalci redno iščejo in poskušajo uganiti gesla na 
njih, medtem ko lahko na sistemih, ki niso posodo-
bljeni, izkoristijo ranljivost za neposreden zagon 
poljubnih ukazov, pravijo na SI-CERT. Opozarjajo, 
da je že eno slabo geslo dovolj, da lahko podtaknejo 
zlonamerno kodo in sprožijo širšo okužbo v orga-
nizaciji. Svetujejo uporabo VPN omrežja z geslom 
in morda tudi večfaktorskim preverjanjem (MFA, 
Multifactor Authentication) za omejitev dostopa do 
izpostavljenih službenih naprav.
2. Posodobite izpostavljene sisteme
Strokovnjaki svetujejo, da morate vse izpostavljene 
sisteme redno posodabljati zaradi novoodkritih 
ranljivosti. »Če tega iz nekega razloga ne morete 
narediti, potem takšne sisteme povsem ločite 
od glavnega lokalnega omrežja organizacije, ali 
pa vpeljite dodatno omrežje, dostop do ranljivih 
sistemov pa močno omejite, da zmanjšate tveganja. 
Razmislite, ali se bo lahko okužba razširila do ran-
ljivih omrežij, če bo okužen računalnik zaposlenega 
ali strežnik, preko katerega se delijo dokumenti med 
zaposlenimi,« opozarjajo na SI-CERT.
3. Razmislite o režimu varnostnih kopij
Ker skušajo napadalci v ciljanih napadih z izsilje-
valskimi virusi najti varnostne kopije in jih izbrišejo, 
morate premisliti tudi o tem scenariju. Je mogoče 
narediti režim izdelave varnostnih kopij, ki jih ne bo 
mogoče izbrisati iz lokalnega omrežja? Ker zaposleni 

delajo od doma, morate imeti v mislih tudi to, kje se 
nahajajo delovne kopije dokumentov: na službenih 
računalnikih (ali tablicah) v organizaciji, ali na pre-
nosnih računalnikih zaposlenih doma? Na SI-CERT 
zato svetujejo, da delovne procese prilagodite tako, 
da bodo izdelane varnostne kopije vseh potrebnih 
dokumentov.
4. Izdelajte ali prilagodite načrt za odzivanje na 
varnostni incident
Glede na to, da je v času epidemije fizična priso-
tnost v organizaciji omejena, preverite, ali so vaši 
postopki pri odzivanju na varnostni incident temu 
prilagojeni in ali lahko večino koordinacije opravite 
tudi na daljavo, seveda ob skrbi za ustrezno zaščito. 
Uskladite se znotraj organizacije, kako bodo pote-
kale aktivnosti v primeru, da bo potrebna fizična 
prisotnost v organizaciji zaradi odstranjevanja 
posledic incidenta.
5. Namestite orodja za skupinsko delo in z njimi 
seznanite zaposlene
Poiščite alternative medsebojnemu stiku v obliki 
videokonferenc, klepetalnic in drugih sistemov 
sporočanja. »Pri tem je seveda razlika, ali uporab-
ljate sisteme, ki tečejo na opremi in infrastrukturi 
same organizacije, ali uporabljate rešitve v oblaku 
oz. pri tujih ponudnikih,« opozarjajo strokovnjaki 
in dodajo, da preverite, kako je s hrambo podatkov, 
klepetov in posnetkov. Preverite, ali jih ponudnik 
hrani pri sebi, ali si zadrži pravico do uporabe vaših 
podatkov in ali imate kontakt v primeru, da pride do 
zlorabe platforme.
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Družinsko podjetje s 40-letno tradicijo je vedno v 
korak s časom, pripravljeno na situacije in izzive, ki 
jih nalaga čas.

Imamo širok izbor izdelkov za različne sektorje 
(industrijo, trgovino, hotele, gostinstvo, mehanič-
ne delavnice, kozmetične in frizerske salone, šole, 
vrtce, pisarne, proizvodnjo, domove ostarelih, 
zdravstvene domovi, bolnišnice ...) priznanih pro-
izvajalcev, z visoko moralo do okolja (certifikarti 
ecolabel, FSC, PEFC ...).

KORAK PRED VSEMI

Higiena prostora 
(čistila in čistilni pripomočki)

Higiena rok 
(mila, papirnate brisače, papirna galanterija)

Higiena oseb 
(maske, vizirji, predpasniki, rokavice ...)

T: 05 33 59 200 / E: laborplast@siol.net / www.laborplast.si
 

PEFC/18-31-130

www.pefc.org

Promotin Sustainable
Forest Management

Higiena hrane 
(izdelki za enkratno uporabo za prenos hrane, bio, alu, plastika)

za ureditev dela od doma. Poleg tega morajo imeti 
zaposleni primerno opremo in dovolj kakovosten 
dostop do interneta, to pa je pravzaprav vse. Večina 
družb, ki so delo od doma omogočale že pred pan-
demijo, imajo za to pripravljene posebne pravilnike, 
vsem, ki so se v to podali čez noč, pa Šutanovac sve-
tuje njihovo pripravo. »Lahko jih pripravite kasneje, 
v miru, ko bo delo od doma postalo del običajnega 
načina dela,« pravi. 

Pipan meni, da lahko danes že skoraj vse naredimo 
na mobilnem telefonu. »Tudi programske opreme, 
ki omogoča delo na daljavo, je ogromno, tako da ni 
izgovorov, da nekdo nima dostopa do sredstev za delo 
od doma,« pove. 

Ne pozabite na varnost
V času dela od doma pa ne smemo pozabiti tudi na 
varnost. »V tem času se je količina prenosa podatkov 
preko interneta povečala za več kot 50 odstotkov, zato 
je jasno, da smo bolj izpostavljeni, na svoje priložnosti 
pa prežijo tudi hekerji,« opozarja Šutanovac. Pravi, da 
je treba zato za delo na daljavo uporabljati preizku-
šena orodja in upoštevati nasvete ponudnikov, delo 
pa vpeljati premišljeno in preudarno. 

Pipan opozori še na pametno uporabo socialnih 
omrežij. »Nepridipravi se lahko predstavljajo z lažnimi 
profili in prosijo za donacije, predstavljajo se kot 

spletne trgovine, ki nikoli ne dostavijo naročenega 
blaga in podobno, zato previdnost ni odveč,« pravi. 

»Previdnost je mati modrosti,« opozarja tudi 
Stanovnik in opozori na pomen rednega vzdrževanja 
sistemov, ki so instalirani pri kupcih, ter na njihovo 
redno nadgradnjo. 

Digitalizacija pomaga mnogim podjetjem
Kriza bo zagotovo spremenila način dela v prihodnje. 
»Prihaja obdobje prehoda iz najhujših ukrepov v obi-
čajno poslovanje, ki ga verjetno v celoti še kar nekaj 
časa ne bomo mogli uveljaviti. Prehodno obdobje bo 
pomenilo, da moramo še vedno spoštovati določene 
ukrepe, da bomo lahko poslovali. Na eni strani bo 
treba zagnati gospodarstvo in panoge, ki so bolj 
ranljive, na drugi pa upoštevati tudi zaščitne ukrepe. 
Digitalizacija pri tem pomaga mnogim organizacijam 
in podjetjem,« pravi Šutanovac. Prepričan je, da je 
treba to obdobje izkoristiti tudi za dolgoročno uva-
janje novih digitalnih orodij in novih rešitev. »To nam 
bo omogočalo ne le kakovostno delo, ampak nam bo 
po prehodnem obdobju zagotavljalo tudi bistveno 
večjo konkurenčno prednost podjetja,« je prepričan. 
Vesel bo, če bo v naslednjih mesecih pri spodbujanju 
gospodarstva k čim večji digitalizaciji sodelovala tudi 
država z že obstoječimi in novimi razpisi za digitalno 
transformacijo podjetij. gg
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Razkužilo
DoniSept

V boju s koronavirusom 
sodi higiena rok med 

ključna orožja. 

Razkužilo DoniSept, ki se lahko uporablja v medicinske 
namene, zagotavlja učinkovito dezinfekcijo. Obenem 
kožo neguje in je ne suši, zato dovoljuje intenzivno in 
dolgoročno uporabo. 

Sestavo razkužila DoniSept smo raz-
vili na podlagi slovenskega znanja in 
sodi med vrhunske izdelke na tržišču.

Bitset, d. o. o.
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1000 Ljubljana, Slovenija
E: info@bitset.si
T: +386 51 649 600

www.bitset.si
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»V krizni situaciji je zelo pomembno razumeti delovanje, ravnanje in odziv ključnih 
deležnikov v zaostreni situaciji ter posledice ukrepov, ki jih sprejemamo, upravljanje 
in komuniciranje pa mora to upoštevati in odražati. 'Samo brez panike' je najslabše 
možno sporočilo odločevalcev v krizni situaciji, ko so ljudje že tako prestrašeni in 
vznemirjeni. Če smo do njih pokroviteljski, obenem pa z dramatičnimi sporočili 
vzbujamo strah, tesnobo in negotovost, so zaskrbljeni še bolj,« pravi strokovnjakinja 
za krizno komuniciranje Damjana Pondelek. 

»Ob pojavu novega koronavirusa v Sloveniji so ljudje 
dobili občutek, da jih nihče ne sliši, da ostajajo sami 
s svojimi skrbmi in bolečino, obenem pa so morali 
dan za dnem poslušati očitke, naj ne paničarijo, takoj 
za tem pa sporočila, da je danes slabo, jutri pa bo še 
slabše. Jasno, da sta se vanje naselila skrb in negoto-
vost. Z množičnim nakupom razkužil in zalog hrane so 
imeli občutek, da vsaj malo nadzorujejo ogrožujočo 
situacijo,« pravi dr. Damjana Pondelek, svetovalka 
vodstvom in kolektivom na področju strateškega 
in kriznega menedžmenta ter direktorica podjetja 
Urednica.
     Pojasnjuje, da krizne razmere zahtevajo odločno, 
premišljeno, profesionalno in zavzeto ukrepanje 
od samega začetka, kar smo v Sloveniji zamudili, 
zato smo izgubili že tako šibko zaupanje javnosti. 
»S posledično negotovostjo, strahom in tudi jezo se 
ljudje vračajo na delovna mesta, zato bolj kot kdaj koli 
prej poleg vseh zaščitnih ukrepov potrebujejo dobro 

vodenje in občutek, da bomo poskrbeli zanje in da 
bodo tudi oni v tej situaciji lahko dobro poskrbeli za 
bližnje,« poudarja sogovornica. Z njo smo se, v luči 
novega koronavirusa, pogovarjali o pomenu ustre-
znega delovanja in komuniciranja v kriznih situacijah.

Glavna tema zadnjega obdobja je novi 
koronavirus. Kako pomembno je po vašem mnenju 
pravilno upravljanje krizne situacije in ustrezno 
komuniciranje?
To je odločilno. Pandemija je krizna situacija, ki jo 
moramo vzeti resno in jo strokovno in profesionalno 
upravljati in ustrezno komunicirati. 

Kot to sicer velja za vsako hudo zgodbo, je od 
prvih ukrepov odvisno, kako uspešni bomo. Pri 
epidemijah vsakršno nezmožnost strateškega 
premisleka, vodenja, upravljanja tveganj in ranljivosti 
ter sprejemanja ukrepov v zaostrenih okoliščinah 
plačujemo z zdravjem prebivalstva in z neizmerno 
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Andreja Šalamun, foto: Barbara Reya
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gospodarsko in družbeno škodo. Škoda je na pol poti 
ugotavljati, koliko kronično bolnih ljudi ni moglo do 
svojega zdravnika in kakšne bodo posledice zanje, 
koliko delovno aktivnih vsak korona dan izgubi 
službo, koliko samostojnih podjetnikov zapira svoja 
vrata, koliko duševnih stisk smo povzročili, koliko več 
nasilja je zdaj v družinah, koliko mladih ne bo moglo 
uresničiti svojih načrtov in kakšna gospodarska škoda 
nastaja vsak korona dan. To so vprašanja, na katera si 
morajo odločevalci po vsem svetu odgovoriti, preden 
povlečejo prvo potezo. Prav tako mora biti izhodna 
strategija jasna že na začetku. Skrb za zdravje prebi-
valstva in ekonomska stabilnost sta namreč dve plati 
istega kovanca in na obe moramo biti pozorni.

Koronavirus je tudi Slovenijo ujel nepripravljeno, 
saj nam je potrkal na vrata med šolskimi zimskimi 
počitnicami, med menjavo vlade, torej v obdobju 
šibkega voditeljstva. Krizne situacije pa šibkega 
vodenja ne prenesejo, saj terjajo odločno, premi-
šljeno, profesionalno in zavzeto ukrepanje v dobro 
vseh deležnikov od prvega trenutka dalje. Ta čas je bil 
žal zamujen, skupaj z zaupanjem. S to negotovostjo 
in strahom ljudje ostajajo doma oz. se vračajo na 
delovna mesta v okoljih, kjer posli, ob občasnem zgra-
žanju družbe, tečejo naprej. Hvala bogu, da tečejo, 
saj so delovna mesta varna zgolj in samo v okviru 
stabilnega poslovanja. Podjetja nimajo možnosti, da 
bi se ustavila in čakala na boljše čase. »Postoj za tre-
nutek, ostani za vedno« piše na nagrobniku mnogih 
gospodarskih družb, ki v nekem trenutku niso zmogle 
v korak s konkurenco. In konkurenca, verjemite, ne 
čaka na državno pomoč. Samo uspešno poslovanje 
lahko zagotovi likvidnost, delovna mesta in poslovni 
rezultat. 

Kdaj pravzaprav nastopi čas za krizno komuniciranje? 
Krizno komuniciranje je neločljivi del upravljanja 
krizne situacije, žal pa ta čas vse prevečkrat nastopi 
šele v trenutku, ko se vodstva zavedo, da situacije 
ne zmorejo več obvladovati. Dober, pravočasen 
trenutek za ukrepanje pa je, preden se zaplete, saj je 
bistveno lažje preprečevati kot reševati. Zato je tako 
pomembno, da se v podjetjih zavedamo tveganj in 
ranljivosti in z njimi aktivno upravljamo. 

To so nekatera naša izvozna podjetja tudi storila, 
saj smo že kmalu po izbruhu na Kitajskem skupaj 
načrtovali organizacijske, finančne in kadrovske 
ukrepe in razmišljali o tem, kako se bodo odzvali 
ključni deležniki, ko nas bo situacija dosegla. Kajti 
jasno je, da nas v globalnem svetu doseže vse. Izvozno 
gospodarstvo ima to prednost, da ne pozna meja, 
si ne dela utvar in se boleče zaveda soodvisnosti. 
Odločevalce je zavedanje, da imamo težavo, dohitelo 
mesece kasneje, tako da za dober krizni menedžment 
ni bilo več možnosti.  

Upravljanje kriznih situacij namreč terja veliko 
znanja, izkušenj in odgovornosti. To je redka, a 
nujna kombinacija. Zato v taki situaciji potrebujemo 
učinkovit krizni tim in v njem najvišje politične 
odločevalce, specializirane zdravstvene strokovnjake 
in izkušene strokovnjake za krizni menedžment. 

Potem je lažje oceniti razsežnost situacije in jo 
ustrezno upravljati, upoštevajoč potrebe, skrbi in 
strahove deležnikov ter posledice, ki jih vsak ukrep 
prinese. Potem je tudi lažje v krizni situaciji delovati in 
komunicirati, kot je prav, torej pravočasno, profesio-
nalno, pošteno, razumljivo, angažirano in empatično, 
v dobro vseh.

Kako ocenjujete komuniciranje odgovornih na temo 
novega koronavirusa?
Realno oceno in ceno bo izstavil čas. Že zdaj pa lahko 
rečemo, da bo cena, ki jo bomo vsi skupaj plačali, 
zagotovo višja od končnih ocen. Dejstvo pa je, da 
tistim, ki morajo stvari reševati, nihče ne ploska. Če so 
na koncu uspešni, je to za ljudi samoumevno, če niso, 
pa prav tako. 

V krizni situaciji je sicer zelo pomembno razumeti 
delovanje, ravnanje in odziv ključnih deležnikov. 
Upravljanje in komuniciranje mora to upoštevati in 
odražati. Žal je takoj na začetku, v trenutkih šibkega 
vodenja in neenotne komunikacije, med ljudmi prev-
ladal občutek, da jih nihče ne sliši, da ostajajo sami s 
svojimi skrbmi in bolečino, obenem pa so morali dan 
za dnem poslušati očitke, naj ne paničarijo. Jasno, 
da jih je poslalo strah. Z množičnim nakupom mask, 
razkužil in zalog hrane so imeli občutek, da lahko vsaj 
deloma nadzorujejo ogrožujočo situacijo. Enako je 
danes, ko iz dneva v dan poslušajo, da je slabo in da 
bo jutri še slabše, ob tem pa ob apokaliptičnih napo-
vedih poskušajo kolikor toliko normalno živeti. Ljudje 
si prizadevajo ohraniti nadzor nad lastnim življenjem 
in zavarovati občutek, da so svobodna bitja in da svet 
okrog nas vendarle ni ena sama neobvladljiva grožnja. 
In v resnici ni. 

Realno oceno in 
ceno bo izstavil čas. 
Že zdaj pa lahko 
rečemo, da bo cena, 
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plačali, zagotovo 
višja od končnih 
ocen.
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Katere, poleg opozorila, naj ne paničarijo, so največje 
napake pri komuniciranju o koronavirusu, ki so jih 
doslej naredile slovenske institucije? 
»Samo brez panike« je najslabše možno sporočilo 
odločevalcev v krizni situaciji, ko so ljudje že tako 
prestrašeni in vznemirjeni. Če smo do njih pokrovi-
teljski, obenem pa z dramatičnimi sporočili vzbujamo 
strah, tesnobo in negotovost, so zaskrbljeni še bolj. 
Ljudem je treba pokazati, kako bo poskrbljeno zanje 
in za njihove bližnje. Treba jim je dati verodostojne 
informacije, potrebujejo pa tudi občutek varnosti, 
upanja in zaupanja. To se dobi z odgovornim delom. 
Odgovorno, pametno ukrepanje, ki ga spremlja odgo-
vorno, enotno komuniciranje, je edina prava pot. 

Na začetku je bila velika težava tudi nekoordini-
ranost institucij, ki so javnosti sporočale vsaka svojo 
zgodbo, obenem pa niso uspele ustrezno obveščati 
svojih organizacij, za katere so načrtovale ukrepe. 
Tako so šole in vrtci iz medijev izvedeli, da se zapirajo 
in starše tako tudi obvestili. Prav tako so bili predolgo 
brez ustreznih informacij in opreme bolnišnice, zdra-
vstveni domovi, domovi starejših, varstveno vzgojne 
ustanove, torej tisti, ki skrbijo za najranljivejše. Tudi 
razmislek in komunikacija o pomoči gospodarstvu sta 
prišla z zamikom in blažilni ukrepi države za marsi-
koga ne bodo pravočasni in zadostni. Vse to ima svoje 
posledice. Nekatere, denimo število brezposelnih 
in izbrisov podjetnikov iz poslovnega registra so že 
vidne, z drugimi se bomo morali prav kmalu soočiti. 
Epidemija in njeno upravljanje namreč ne prinašata le 
javnozdravstvenih posledic, pač pa tudi družbene in 
gospodarske, ki so praviloma zahtevnejše in jih bomo 
odpravljali še leta. 

Ukrepi so precej spremenili naše vsakdanje življenje. 
Kako oziroma s čim naj odgovorni vzbudijo zaupanje 
v ljudeh in jih prepričajo, da sledijo njihovim 
navodilom?
Komunikacija mora biti mirna, poštena, transpa-
rentna in pravočasna. Verjamemo in sledimo ji, če 
odraža resnično skrb za prebivalstvo in dobrobit 

družbe in to ljudje začutijo. Razumeti moramo, 
kako se deležniki odzivajo v zaostrenih situacijah, 
kaj jih skrbi in kaj potrebujejo in temu prilagoditi 
komunikacijo in predvsem ukrepe. Razmišljati je 
treba tudi o tem, komu ljudje (še) zaupajo. Komu 
zaupajo upokojenci, ki so najbolj ranljivi? Komu 
zaupa osemdesetletna gospa, ki je sprva vsak dan 
kupila par hlebcev kruha za v skrinjo, ker je kvasa 
zmanjkalo? Komu zaupa starejši gospod, ki je zaman 
prišel v lekarno po masko in sprašuje: »Nimate ali 
nočete dati?« Upravljanje problematike mora biti 
seveda centralno vodeno, vendar je treba sočasno 
opremiti tudi lokalne institucije in mnenjske voditelje, 
ki jim ljudje zaupajo, da bodo lahko dali informacijo 
svojim ljudem. Kajti ljudje verjamejo in zaupajo 
predvsem tistim, s katerimi živijo, za katere vedo, da 
se nanje lahko zanesejo. Tisto, kar povedo v lokalnem 
zdravstvenem domu, bolnišnici, domu za starejše ali v 
podjetju, kjer je posameznik zaposlen, tistemu ljudje 
prisluhnejo z večjim zaupanjem. 

Danes se zdi, da se vse informacije selijo na splet, na 
uradne strani pristojnih institucij, medije, družabna 
omrežja … Je to dovolj? Kaj pa starejša generacija, 
ki je ravno pri pojavu novega koronavirusa najbolj 
ogrožena? 
Starostniki ne obvladujejo spleta in digitalnega sveta. 
Informacije morajo priti do njih v lokalnem okolju 
in jih morajo imeti možnosti vzeti tudi v roke in jih 
prebrati. Po številnih opozorilih so gospodinjstva 
dobila informacijo tudi v tej najbolj enostavni tiskani 
obliki. Za starostnike informiranje seveda ni dovolj, 
treba je ustrezno poskrbeti zanje in lokalne skupnosti 
so se zares izkazale. Skrbi pa problematika domov 
za starejše. Okužbe so se razširile preko vseh meja, 
saj so domovi v korona situacijo padli brez zadostne 
zaščitne opreme, kadrov, sredstev in mnogi tudi 
brez prostorskih možnosti za ustrezno obvladovanje 
okužb. Žalostno je, da so morali domovi, zdravstvene 
ustanove in drugi tako dolgo čakati na osnovno 
zaščitno opremo in vsenaokrog prositi zanjo. Brez 
ustrezne opreme ni mogoče varno delati in zašči-
titi ljudi.

Kako naj se upravljanja krizne situacije korona virusa 
lotijo podjetja? Kako naj ukrepajo in komunicirajo?
Zaupanje in profesionalizem nas rešujeta v hudih 
situacijah in tudi tokrat je tako. Zdaj je čas za odločno, 
fleksibilno, a tudi empatično vodenje. Vodjem in 
ostalim sodelavcem zdaj pospešeno pomagamo, da 
zmorejo stopiti skupaj, ustrezno voditi, sodelovati in 
delati s tistim in tistimi, ki jih imajo. Zgodi se namreč, 
da mora ključni sodelavec (ali več njih) zaradi suma 
okužbe ostati doma, delo pa mora teči dalje. Zgodi 
se tudi, da ni repromateriala, da zataji logistika, 
da ni dovolj naročil. Vodenje v času krize in velikih 
sprememb je zahtevno in vodstva potrebujejo dobro 
podporo strateškega in kriznega menedžmenta, saj 
resnično ni prostora za napačen korak. Sploh pa je 
vsako podjetje za lastnike, zaposlene, lokalno okolje 
in za slovensko gospodarstvo preveč pomembno in 
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preveč dragoceno, da bi lahko prepustili naključju, kaj 
se bo dogajalo v naslednjih mesecih. Skupaj z vodstvi 
ocenjujemo tveganja in ranljivosti ter možnosti za 
prilagojeno delovanje in se pripravljamo na čas po 
koroni, ki bo za gospodarstvo še zahtevnejši. Zato 
je res pomembno, da podjetja v očeh zaposlenih 
in naših poslovnih partnerjev ostanemo kredibilen 
in zaupanja vreden partner, na katerega se lahko 
zanesejo. Z deležniki je treba odkrito komunicirati 
o morebitnih težavah, prav tako so potrebni odkriti 
pogovori z zaposlenimi. Dejstvo je, da se bomo v tej 
globalni krizni situaciji vsi morali čemu odpovedati 
in da kateri izmed načrtov zdaj ne bo uresničen. To 
bomo, upajmo, preživeli. Pomembno je, da ohra-
nimo likvidnost in čim več delovnih mest. Prav tako 
pomembno pa je, da ne izgubimo upanja, zaupanja in 
drug drugega.

Kaj lahko storimo za zaposlene v podjetjih, za 
sodelavce?
Zaposleni so edini, na katere lahko zares računamo 
v tej krizni situaciji. Zato je pomembno, da jim 
poskušamo čim bolj olajšati življenje in poskrbeti za 
njihovo varnost in nemoteno delo. Sledimo javnozdra-
vstvenim priporočilom in poskrbimo za zaščitne 
ukrepe in prilagoditve, ki jih terja nova realnost. 

Sodelavci zdaj bolj kot kdaj koli prej poleg vseh 
zaščitnih ukrepov potrebujejo dobro vodenje in 
občutek, da bomo poskrbeli zanje in da bodo tudi 
oni lahko dobro poskrbeli za bližnje. Če bomo v teh 
nemirnih časih zmogli dati sodelavcem spoštovanje, 
zaupanje in varnost, dobro vodenje in ustrezno 
komunikacijo, bodo lahko bolj mirno in bolj uspešno 
opravljali svoje delo in tudi rezultati bodo boljši. 

Tudi ko bo tale nočna mora mimo, jo bodo ljudje 
še dolgo nosili v srcu. Tam bo poseben predalček za 
vodstva, ki bodo v teh težkih časih zmogla podpreti 
sodelavce in jim olajšati življenje. Kdo je poskrbel 
zanje v času, ko jih je najbolj skrbelo – tega ljudje 
ne bodo pozabili. Zavedati se moramo, da krizne 
situacije naplavijo neverjetne ekstreme. Prebudijo 
najboljše ali najslabše v nas. Če želimo, da prevlada 
dobro, potrebujemo dober krizni menedžment in 
zavestno odločitev in odgovornost vsakega med nami. 
Zlasti vodje so zdaj na zrelostni preizkušnji in njih 
moramo podpreti. Res je pomembno, da ostanemo 
drug drugemu ljudje, poskrbimo za dobro vodenje 
in poštene odnose z vsemi našimi deležniki, v prvi 
vrsti z zaposlenimi. To nam bo omogočilo čim boljši 
izhod iz te slabe situacije in stabilnejše poslovanje v 
prihodnosti. gg
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Leto 2020 ni in ne more biti 
nadaljevanje 2019
Začetek letošnjega leta je tudi na Štajerskem napovedoval še eno uspešno, stabilno 
leto za gospodarstvo. A že dva meseca kasneje se je regija, podobno kot cel svet, znašla 
v eni največjih kriz: težave so z logistiko, nabavo surovin, izvozom … Kdaj se bodo 
postavili na noge, še ne vedo, računajo pa na pomoč države, saj menijo, da »takšne 
krize ni mogoče preživeti brez sistemskih ukrepov in pomoči«.
Nina Šprohar

»Leto 2019 se zdi daleč za nami, predvsem zaradi 
izrednega položaja, povezanega s koronavirusom. 
Če bi bil položaj takšen kot pred leti, bi v tem času 
podjetja že oddala letna poročila in pred nami bi bila 
slika poslovanja v letu 2019,« izredne razmere, ki so 
trenutno prisotne, ponazori Aleksandra Podgornik, 
direktorica Štajerske gospodarske zbornice. Ob tem bi 
najbrž tudi obudili marsikateri dogodek, ki je leto zaz-
namoval – čeprav jih zdaj ne postavljamo v ospredje, 
pa je po njenem mnenju prav, da ne pozabimo nanje. 
»Tako zaradi dobrih izkušenj kot tudi zaradi težav, 
ki mogoče niso bile rešene in ostajajo v vrsti za 
reševanje,« pojasni, saj bo življenje in delo po njenih 
besedah moralo čim prej steči naprej. 

A sogovornica opozarja, da leto 2020 ni in ne more 
biti nadaljevanje 2019. »V začetku letošnjega leta 
so napovedi za gospodarsko rast v Sloveniji kazale, 
da bo ta v prihodnjih dveh letih pretežno stabilna. 
V regiji smo se ukvarjali s pomanjkanjem ustrezne 
delovne sile, delavcev za nove zaposlitve praktično ni 
bilo več. Danes, slaba dva meseca kasneje, je regija, 
država in praktično cel svet v eni največjih kriz, ki se 
sicer ni začela v gospodarstvu, ima pa nanj neverjetne 
učinke,« pojasnjuje Podgornikova. 

Sodelovanje, izmenjava izkušenj in skupno 
iskanje rešitev
Podjetja se na ŠGZ ves čas obračajo z vprašanji in 
iskanjem izhodov iz nastalega položaja. »Podjetja 
iščejo možnost za ohranitev poslovanja, pri čemer 
seveda računajo na pomoč države, tako kot v vseh 
drugih gospodarstvih po svetu. Takšne krize namreč 
ni mogoče preživeti brez sistemskih ukrepov in 
pomoči,« je prepričana direktorica ŠGZ. Zelo se 
trudijo iskati načine, s katerimi bi podjetjem omogo-
čali nadaljevanje dela in nadomestili izpad dohodka, 
saj je nadaljevanje gospodarske dejavnosti izjemno 
pomembno za dobrobit nas vseh. »Obrnili smo se tudi 
na svoje člane in jih pozvali k sodelovanju, izmenjavi 
izkušenj in medsebojni pomoči, postavljanju vprašanj 
in predlaganju ukrepov. Prek različnih videokonferenc 
smo v stalnih stikih s člani, vsebine in termini se spre-
minjajo glede na aktualnost in so objavljeni na spletni 
strani zbornice,« o tem, kako podjetjem pomagajo, 
pravi Podgornikova. Kot pomoč v krizi izpostavlja 
predvsem sodelovanje, izmenjavo izkušenj in skupno 
iskanje rešitev.
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Popolnoma so morali spremeniti način delovanja
Tudi v podjetju Impol je začetek leta obetal nada-
ljevanje uspešnega leta 2019: »Leto se je začelo 
spodbudno, obseg naročil je naraščal, a naše poslo-
vanje je kmalu zaznamovala epidemija,« opišejo potek 
dogajanja. Imajo sicer še vedno velik obseg naročil, 
a se pojavljajo težave pri upravljanju poslovanja, ki 
jih povzroča koronavirus: logistika, nabava surovin 
ipd. »Zaenkrat razmere uspešno obvladujemo, smo 
pa z namenom zmanjševanja negativnih vplivov 
sprejeli različne ukrepe: odpovedana so vsa službena 
potovanja, sestanki se izvajajo s pomočjo elektron-
skih konferenc, obiski v skupini Impol so omejeni na 
področje transporta in druge nujne poslovne transak-
cije, za vse obiskovalce veljajo poostrena pravila za 
preprečevanje okužb, zaposleni, ki jim narava dela to 
dopušča, delajo od doma, vsi interni sestanki pote-
kajo v omejenem obsegu oseb, zagotavlja se potrebna 
razdalja med ljudmi, vsi naši prostori so opremljeni z 
razkužili, zaposleni, ki so izpostavljeni interakcijam, 
nosijo zaščitna sredstva, odpovedali smo tudi malico 
v skupnih prostorih in zagotovili dezinfekcijo garderob 
ter se z zaposlenimi dogovorili o omejitvi medse-
bojnih osebnih interakcij,« vse spremembe naštejejo 
v Impolu.

Med največje uspehe v zadnjem obdobju skupina 
Impol uvršča razvoj programa finalizacije in prido-
bitev novega portfelja kupcev, razvoj drugih izdelkov 
z višjo dodano vrednostjo (crash in non-crash profili, 
edt-pločevina) in pridobitev standarda EN 9100 za 
poslovanje v letalski industriji. »V prihodnje name-
ravamo nadaljevati s preoblikovanjem prodajnega 
miksa v smeri povečevanja izdelkov z višjo dodano 
vrednostjo,« še obljubljajo.

Nemogoče je napovedati, kakšne posledice bo 
prinesel virus
V podjetju Talum podobno pravijo, da se gospodar-
stvo trenutno nahaja v izrednih razmerah, kakšne 
bodo posledice, še ne vedo, saj se stanje spreminja 
iz ure v uro. »Še toliko težje nam je tistim podjetjem, 
kjer proizvodni proces teče neprekinjeno, torej 24 ur 
na dan, 365 dni v letu, hkrati pa moramo poskrbeti 
za zdravje in varnost svojih sodelavcev. Koronavirus 
bo imel negativne posledice, kakšne in v kakšnem 
obsegu pa se bodo odražale, pa je v tem trenutku 
nemogoče napovedati,« še pravijo v Talumu.

Zaradi zakona o minimalni plači naj bi določene 
proizvodne programe preselili
V podjetju TBP – Tovarna bovdenov in plastike 
je prejšnje leto zaznamovalo naraščanje naročil, 
pomanjkanje delovne sile in strokovnega kadra ter 
zmerna rast cen surovin in storitev. »Zlasti pri stroških 
dela in storitvah je prišlo do eskalacije cen zaradi 
uveljavitve novega zakona o minimalni plači. Ta je 
delodajalcem že v preteklem letu povzročal 'glavo-
bole' in narekoval iskanje novih rešitev, s katerimi 
bi kljub dvigu stroškov dela ostali konkurenčni in 
ohranili svoj tržni delež,« pojasnjuje direktor pod-
jetja, dr. Danilo Rojko. Če je bila gospodarska rast na 

Štajerskem ena od pozitivnih strani lanskega leta, pa 
je dvig minimalne plače v letu 2020 in tudi napovedan 
dvig v letu 2021 po njegovem mnenju spremenil 
razmišljanje vodstev podjetij in začel spreminjati 
njihovo strategijo. »To še zlasti velja za avtomo-
bilsko industrijo, katere dobavitelj je tudi družba 
TBP. Sprememba strategije pomeni spremembo v 
organizaciji dela in dodatna vlaganja v posodobitev 
proizvodnih sistemov,« pojasnjuje Rojko.

Poleg tega, da se njihova družba trenutno sooča z 
dvigom konkurenčnosti zaradi dviga minimalne plače, 
ki v okviru zastavljene nove strategije narekuje tudi 
selitve določenih proizvodnih programov na področja 
s cenejšo delovno silo, jih pestijo tudi težave, pove-
zane s širitvijo koronavirusa. »Ta trenutno povzroča 
motnje v dobaviteljski verigi in izostanek zaposlenih 
zaradi nekaterih vladnih odredb. Če smo v začetku 
imeli težave z dobavo blaga iz Azije, je sedaj motena 
oskrba iz sosednje Italije in nekaterih držav zunaj 
EU. Te motnje se bodo verjetno še povečevale,« meni 
sogovornik. 

Več sredstev bodo namenili razvoju
Dobave kupcem trenutno še potekajo bolj ali manj 
nemoteno, vendar je, kot pravi Rojko, le vprašanje 
časa, kdaj bodo tudi sami čutili posledice pretrganja 
dobaviteljske verige svojih dobaviteljev, hkrati pa 
bodo zaradi izpada morali tudi njihovi kupci zmanjšati 
naročila.

»Vsekakor pa smo ponosni, da smo z uvajanjem 
novih oz. spremenjenih oblik organizacije dela in uva-
janjem avtomatizacije in robotizacije v proizvodnjo 
povečali našo konkurenčno prednost,« največji uspeh 
podjetja izpostavi Rojko. Vložek se že pozna in se 
odraža v pridobivanju novih projektov. »V prihodnosti 
želimo intenzivno nadaljevati v smeri posodabljanja 
proizvodnih sistemov ter več sredstev namenjati 
razvoju obstoječih produktov kot tudi razvoju 
novih. To še zlasti velja za produkte z višjo dodatno 
vrednostjo, ki bi zagotavljali družbi večje prihodke 
in omogočili ohranjanje obstoječih delovnih mest v 
regiji,« še pojasni Rojko. gg

Ostanimo aktivni
»Danes je najbolj aktualen poziv #ostani doma, 
dodati mu moramo #ostanimo aktivni, sicer 
doma ne bomo preživeli. V ŠGZ delamo vse, da bo 
regijsko gospodarstvo in s tem seveda tudi pre-
bivalstvo krizo prebrodilo in da bo gospodarstvo 
ponovno postalo vir razvoja,« poudari direktorica 
ŠGZ, Aleksandra Podgornik. 
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Regionalizacija

Decentralizacija je najboljše jamstvo  
za rast, razvoj in delovna mesta
Slovenija postaja vse bolj centralizirana, kar vpliva na vsakodnevne migracije, 
vrednost nepremičnin in še na mnoga druga področja, opažajo na Štajerskem. Pogoste 
so tudi delovne migracije čez mejo, a jih je trenutno v veliki meri zaustavil koronavirus.
Nina Šprohar

Dogajanje v štajerskem gospodarstvu je v letu 2019 v 
prvi vrsti razburkala tema regionalizacije, do katere 
se je opredelila tudi štajerska splošna in poslovna 
javnost. »Zbornica že vsa ta leta izpostavlja, da je 
Štajerska gospodarstvu privlačna regija, da ima 
odličen strateški položaj, veliko izkušenih stro-
kovnjakov in dobrih delavcev, bogato podjetniško 
tradicijo ter kakovostne znanstvene in raziskovalne 
institucije,« poudari Aleksandra Podgornik, direk-
torica Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ), ki 
doda, da bi »v neki bolj močni, tudi v politično regijo 
povezani sredini, tudi gospodarstvo lažje prosperiralo 
in podpiralo razvoj regije, tako kot bi regija s svojo 
povezovalno in promocijsko vlogo lahko trasirala pot 
podjetjem«. Čeprav je trenutno razprava prekinjena, 
direktorica ŠGZ obljublja, da ni končana in se bo 
morala kmalu nadaljevati.

Sedeži javnih agencij  
bi lahko bili razpršeni po Sloveniji
V ŠGZ ugotavljajo, da postaja Slovenija vedno bolj 
centralizirana, kar se odraža v vsakodnevnih migra-

cijah, vrednosti nepremičnin, investicijskih vlaganjih 
in še na mnogih drugih področjih. »Zbornica je 
opozorila, skupaj z mnogimi drugimi akterji v regiji, 
da je decentralizacija najboljše jamstvo za rast, 
razvoj in delovna mesta. Opozorili smo, da je za 
spremembe potrebna politična volja, ki edina lahko 
uvede sistemske spremembe. Zakaj ne bi bili sedeži 
javnih agencij in drugih pomembnih javnih inštitucij 
razpršeni po Sloveniji?« se sprašuje Podgornikova. 
Decentralizacija javnih služb bi zmanjšala obseg 
dnevnih migracij v Ljubljano in bi posledično pome-
nila velike prihranke plačil vsakodnevnih prevozov na 
delo, imela pa bi tudi ekološke in druge učinke.

Podobne težave tudi drugje po Sloveniji
V Sloveniji v povprečju polovica delovno aktivnega 
prebivalstva dela v drugi občini, kot prebiva. »V 
grobem je iz podravske regije dnevno 10 tisoč 
delovnih migracij v Ljubljano in približno toliko še v 
sosednjo Avstrijo. Po drugi strani je na primer Maribor 
na tretjem mestu med občinami, v kateri imajo zapos-
leni delovno mesto na območju svoje občine; preko 
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70 odstotkov jih delo dobi v svoji občini, medtem ko 
jih v občini Trnovska vas in Hodoš dobi delo v občini 
svojega bivališča manj kot 10 odstotkov,« pravi 
Podgornikova. 

Za Štajersko so zelo pomembne tudi čezmejne 
migracije. »V tujino odhajajo ljudje delat iz mnogih 
razlogov, od tistih, ki predstavljajo osebne izzive 
do tistih, ki prinašajo boljši zaslužek,« pojasnjuje 
Podgornikova, a dodaja, da so te aktivnosti zdaj 
skoraj povsem usahnile, kar je za regijo izjemno velik 
gospodarski upad. 

Že lani so v ŠGZ tej temi posvetili veliko naporov, 
v luči pričakovane uvedbe evropskih direktiv v 
slovensko zakonodajo. Podgornikova pravi, da je bila 
izvedena tudi obsežna raziskava, v kateri so analizirali 
pomen izvoza gradbenih in tehničnih storitev ter 
problematike ureditve napotenih delavcev. »V njej 
so bili predstavljeni scenariji, kaj bi lahko prinesle 
spremembe zakonodaje, ki bi otežile opravljanje 
čezmejnih storitev,« dodaja Podgornikova. Analiza 
je po njenih besedah pokazala, da bi lahko prišlo 
do občutnejših izgub delovnih mest, tudi do izgube 
dobrih 13 tisoč delovnih mest. 

Večina izvoza delovne sile temelji na 
gradbeništvu, inženiringu in transportu
»Aktualnost analize je tudi za čas in situacijo izbruha 
koronavirusa zelo velika. Zavedati se moramo, da 
je izvoz storitev za Slovenijo zelo pomemben, v 
preteklem letu je predstavljal več kot 17 odstotkov 
BDP. Prav tako pa je neto izvoz storitev (izvoz, znižan 
za uvoz) ključen za ohranjanje visokega presežka 
na tekočem računu plačilne bilance, kar pomeni, da 
naše nacionalno gospodarstvo s tem znižuje neto 
dolg,« razloži direktorica ŠGZ. Gospodarstva, ki imajo 
visok presežek na tekočem računu plačilne bilance, 
so namreč običajno izvozno zelo konkurenčna. Poleg 
tega je Slovenija precej bolj konkurenčna na storitvah 
kot pri blagu, saj presežek pri storitvah znaša 2,7 
milijarde evrov, pri blagu pa 1,1 milijarde evrov. 

Večina izvoza delovne sile temelji na izvozu 
gradbenih, inženirskih in transportnih storitev, ki 
predstavljajo več kot petino slovenskega celotnega 
izvoza storitev in skoraj 4,5 odstotka skupnega izvoza 
Slovenije, zatrdi Podgornikova. Iz Štajerske je večina 
napotitev na področju gradbenih in tehničnih storitev, 
predvsem v Nemčijo, Avstrijo in Italijo. »Kako in v 
kakšnem času se bo ta del gospodarstva regije lahko 
reaktiviral, bo izjemno pomembno za poslovno uspeš-
nost in življenje celotne regije,« verjame sogovornica. gg
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Infrastruktura

Štajerska je že plačala en TEŠ
Težave v Podravju se pojavljajo predvsem v povezavi z že obstoječo infrastrukturo 
– z elektrarnami, kjer denar odteka v Ljubljano, in z drugim največjim letališčem v 
državi, ki je obstal na mrtvi točki. Ostala gradbena dela v regiji so odvisna predvsem 
od poteka epidemiološkega stanja v državi, je pa načrtovanih nekaj večjih gradenj, od 
katerih določen del subvencionira tudi Evropski sklad.
Nina Šprohar

Zbornica in celotna regija že dolgo časa opozarjata na 
škodljive posledice centralizacije v okviru Holdinga 
Slovenske elektrarne (HSE), kjer, kot pravi direkto-
rica Štajerske gospodarske zbornice, Aleksandra 
Podgornik, najvišji davek plačujejo Dravske elektrarne 
Maribor (DEM). »Nekatere napovedane spremembe 
v poglabljanju centralizacije se sicer niso zgodile, 
vendar to še ne pomeni, da projekt združevanja 
poslovnih funkcij in iskanja sinergij, kot centralizacijo 
imenujejo na HSE, miruje,« pojasnjuje Podgornikova. 
Po njenih besedah DEM izgublja zaposlene, skrb 
vzbujajoče je, da odhajajo predvsem strokovnjaki, v 
zadnjih letih pa v DEM sploh niso zaposlili nobenega 
novega kadra. »Seveda pa je najbolj zaskrbljujoč 
enosmerni denarni tok v Ljubljano, opravičevan s 
holdinško solidarnostjo, v regiji ostaja bore malo. In 
ob tem ne gre za nizke vsote, če seštejemo vse, kar 
je brez povratka odteklo v holding, pridemo do 1,3 
milijarde evrov. Štajerska je torej že plačala en TEŠ,« 
je kritična Podgornikova.

Strah pred dokončnim  
zaprtjem mariborskega letališča
Nič boljše odločitve ni po mnenju Podgornikove 
vlada sprejela v primeru prevzema upravljanja 
letališča Edvarda Rusjana Maribor. »Vsi vemo, da gre 
zgolj za rešitev v sili, s katero si je država sicer kupila 
čas, da razmisli in sprejme odločitev, kaj z njim v 
prihodnje. Težava je, da čas teče, razmislekov pa ni 
in ni in tako na letališče še vedno nihče ne gleda kot 
na pomemben infrastrukturni objekt, ki bi moral 
pomeniti konkurenčno prednost države in regije,« 
meni direktorica ŠGZ. Regija za letališče zahteva 
enakopravne pogoje z ostalimi tovrstnimi projekti 
v državi. »Morebitno dokončno zaprtje letališča bi 
prekinilo tudi helikoptersko reševanje za celotni 
severovzhodni del Slovenije, onemogočena bi bila 
tudi obramba pred točo. Država v regiji in regijskem 
gospodarstvu nikakor ne prepozna sogovornika in 
bojimo se, da nas bo čas ponovno prehitel,« še dodaja 
sogovornica. 

Vse odvisno od poteka novega koronavirusa
Izvajanje infrastrukturnih del je v prihodnje v veliki 
meri odvisno od epidemiološke situacije, pravijo na 
Ministrstvu za infrastrukturo RS (MzI).

V načrtu pa so sicer naslednji projekti:
•  Nadgradnja vozlišča Pragersko: Konec leta 2020 

je predviden začetek del, pogodba za izvedbo del 
je z izvajalcem že podpisana. Ocenjena vrednost 
investicije je 88,9 milijona evrov, od tega naj bi 40 
milijonov evrov prispeval Evropski sklad. 

•  Gradnja podvoza Ledina v Mariboru: Investicijska 
in projektna dokumentacija bo izdelana do konca 
tega oz. v začetku prihodnjega leta, javni razpis za 
izvedbo gradbenih del pa bo objavljen po prido-
bljenem pravnomočnem gradbenem dovoljenju, 
predvidoma konec leta 2020.

•  Izgradnja obvoznice Kidričevo: Projekt poleg 
izgradnje nove obvozne ceste v dolžini 3,95 
kilometra vključuje še ureditev priključka na glavni 
cesti Slovenska Bistrica–Ptuj, ureditev 6 križišč ter 
priključnih in traktorskih cest, izgradnjo podvoza 
pod industrijskim tirom s kesonom in črpališčem, 
izgradnjo podhoda za živali, ureditev površin za 
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kolesarje in pešce in krajinsko ureditev območja 
obvoznice. Ocenjena vrednost investicije je 14,7 
milijona evrov, od tega naj bi Evropski sklad 
prispeval 6,67 milijonov evrov.

•  Izgradnja obvoznice Slovenska Bistrica: 
Novogradnja obsega dvopasovno cesto s ploč-
niki v dolžini cca. 1.340 metrov, obojestransko 
enosmerno kolesarsko stezo, ureditev priključnih 
cest v dolžini 813 metrov, ureditev priključkov poti 
in posameznih parcel na priključne ceste oziroma 
deviacije, izgradnjo prepustov, izgradnjo treh 
novih križišč in preureditev obstoječih, vodno-
gospodarsko ureditev, ureditev odvodnjavanja, 
protihrupno zaščito, krajinsko ureditev ter ureditev 
cestne razsvetljave. Ocenjena vrednost gradbenih 
del znaša 6,7 milijona evrov. 

•  Izgradnja podaljška Ceste proletarskih brigad: 
Nova dvopasovna cesta bo dolga slaba dva kilo-
metra, v projektni dokumentaciji pa je načrtovano 
tudi preoblikovanje dvopasovnega krožnega križ-
išča pri Qlandiji v turbo krožno križišče. Pogodbena 
vrednost znaša dobrih 11 milijonov evrov.

•  Obnova Tovarniške ceste Kidričevo: V sklopu 
obnove ceste je predvidena nadgradnja obstoječe 
voziščne konstrukcije, v dolžini približno 1.660 
metrov, v vrednosti cca. 481 tisoč evrov.

•  Preureditev tri-krakega križišča v Hajdini: Ocenjena 
vrednost znaša cca. 354 tisoč evrov, v pripravi je 
odločitev o oddaji ponudbe. 

•  Kolesarska povezava Ruše–Maribor. gg

Kaj se trenutno gradi v podravski regiji?
•  Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj: 

Dela na obstoječi trasi bodo zaključena pred-
vidoma v letu 2020, na novi trasi (predor Pekel, 
viadukt Pesnica) pa do konca 2022.  

•  Krožišče Kidričevo: Dela so v zaključni fazi.
•  Ureditev hodnika za pešce in križišča na 

regionalni cesti Žice–Sveta Ana– Zgornja 
Ščavnica: Dela bodo zaključena predvidoma v 
avgustu 2020. 

•  Rekonstrukcija križišča v Šentilju: Gradbena 
dela bodo končana predvidoma letos junija.

V načrtu so številni 
infrastrukturni 
projekti, a na 
ministrstvu za 
infrastrukturo 
opozarjajo, da je 
njihovo izvajanje v 
veliki meri odvisno 
od epidemiološke 
situacije.

S svetovalno podporo o izobraževalnih 
možnostih do novega znanja
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza izvaja svetovanje o možnostih izobraževanja in učenja odraslih. Izobraževal-
no svetovanje je namenjeno zaposlenim, predvsem manj izobraženim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije 
ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela. Projekt svetovanja zaposlenim sofinancirata Republika Slovenije in Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada. Spletna stran projekta: http://www.azm-lu.si/podporna-dejavnost/svetovanje-za-
-razvoj-kariere-in-nacrt-izobrazevanja-maribor/ Konzorcij Andragoškega zavoda Maribor-LU je zadolžen za nudenje sveto-
valne podpore prebivalcem občin Zgornjega Podravja. 

Svetovanje je brezplačno. Izvedemo ga lahko v prostorih delodajalca ali na naslovu Andragoškega zavoda Maribor na 
Maistrovi ulici 5 v Mariboru. Cilj svetovalnega pogovora je, da se posameznik vključi v izobraževanje. V zaupnem okolju se 
lahko zaposleni s svetovalko pogovorijo o možnostih izobraževanja in učenja. Zaposlenim lahko ponudimo tudi postopke 
ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Gre za opis znanja in izkušenj, ki so si jih odrasli pridobili z 
dosedanjim delom in neformalnimi izkušnjami. Svetovalke zaposlenim z Andragoškega zavoda lahko opravijo brezplačno 
testiranje znanja nemškega in angleškega jezika in tudi različnih računalniških znanj. Zaposleni po opravljenem postopku 
prejmejo pisno mnenje o pridobljenih znanjih in spretnostih.

Dodatne informacije lahko dobite na Andragoškem zavodu Maribor-LU, in sicer na telefonskih številkah 02 / 234 11 34, 
041 / 372 273 ali preko elektronske pošte: svetovanje@azm-lu.si.
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V štirih letih so se uveljavili kot 
zaupanja vreden prevoznik
Podjetje GA+GR transport, d. o. o., ki 
deluje od leta 2016, z lahkimi tovornimi 
vozili opravlja prevoze po celi Evropi. 

Dejavnost prevoza tovora so začeli 
z izposojenimi lahkimi tovornimi vozili. 
»Prvo lastno vozilo smo kupili na začetku 
leta 2017. Z nakupi smo nadaljevali in zdaj 
imamo sodobni vozni park, ki ustreza 
standardom Evropske unije in obsega 27 
lahkih tovornih vozil Renault Master. Vsa 
vozila imajo cerado in spalnik. Od teh so 
tri z dvižno ploščadjo, da je dostava še 
lažja,« pravijo. 

Njihova vozila imajo tudi sodoben navi-
gacijski sistem, ki omogoča spremljanje 
poti prevoza tovora njihovih naročnikov. 
Povprečna starost vozil je 2 leti, kar 
predstavlja manjše možnosti okvar in 
pripomore k temu, da je blago dostavljeno 
pravočasno, poleg tega pa so vozila tudi 
okolju prijaznejša, saj imajo EURO 6 motor.

Ekspres, delni in celoviti prevozi 
po Evropi
V sredini leta 2017 so sedež podjetja 
preselili v Trniče, kjer delujejo še zdaj. 
Zaposlujejo več kot 30 oseb. Ukvarjajo 
se s prevozi raznovrstnega blaga. 
Ponujajo ekspres, delne in celovite 
prevoze. Opravljajo jih po Evropi, in 
sicer v in iz držav: Avstrija, Nemčija, 
Nizozemska, Belgija, Luksemburg, 
Danska, Poljska, Češka, Madžarska, 

Slovaška, Slovenija, Hrvaška, Italija, 
Velika Britanija in Švedska.

Konkurenčne prednosti: točnost, 
doslednost, hitrost in varnost
»Zavedamo se pomembnosti časa in 
pravočasne dostave tovora strankam v 
transportu, zato je zanesljivost ena izmed 
pomembnejših vrednot našega podje-
tja. Trudimo se vsako sprejeto pogodbo 
za prevoz izpeljati točno, kot se dogo-
vorimo, brez napak in brez zamujanja. 
Svoje konkurenčne prednosti gradimo na 
točnosti, doslednosti, hitrosti in varnosti,« 
pravijo v družbi GA+GR transport, d. o. o.  

Delujejo tudi v času pandemije 
koronavirusa. V Slovenijo so prepeljali 
'Čeferinove' zaščitne maske iz Belgije, 
skupaj so do zdaj opravili okoli deset 
korona prevozov. »Če bo še kakšen, ga 
bomo z veseljem izvedli,« pravijo.

Cilj: ostati pošten, zaupanja vreden in 
prilagodljiv partner
V prihodnosti nameravajo delati še več 
in bolje. »Eden izmed naših ciljev je 
pridobiti veliko strank in partnerjev ter 
z njimi dolgoročno uspešno sodelovati. 
Drug cilj je tudi povečanje voznega parka 
in zaposlenih. Še naprej želimo ostati 
pošteno, zaupanja vredno in prilago-
dljivo podjetje,« poudarjajo v družbi 
GA+GR transport, d. o. o.
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APLIKACIJA RAZISKAV BOLANIH ZGRADB   NA OSNOVI REZULTATOV
DIAGNOZE    SANACIJA IN TRAJNOSTNA OBNOVA    ZAŠČITA

KNOW-HOW       19 PATENTOV - 12 MODELOV - 40 BLAGOVNIH  ZNAMK
MEDNARODNI NATEČAJI 64 NAGRAD    64 STROKOVNIH ČLANKOV

101 IZUM  -  64 MEDNARODNIH NAGRAD

ING     KLAN

ING.KLAN d.o.o.  inženiring za obnove zgradb  Linhartova 18, 2000 Maribor SLOVENIJAPE TEHNOLOGIJA R&R,
izumitelj: IVAN S. KLANEČEK dipl.ing.grad. tehnol. 00386(41) 655417

VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA KLAN ®

-  MINERALNI   PP   OMETI ZA  K/T
-  BIO KLAN ® APNENI OMETI
-  OMETI ZA NOTRANJOST IN FASADE
-  NANO TEHNOLOŠKA MINERALNA 
ZAŠČITA

BAZENSKA HIDROTESNA TEHNIKA

- AQUAMINERAL TEHNOLOŠKI SISTEM
- PESKANJE BETONA IN ARMATURE
- AQUAMINERAL PLOMBIRNA MASA
- AQUAMINERAL KONSERVIRANJE ARMATURE
- AQUAMINERAL HIDROTESNI FINALNI SLOJI

SPECIALNE IZVEDBE SANACIJ

- IZVEDBA HORIZONTALNIH IN 
VERTIKALNIH DILATACIJ
- IZVEDBA MINERALNE TESNILNE ZAOBLICE
- SANACIJA PEŠČENJAKA IN HIDROFOBIRANJE
- NANO TEHNOLOŠKA ZAŠČITA

HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA

-  TEHNOLOŠKI SISTEM WACKER -            
ING. KLAN, S SILIKONIZIRANJEM
-  Z VTISKOVANJEM KROMIRANE 
PLOČEVINE
-  Z ELEKTROOSMOZO

SANACIJA ARMIRANEGA BETONA

- MEHANSKO ODBIJANJE DOTRAJANEGA 
BETONA IN ČIŠČENJE
- PESKANJE BETONA IN ARMATURE
- KONSERVIRANJE BETONSKE ARMATURE
- FINALNA OBDELAVA BETONA

SPECIALNI SANACIJSKI PREPARATI

- KLAN ® ŠTOP PLESNIM IN GLIVICAM
- KLAN ® ŠTOP SOLEM, NITRATOM 
SULFATOM
- KLAN ® APNENE BIO BARVE V 122 
BARVNIH ODTENKIH IN IZRAVNALNE MASE
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Mesta na Štajerskem prisegajo na svojo 
vinarsko in gastronomsko ponudbo
Ponudniki storitev v podravski regiji stremijo k oblikovanju butične ponudbe ter 
razvoju zelenega ekoturizma. V Ptuju medtem beležijo rast obiska in razvijajo nove 
načine, kako obiskovalcem približati kulturno izročilo mesta.
Jerneja Srebot

Štajerska prestolnica privablja ljubitelje vina
Maribor se ponaša kot gastronomska destinacija, saj 
ima na tem področju široko ponudbo, ki jo predsta-
vljajo najstarejša vinska trta na svetu, kakovostni 
štajerski vinarji ter vrhunski kuharski mojstri. K veljavi 
in prepoznavnosti štajerskih vin in restavracij prispe-
vajo tudi številne mednarodne nagrade. »Štajerska je 
svojo prepoznavnost skozi stoletja zgradila iz zaklad-
nice avtohtone kulinarike in znamenitih štajerskih vin. 
Bogato tradicijo pridelave vina simbolno predstavlja 
najstarejša trta na svetu, ki že več kot 400 let raste na 
mariborskem Lentu,« pojasni Monika Jurišič Hlevnjak 
iz Zavoda za turizem Maribor – Pohorje (ZTMP). Med 
drugim je mesto tudi prejemnik nazivov Evropska pre-
stolnica kulture 2012 in Evropsko mesto športa 2018.

Na zavodu med primere dobre prakse uvrščajo 
dobro sprejeto in obiskano Mariborsko vinsko pot, ki 
pelje obiskovalce po različnih lokacijah po mestu, kjer 

gostje poskušajo lokalna vina. »V prihodnje bo ZTMP 
izdal vinsko-kulinarično brošuro z zemljevidom, ki 
bo turistom olajšala preglednost ponudbe ter hkrati 
prispevala k dodatni promociji Maribora kot vinsko-
-kulinarične destinacije,« pove sogovornica. 

Trendi in usmeritve, ki jim sledijo tudi aktivnosti 
ZTMP in partnerskih organizacij, so oblikovanje 
butičnih, petzvezdičnih turističnih produktov s pri-
dihom lokalnega in trajnostnega. »Zadovoljiti želimo 
potrebe zahtevnih gostov, od družabnih 'foodijev', ki 
jih ob gastronomskih užitkih zanimajo tudi kulturne 
vsebine, do zelenih raziskovalcev, ki aktivnosti v 
naravi dopolnjujejo s povpraševanjem po 'zelenih 
produktih' destinacije in željo po pristnih stikih z 
domačini,« še pove sogovornica. 

Trendi in usmeritve, 
ki jim sledijo tudi 
aktivnosti ZTMP 

in partnerskih 
organizacij, so 

oblikovanje 
butičnih, 

petzvezdičnih 
turističnih 

produktov s 
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Prizadevanja za vzpostavitev 
trajnostnega turizma
V podobni vinsko – kulinarični luči se predstavlja 
Jeruzalem, ki sredi Ljutomersko-Ormoških goric, 
na vrhu griča, strnjen okoli Marijine cerkve iz 17. st., 
privablja obiskovalce na vinsko cesto, kulinarično 
ponudbo ob njej in pripadajoče razgledne točke. 
Poleg tega so za turiste zanimive tudi Bioterme Mala 
Nedelja, okolju prijazen hotel, zgrajen po konceptu 
eko marjetice. V Biotermah poudarjajo sožitje z 
naravo in zdravo bivanje posameznika, njihova poseb-
nost pa je pitna termalna voda, ki je priporočljiva za 
ljudi z želodčnimi težavami in visokim pritiskom. V 
neposredni bližini hotela se nahaja tudi Glamping 
Sončna dolina Bioterme z vilami in šotori, ki ponuja 
doživetja v naravi. Številni turisti radi obiščejo tudi 
Ljutomer, osrčje Prlekije in mesto 1. slovenskega 
tabora, kasačev, filma in vina. Mesto se ponaša tudi 
z arhitekturno dediščino in številnimi kulturnimi 
prizorišči.

Poleg aktivnega delovanja turistično informacij-
skih centrov v mestu Ljutomer in na Jeruzalemu, se 
destinacija predstavlja prek sodobnih spletnih orodij, 
promocijskih katalogov in podobno. »Odlični ambasa-
dorji naše občine so tudi obrtniki, podjetniki, domači 
pridelovalci s svojimi tipičnimi  kulinaričnimi produkti 
in gostinci, ki ohranjajo pristno prleško kulinariko,« 
pravi Boštjan Ivajnšič iz Turistično informacijskega 
centra (TIC) Jeruzalem. Obenem občina Ljutomer 
sledi viziji vzpostavitve ponudbe trajnostnega 
zelenega turizma z zavedanjem, da je trajnost edina 
in prava razvojna priložnost občine. »Tako je občina 
v letu 2017 že pridobila bronasti znak Zelene sheme 
slovenskega turizma in se pridružila elitni skupini 
destinacij ter ponudnikov v tej shemi,« nadaljuje 
sogovornik in pojasni: »S prejetim odličjem je kot 
zelena destinacija prevzela odgovornost, da deluje 
po trajnostnih načelih in si skupaj z vsemi ostalimi 

deležniki v turizmu nenehno prizadeva za izboljšave 
tako na področju turizma kot vseh ostalih področjih 
delovanja lokalne skupnosti.«

Široka ponudba kulturne dediščine v 
najstarejšem slovenskem mestu
Ptuj je ena osrednjih in najbolj obiskanih destinacij 
severovzhodne Slovenije. Ponaša se predvsem z 
bogato kulturno dediščino, najbolj pogoste točke med 
obiskovalci pa so Ptujski grad, Ptujska vinska klet, 
Galerija mesta Ptuj, dominikanski in minoritski samo-
stan, Arheološki park Panorama ter staro mestno 
jedro na splošno. »Slednje je tudi pod spomeniško 
zaščito in privablja obiskovalce, ki iščejo predvsem 
butično turistično ponudbo - naj bodo to vinoteke z 
najboljšimi vini, antikvariati z izbranimi starinami ali 

»Odlični 
ambasadorji naše 
občine so tudi 
obrtniki, podjetniki, 
domači pridelovalci 
s svojimi tipičnimi  
kulinaričnimi 
produkti in gostinci, 
ki ohranjajo pristno 
prleško kulinariko,« 
pravi Boštjan 
Ivajnšič iz Turistično 
informacijskega 
centra (TIC) 
Jeruzalem.

Foto M
ankica Kranjec

Gradiška ulica 3, SI - 2230 Lenart, Slovenija
T: +386 (0)2 729 16 00, F: +386 (0)2 729 16 10
E-mail: info@tbp.si

Sodobni evropski proizvajalec
Lenarški TBP d.d., proizvajalec komponent za sve-
tovno avtomobilsko industrijo, deluje na trgu že skoraj 
60 let. Na leto proizvede preko 87 milijonov različnih 
sestavnih delov za uveljavljene avtomobilske znamke 
kot so BMW, Daimler, Audi, Porsche, VW, Seat, Škoda, 
Lamborghini, Volvo, Jaguar, Bentley, Rover, Ford, GM 
in drugi, ki jih izvaža na tržišča v Evropi in zunaj nje.

Visoka tehnološka opremljenost, inovativnost
S sodobno tehnologijo in novimi znanji se je podjetje 
razvilo v dobavitelja, ki je med avtomobilskimi proizva-
jalci znano kot zanesljiv in izjemno fleksibilen partner. 
Visokokvalificirani kadri in sodobna tehnološka opre-
ma zagotavljajo odlično organizirano proizvodnjo, kar 
potrjujejo doseženi standardi kakovosti evropske avto-
mobilske industrije ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 

in ISO 45001. Poslovni proces je povezan in podprt 
s sodobno informacijsko tehnologijo, kar omogoča 
družbi prilagodljivost in hiter odziv pri komuniciranju s 
kupci in dobavitelji. TBP d.d. je povezan z dobavitelji 
in kooperanti v Sloveniji in zunaj nje, ki se s svojimi 
izdelki in storitvami vključujejo v proizvodno verigo av-
tomobilske industrije. 

Vizija podjetja TBP d.d. je ostati globalno priznani 
razvojni dobavitelj komponent za avtomobilsko in-
dustrijo ter biti »Best Class« v celotnem življenjskem 
ciklu izdelka.

Poslanstvo podjetja je ponuditi kupcu več kot ponuja 
konkurenca in s pridobljenim znanjem razvijati nove 
komplementarne ali popolnoma samostojne produkte.

Naše vrednote so spoštovanje posameznika, zaupanje, odprtost, lojalnost, kreativnost in inovativnost.
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pa restavracije, ki ne pustijo ravnodušnega niti najbolj 
zahtevnega gosta,« pove Tanja Srečkovič Bolšec 
direktorica iz Zavoda za turizem Ptuj.

Zanimanje za obisk najstarejšega slovenskega 
mesta konstantno raste, kar je razvidno iz kazalnikov 
prihodov in nočitev turistov ter obiska njihovega 
turistično informacijskega centra. V njem domuje 
tudi posebna tematsko opremljena kurentova soba, 
kjer lahko obiskovalci skozi vse leto pobliže spoznajo 
tradicionalno kurentovo opravo v naravni velikosti.

»V letošnji sezoni pripravljamo nov turistični 
katalog mesta,« pove sogovornica in doda: »V 
ospredju je tudi razvoj novih turističnih produktov. 
Pred kratkim so se recimo odlično uveljavile tako 
imenovane Vinske degustacije v temi v rovih pod 
ptujskim gradom (Zavod TuRa).« Začeli bodo tudi s 
turističnimi vodenji na ladjici Čigra, ki vozi po reki 
Dravi in Ptujskem jezeru, saj po besedah sogovor-
nice starodavno mesto z rečne perspektive ponuja 
posebno doživetje za obiskovalce.

Veliko pozornosti bodo v letošnjem letu namenili 
tudi pripravam na Evropsko prestolnico kulture 2025, 
za katero se je Ptuj uvrstil v drugi krog. 

Pomoč domačim turističnim ponudnikom 
Aktualne razmere v povezavi s koronavirusom turizma 
seveda niso pustile brez posledic, a sogovorniki 
ostajajo razmeroma optimistični. V Zavodu za turizem 
Maribor – Pohorje pričakujejo, da bo povpraševanje 
po ponudbi Maribora in širše destinacije s strani 
domačih, slovenskih gostov v naslednjih mesecih 
občutno naraslo, medtem ko v Zavodu za turizem Ptuj 
zagotavljajo, da se bodo najprej po najboljših močeh 
trudili pomagati turističnim ponudnikom, da se 
ponovno postavijo na noge. Veliko turistične ponudbe 
se predstavlja in trži tudi prek spletnih orodij in 
aplikacij (Facebook, Instagram, Tripadvisor), ponu-
dniki pa se vedno bolj poslužujejo tudi interaktivnih 
multimedijskih predstavitev destinacij. gg
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Z dolgoletno tradicijo in širokimi strokovnimi 
znanji sodelujemo s številnimi pravnimi su-
bjekti različnih pravno-organizacijskih oblik, 
tudi z večjimi in zahtevnejšimi. O kakovosti 
našega dela pričajo nizka fluktuacija in viso-
ko zadovoljstvo strank.

Ustvarjeni smo za računovodstvo, zato 
skupaj z vami mislimo vnaprej in vam po-
magamo dosegati in presegati začrtane 
podjetniške cilje. Zagovarjamo dolgoročno 
partnerstvo, ki temelji na zaupanju, pošte-
nju, znanju, izkušnjah ter dobrih medčloveš-
kih odnosih. 

Storitve opravljamo v Sloveniji in tudi za tu-
jino, predvsem na nemško in angleško go-

vorečem prostoru in v vseh državah bivše 
Jugoslavije.
 
Podjetje sestavlja v večini mlajši kolektiv. Direk-
torica  družbe ima pridobljenih več certifikatov.

• Certificirani davčni svetovalec pri Zbornici davčnih 
svetovalcev Slovenije

• Strokovni vodja računovodskega servisa pri GZS Slovenije
• Certificirani davčni svetovalec pri Davčno svetovalni 

zbornici Slovenije
• Certificirani strokovnjak  za računovodstvo pri Inštitutu 

za računovodstvo

Aktivna je tudi na Štajerski gospodarski zbor-
nici in sicer je predsednica Regijskega sveta 
za davčno in finančno področje ter predse-
dnica NO ŠGZ.

OBZORJE d.o.o.

RAČUNOVODSKE 
IN FINANČNE STORITVE, 
DAVČNO SVETOVANJE

Ljubljanska cesta 80,
2310 Slovenska Bistrica

T: +386 (0)2 843 0060
E: info@obzorje.si, 

E: jozica.planinsec@obzorje.si 
www.obzorje.si

Dejavnosti družbe so:

• Vodenje  
računovodstva

• Kontroling

• Vzpostavitev urejenega 
računovodstva

• Vodenje evidenc s 
področja zaposlenih

• Pridobivanje dovoljenj  
za delo v tujini,

• Davčno svetovanje

• Podjetniško svetovanje
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Lestvica

Največjih 100 družb  
po čistih prihodkih v podravski regiji v letu 2018
Rang Podjetje Število 

zaposlenih 
po del. urah

Čisti prihodki 
od prodaje, v 

EUR

Indeks 
18/17

Delež prodaje 
na tujih trgih 

(%)

Dodana vrednost 
na zaposlenega, 

v EUR

Neto čisti 
dobiček / izguba, 

v EUR

1 IMPOL d.o.o. 40 791.488.859 107,4 83,7 804.058 18.834.401

2 TALUM d.d. Kidričevo 952 371.991.912 106,7 81,4 41.753 358.457

3 SODO d.o.o. 38 276.641.966 101,1 0,0 162.236 1.000.387

4 POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 5.371 230.154.411 104,0 6,0 29.597 9.989.892

5 PERUTNINA PTUJ d.d. 1.401 164.833.564 103,3 45,9 34.869 7.170.223

6 BOXMARK LEATHER d.o.o. 1.552 151.915.149 96,4 99,9 15.062 -10.020.417

7 ADK d.o.o. 632 127.838.415 114,6 98,7 47.296 8.367.192

8 PALFINGER d.o.o. 646 108.859.683 112,5 94,6 45.457 4.690.927

9 FARMADENT d.o.o. 65 92.612.827 95,0 8,4 78.554 1.841.448

10 Continental Adria d.o.o. 32 90.685.011 106,6 63,5 143.962 2.080.622

11 Energija plus d.o.o. 70 90.072.092 119,4 0,0 84.490 1.813.793

12 STARKOM d.o.o. 328 88.624.880 103,5 97,7 58.820 5.296.236

13 Paloma d.d. 549 81.964.282 95,6 83,4 20.544 -3.663.968

14 WEILER Abrasives d.o.o. 786 81.133.874 97,9 93,6 36.194 2.875.209

15 Gorenje Surovina d.o.o. 328 80.597.759 112,6 22,3 45.229 2.501.810

16 IMPOL PCP d.o.o. 452 76.455.277 104,0 0,0 39.045 2.573.783

17 SILKEM d.o.o. 205 75.350.709 115,2 94,2 74.907 6.168.053

18 MELTAL IS, d.o.o. 93 69.194.077 115,5 57,0 29.647 304.250

19 ELEKTRO MARIBOR d.d. 832 62.690.799 103,7 0,0 79.381 14.947.893

20 TBP d.d. 865 61.736.919 101,8 99,7 28.475 3.001.949

21 DEM d.o.o. 233 60.389.719 107,9 0,1 139.518 8.320.493

22 IMPOL FT d.o.o. 276 56.617.445 101,2 0,0 42.437 1.793.199

23 Walstead Leykam tiskarna d.o.o. 102 48.596.090 94,2 81,8 62.908 1.349.635

24 ŠTAJERSKI AVTO DOM d.o.o. 72 47.886.121 105,2 0,2 45.017 290.911

25 LEDINEK ENGINEERING d.o.o. 134 42.821.691 128,4 96,4 66.584 1.471.748

26 GEBERIT proizvodnja d.o.o. 269 42.266.701 113,2 99,1 72.372 5.447.586

27
HENKEL SLOVENIJA d.o.o. 29 39.911.485 101,2 17,9 105.786 967.187

28 MLM d.d. 487 39.333.891 99,5 92,8 25.313 -1.319.582

29 TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK d.o.o. 92 39.291.247 109,1 2,0 36.684 639.382

30 PLINARNA MARIBOR d.o.o. 89 38.826.284 111,1 2,6 98.870 2.483.644

31
HENKEL MARIBOR d.o.o. 529 38.273.903 96,5 98,0 38.811 2.145.845

32 Albaugh TKI d.o.o. 101 36.886.755 112,5 43,9 31.109 -1.815.429

33 EOC d.o.o. 11 35.810.764 109,3 37,6 59.950 151.240

34 ECOLAB d.o.o. 100 34.773.258 105,6 74,6 60.885 1.105.030

35 IMPOL LLT d.o.o. 140 33.693.489 110,4 0,0 44.225 1.082.306

36 KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD d.o.o. 240 33.160.958 101,6 0,9 26.485 596.557

37 CP PTUJ d.d. 241 32.741.222 114,3 2,8 37.117 1.293.564

38 SAFILO d.o.o. Ormož 653 32.335.669 107,1 94,9 26.714 1.243.972

39 HC HIDROMONTAŽA d.o.o. 18 30.949.557 119,1 100,0 118.078 1.140.984

Ti
sk

an
o 

na
 p

ap
irj

u 
Vi

pr
in

t, 
80

 g
, p

ap
irn

ic
e 

VI
PA

P 
VI

DE
M

 K
RŠ

KO
, d

. d
.



44 glas gospodarstva plus, april-maj 2020  Lestvica

Rang Podjetje Število 
zaposlenih 

po del. urah

Čisti prihodki 
od prodaje, v 

EUR

Indeks 
18/17

Delež prodaje 
na tujih trgih 

(%)

Dodana vrednost 
na zaposlenega, 

v EUR

Neto čisti 
dobiček / izguba, 

v EUR

40 Geberit prodaja, d.o.o. 46 30.364.299 116,4 66,8 71.987 453.306

41 Aluminium Kety Emmi d.o.o. 392 29.928.945 120,6 77,0 31.074 1.046.059

42 Palfinger Marine d.o.o., Maribor 112 29.073.609 93,9 99,8 39.095 -222.631

43 ISS FACILITY SERVICES d.o.o. 800 27.584.473 108,0 0,0 17.607 459.283

44 IMPOL 2000 d.d. 81 27.528.096 128,3 8,6 135.824 5.482.937

45 TEDi BETRIEBS d.o.o. 256 26.050.938 112,8 0,0 38.125 3.953.027

46 MAVI d.o.o. 94 26.024.711 112,6 2,4 42.559 817.550

47 GEA d.d. 92 25.117.225 97,6 27,5 37.545 214.612

48 MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. 121 24.205.677 117,9 39,3 29.330 151.333

49 RONDAL d.o.o. 66 24.130.717 118,4 94,8 50.605 333.113

50 PRAESTO d.o.o. 18 23.702.968 131,0 35,2 69.417 678.119

51 AKTIVA VAROVANJE d.d. 760 23.494.165 101,7 5,7 19.646 1.236.862

52 AVTO KOLETNIK d.o.o. 45 23.355.071 125,8 2,3 35.316 58.672

53 MESSER SLOVENIJA d.o.o. 106 23.301.499 112,8 3,5 48.656 25.072

54 IMERYS FUSED MINERALS RUŠE d.o.o. 72 23.084.770 106,7 96,8 91.790 3.014.414

55 PAA GLOBAL, d.o.o. 35 22.540.538 119,4 48,2 29.132 18.401

56 EUREL d.o.o. 348 21.957.042 106,7 45,9 24.153 426.171

57 MARIDIS d.o.o. 110 21.807.852 97,3 0,1 18.075 -451.737

58 A&E Europe d.o.o. 144 21.092.035 104,0 96,5 35.464 2.440.819

59 MEGA-METAL d.o.o. 15 21.056.195 89,1 96,2 188.365 981.562

60 SIMTRO ENERGIJA d.o.o. 19 20.866.533 152,6 74,0 53.481 159.598

61 LESTRO-LEDINEK d.o.o. 223 20.644.530 137,9 18,4 51.906 2.287.388

62 MIBRA d.o.o. 38 20.313.986 100,8 31,6 39.637 206.365

63 AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o. 186 19.993.218 97,9 28,5 30.674 46.306

64 SYSTEMAIR d.o.o. 111 19.664.799 127,6 55,3 55.412 1.373.153

65 NIGRAD d.d. 249 19.213.778 117,9 0,1 30.559 303.489

66 AVTOHIŠA KOLMANIČ & CO d.o.o. 34 18.799.867 100,7 1,3 22.885 -100.779

67 VITA - ŠPINDLER d.o.o. 4 18.795.708 135,9 65,6 92.304 174.829

68 ALIUS, d.o.o. 85 18.472.564 97,2 97,5 53.141 856.823

69 LUMAR IG d.o.o. 78 17.435.766 123,5 23,6 52.342 1.037.232

70 PLOJ d.o.o. 138 17.338.278 119,7 64,6 48.833 653.881

71 INTRADE d.o.o. 7 17.268.914 80,0 85,7 61.786 102.292

72 HABERKORN, d.o.o. 50 17.179.863 104,3 2,4 61.810 444.440

73 AVTO JARC d.o.o. 32 17.064.120 96,7 20,7 33.448 79.600

74 WIRE d.o.o. 29 16.930.025 98,0 81,5 87.114 992.187

75 MELTAL-RADO SNEŽIČ, d.o.o. 9 16.698.751 106,0 2,4 136.148 327.029

76 H-BIT, d.o.o. 22 16.668.944 418,4 0,0 180.886 2.026.594

77 A.M Montaža d.o.o. 107 16.467.892 134,4 98,1 37.480 426.135

78 EURO - ASFALT d.o.o. Sarajevo - podružnica 
Slovenija

5 16.361.001 62,7 0,1 87.589 14.966

79 TAMES d.o.o. 100 16.348.208 121,0 2,3 27.079 142.555

80 ŠPEDICIJA GOJA d.o.o. 104 16.169.491 115,1 43,8 36.000 329.377

81 PIKAPOKA d.o.o. 142 15.982.311 98,4 5,3 22.200 174.416

82 RAIFFEISEN d.o.o. 31 15.728.906 117,5 26,8 34.424 68.173

83 FREUDENBERG d.o.o. 20 15.417.862 119,4 73,0 137.374 1.190.682

84 DOMINKO d.o.o. 39 15.336.807 104,6 6,6 38.238 151.655

Tiskano na papirju Viprint, 80 g, papirnice VIPAP VIDEM
 KRŠKO

, d. d.
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Rang Podjetje Število 
zaposlenih 

po del. urah

Čisti prihodki 
od prodaje, v 

EUR

Indeks 
18/17

Delež prodaje 
na tujih trgih 

(%)

Dodana vrednost 
na zaposlenega, 

v EUR

Neto čisti 
dobiček / izguba, 

v EUR

85 PRIMAT d.d. 179 15.318.298 138,0 93,0 23.413 -318.168

86 MIKRO+POLO, d.o.o. 93 15.224.554 109,1 11,2 34.626 287.670

87 VITIVA d.d. 81 15.188.804 107,6 94,9 53.811 681.101

88 SMM d.o.o. 105 14.890.681 111,3 64,4 47.749 324.849

89 Wienerberger d.o.o. 91 14.826.960 217,2 40,1 51.143 1.117.995

90 ASFALTI PTUJ d.o.o. 67 14.773.351 110,5 5,2 36.994 180.947

91 CREMA PLUS d.o.o. 5 14.262.417 211,7 0,0 46.752 60.574

92 TALUM SERVIS IN INŽENIRING d.o.o. 204 14.214.116 112,7 0,7 30.041 62.169

93 MB PETRIĆ, d.o.o. 118 14.206.989 94,4 81,1 35.359 191.139

94 SNAGA d.o.o. 228 13.950.949 102,5 0,0 21.256 -1.234.703

95 MARIBORSKI VODOVOD d.d. 171 13.945.639 108,0 0,0 32.055 40.431

96 KO-TRANS d.o.o. 119 13.791.933 107,9 86,8 41.094 1.039.613

97 DELIKOMAT d.o.o. 116 13.286.634 99,3 5,2 46.810 797.217

98 GRADBENO PODJETJE DRAVA, d.o.o. 15 13.095.734 178,0 0,0 93.779 605.079

99 STAMPAL SB d.o.o. 57 13.051.983 94,2 98,9 62.660 1.156.293

100 KOMUNALA PTUJ d.d. 150 12.960.723 112,5 0,0 31.249 272.983

Vir: GV-in, Ajpes, javna objava; družbe (nerevidirane in nekonsolidirane) registrirane v podravski statistični 
regiji, rangirane po čistem prihodku od prodaje.  
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Intervju

Prijaznost ni dovolj  
za strokovno kakovost
Če hočete uvajati veliko spremembo v podjetju, je treba najprej zbuditi občutek 
potrebe po spremembi pri zaposlenih, razlaga Martina Puc, dobitnica kipca Feniks za 
projekt leta 2019. 
Darja Kocbek

Lekarništvo je izjemno pomemben deležnik 
primarnega zdravstva, ki potrebuje nov poslovni 
model. Razvila ga je Martina Puc, direktorica 
podjetja Res- Pons d.o.o. in ga  poimenovala 
Holistična lekarna. Za projekt vpeljave tega kon-
cepta v Lekarno Dobrova je prejela kipec Feniks za 
projekt leta 2019. Pristop poslovnega modela in 
implementacije ni omejen na lekarniško dejavnost, 
uporabiti ga je mogoče v katerem koli gospodar-
skem podjetju in v javnem sektorju. 

Kako ste pristopili k projektu?
Koncept Holistične lekarne na novo opredeljuje 
smoter oziroma namen poslovanja lekarn tako, da 
je vpet v dobro sodobne družbe, ter s tem uskladi 
vizijo poslovanja lekarne in njeno dodano vrednost. 
Ustrezno opredeljenemu smotru mora slediti prilago-
jena organiziranost ter opredelitev odgovornosti in 
pristojnosti in ne nazadnje opredelitev ciljev in s tem 
merjenje uspešnosti organizacij. Tako lahko oce-
nimo kot uspešno le tisto lekarno, ki ima v ponudbi 
strokovno izbrane izdelke, jih ponuja na podlagi 
strokovnih kriterijev za ohranitev oziroma izboljšanje 
zdravja svojih obiskovalcev in posluje finančno 
pozitivno. Tak pristop pomeni v večini organizacij več 
zahtevnejšega dela, a poleg finančnih rezultatov tudi 
poklicno izpolnitev. Marsikdo recimo reče, da hodi 
v določeno lekarno, ker so tam prijazni. To pa še ni 
nikakršna strokovna kakovost. Če greste k zdravniku 
samo zato, ker je prijazen, a pri tem ni strokoven, 
vam lahko postavi napačno diagnozo. Prav je, da je 
prijazen, a to ni dovolj. Če pridete v lekarno in vam 
samo prodajo tisto, po kar ste prišli, je to premalo, da 
bi govorili o strokovno kakovostni storitvi. 

Smoter je torej treba pravilno opredeliti?
Od tega, kako opredelite smoter, je odvisen rezultat. 
Če je edini smoter dobiček, lahko onesnažujete 
okolje, izkoriščate delavce. Če pa kot smoter obstoja 
podjetja ali neke druge organizacije opredelite npr. 

doprinos h kakovosti življenja posameznika, vključuje 
dober rezultat tudi čisti zrak in vključujoč odnos do 
zaposlenih. Da najprej opredeliš smoter poslovanja 
v kontekstu dobrobiti družbe, v kateri posluješ, in 
potem temu prilagodiš vse preostale parametre 
poslovanja ter si pri tem tako poslovno kot strokovno 
uspešen, je zame bistvo projekta Holistična Lekarna 
Dobrova. To je najtežje pokazati v javnih službah, ki so 
na trgu, kot je lekarniška dejavnost. Zasebnih lekarn 
v Sloveniji dejansko ni, so javna služba. Lekarniške 
dejavnosti ni mogoče izvajati, ne da bi podpisali 
pogodbo z ZZZS, kar je povezano s številnimi ome-
jitvami. Zato so vse lekarne javne službe, hkrati pa 
živijo od trga in ne dobijo denarja programsko. Če v Kot uspešno lahko 

ocenimo le tisto 
lekarno, ki ima v 

ponudbi strokovno 
izbrane izdelke, jih 

ponuja na podlagi 
strokovnih kriterijev 

za ohranitev 
oziroma izboljšanje 

zdravja svojih 
obiskovalcev in 

posluje finančno 
pozitivno.

Ker nam je v Lekarni 
Dobrova posamezne 

kazalnike uspelo 
izboljšati tudi 

za 67 odstotkov, 
torej ne govorimo 
o nekaj odstotkih, 
je zame ta projekt 

veličasten.
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takem okolju dokažeš, da tvoj model deluje, je to več 
vredno, kot če to dokažeš samo v javnem sektorju ali 
samo v gospodarstvu. Ker nam je v Lekarni Dobrova 
posamezne kazalnike uspelo izboljšati tudi za 67 
odstotkov, torej ne govorimo o nekaj odstotkih, je 
zame ta projekt veličasten. Tudi raziskave v tujini 
kažejo, da imajo podjetja, ki imajo trajnostne 
poslovne modele, ki so usklajeni s potrebami cele 
družbe, večjo vrednost delnic na borzi v primerjavi s 
tistimi, ki tega nimajo. 

In kakšne so možnosti, da vaš model začnejo podjetja 
in organizacije v Sloveniji širše uporabljati?
Težko rečem, da imam zato, ker sem dobila nagrado, 
večje povpraševanje, ker je zadeva zelo kompleksna 
in projekt traja tri do pet let. Zelo je tudi odvisno od 
tega, na kateri stopnji razvoja je podjetje. Jaz pri 
svojem delu zelo veliko uporabljam evolucijski model 
Violete Bulc, ki je pred leti tudi dobila nagrado Feniks. 
Po tem modelu so štiri stopnje razvoja organizacij. 
To, o čemer govorim pri konceptu Holistična lekarna, 
je voden prehod z druge na četrto stopnjo, večina 
podjetij pa je na prvi stopnji. Na podlagi izkušenj z 
delom z različnimi organizacijami in podjetji ugota-
vljam, da je preskok s prve na drugo stopnjo najtežji, 
preskok z druge na tretjo, četrto stopnjo je hitrejši. Ni 
pa mogoče preskočiti s prve kar na četrto stopnjo. 

Kako lahko pri širši uporabi vašega modela 
pomaga GZS?
Potrebnega je čim več osveščanja gospodarstva in 
javnega sektorja. Na področju gospodarstva moramo 
zelo veliko delati na osveščanju, potem bodo ljudje 
zagotovo dovolj modri, da bodo uvideli, da bo njihova 
pot do uspešnejšega poslovanja krajša, če bodo 
naredili preskok s prve na drugo stopnjo. GZS lahko 
po mojem mnenju veliko pomaga pri osveščanju o 
opredelitvi smotra poslovanja v kontekstu celotne 
družbe, to je trajnostno poslovanje, krožno gospodar-
stvo. Drugi vidik pa je, da je nujno narediti preboje na 
višje stopnje organizacije. Ko bomo v gospodarstvu 
to začeli množičneje delati pri sebi, lahko pomagamo 
tudi javnemu sektorju. Uspešno gospodarstvo niso 
samo dobički, ampak uspeh celotne družbe. 

Vidite epidemijo koronavirusa kot priložnost, da se 
izvede ta preskok?
Če hočete uvajati veliko spremembo v podjetju, je 
treba najprej zbuditi občutek potrebe po spremembi 
pri zaposlenih. To je eden najzahtevnejših korakov pri 
spremembi kulture organizacije. Ta občutek nam je 
epidemija že dala, saj se vsi bolj ali manj zavedamo, 
da ne bo nadaljevanja tam, kjer smo se ustavili. Treba 
je samo iti v izvedbo sprememb. To je priložnost za 
tiste, ki so mentalno in poslovno agilni, preostali bodo 
težko preživeli. V takšni obliki, kot so vstopili v to 
krizo, skorajda ni mogoče preživeti. 

Če hočete uvajati 
veliko spremembo 
v podjetju, je treba 
najprej zbuditi 
občutek potrebe 
po spremembi pri 
zaposlenih.

Na vašo pobudo je bilo konec septembra 2018 na GZS 
ustanovljeno Združenje za prehranska dopolnila. 
Zakaj je pomembno, da deluje to združenje?
Število dobaviteljev prehranskih dopolnil je v zadnjih 
10 letih, od kar v moji družbi vodimo bazo podatkov 
o teh izdelkih P3 Professional, izjemno naraslo. Poleg 
obsega pa narašča tudi kompleksnost te dejavnosti. Z 
ustanovitvijo je združenje postalo aktiven sogovornik 
različnih pristojnih organov in začeli smo konstruk-
tiven pogovor o ukrepih, ki znižujejo tveganja za 
uporabnike prehranskih dopolnil, obenem pa prepre-
čujejo nelojalno konkurenco. gg
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Kolumna

Kako vstopa na trg novo nastali 
»zeleni« start-up? 
Pa začnimo z osnovami. Dejstvo je, da če bi se kot 
novo nastali kozmetični salon želeli izstreliti iz pov-
prečja, bi se morali zavzemati za nekaj, kar resnično 
presega našo osnovno dejavnost. Na primer, če bi jutri 
v centru Velenja odprli nov kozmetični salon ter se 
lotili kozmetične nege, pedikure, manikure itd., bi bilo 
pomembno, koliko zabave bi lahko med samo nego 
nudili našim strankam.  

Kako pa to miselnost prenesti v proizvodno/
storitveno podjetje, specializirano za izdelavo 
novih, zelenih, naravi prijaznih EKO produktov? Moj 
mož, znanec ter jaz – tako imenovani novo pečeni 
podjetniki začetniki smo se 3 leta nazaj načrtno 
lotili razvoja, maloserijske izdelave ter prodaje 100 
% biorazgradljivih cvetličnih lončkov za sadike, ki v 
naravi postanejo hrana za mikroorganizme. To je bila 
drzna poteza, vendar se je obrestovala. Prvih 1.000 
podpornikov smo zbrali zelo hitro, kar je bilo resnično 
fantastično. Sledila je prva prodaja, vstop v tuje 
»zelene pospeševalnike«, prve finančne »injekcije« ter 
prve razprodaje serij.

Naslednje vprašanje se je pojavilo zelo hitro – 
nam omenjeni model omogoča preživetje na trgu? 
Realnost je pač neizbežna. Bilanca stanja v letu 2018 
je kazala negativno stanje, naše poslanstvo – spre-
minjanje navad potrošnikov, ki smo ga širili prek 
socialnih omrežij – pa je beležilo nadpovprečno 
odobravanje uporabnikov. Kako torej naprej? 

Morda pa bi morala biti naša pozornost name-
njena prav industrijskim partnerjem in ne le končnim 
uporabnikom? Dejstvo, da smo se lotili posla na 
najtežji možni način, nas je v tistem trenutku resnično 
močno pretreslo. Hkrati pa smo spoznali, da smo 
dobili izkušnje iz prve roke. To je bila faza testiranja 
– ko spoznaš, da je 100 % biorazgradljiv eko lonček 

dejansko mehanska prepreka za urbane vrtnarje, 
je neprecenljivo. Ko osebno spoznaš ciljno skupino 
starejših upokojenk, ki prisegajo na rešitev tvojega 
podjetja, je občutek, kot da si zadel na lotu, a vse to je 
žal šele začetek potovanja. Gre za pot, na kateri si sam 
svoj pilot z zavestjo, ki te opominja, da vsako leto vsaj 
80 % novonastalih zagonskih podjetij propade in ti 
resnično ne želiš biti del te statistike.

Kljub dejstvu, da še vedno nismo sklenili posla 
z večjim odjemalcem ali trgovskim partnerjem, so 
povabila na specializirane konference ter medna-
rodne dogodke v letu 2019 deževala. Bili smo prisotni 
marsikje, a žal večjih poslovnih partnerjev nismo 
uspeli prepričati. Kaj smo torej delali narobe? Smo 
predstavljali časovno neprimerne rešitve? Ali pa 
industrijski partnerji resnično ne zaupajo mladim 
start up-om?    

V začetku leta 2020 so začela deževati konkretna 
povpraševanja, ki so nas popolnoma sezula. Naj 
povzamem – gre za poslovni model, za katerega niti 
pomislili nismo. Naši današnji kupci imajo večje koli-
čine odpada (ječmenov slad, kavne pleve, luščine riža, 
pšenična slama). Hkrati pa imajo željo, da se njihovo 
podjetje v prihodnosti predstavlja z edinstvenim, 
zelenim, inovativnim produktom, ki ima globalni 
potencial in je izdelan iz njihovega odpada. 

V tem času smo spoznali, da vsaka inovacija 
potrebuje svoj čas. Gre za obdobje, v katerem 
industrijski partnerji intenzivno ocenjujejo zrelost 
tvojega podjetja ter hkrati korak za korakom spre-
jemajo odločitve, ali bo rešitev tvojega podjetja 
resnično izboljšala njihov proizvodno/prodajni proces 
vse do trenutka, ko te kontaktirajo s konkretnim 
predlogom. gg

Gre za pot, na kateri si sam svoj pilot z 
zavestjo, ki te opominja, da vsako leto 
vsaj 80 % novonastalih zagonskih podjetij 
propade in ti resnično ne želiš biti del te 
statistike.
Eva Štraser, ustanoviteljica podjetja Evegreen
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Želja po gospodarski rasti v obliki črke V 
Gospodarske napovedi so v tem trenutku podvržene precejšnji negotovosti. Večina jih temelji 
na domnevi, da se bo pandemija ter s tem povezani ukrepi umirila v 2 do 3 mesecih ter da bo 
gospodarskemu upadu v 2. četrtletju sledila rast v drugi polovici leta. 
Darja Močnik, Analitika GZS

Resna grožnja svetovni globalni rasti
Epidemija koronavirusa (covid-19) predstavlja resno grožnjo 
globalni rasti. Svetovno gospodarstvo naj bi po zadnji oceni The 
Economist Intelligence Unit zaradi pandemije v 2020 beležilo 
2,5-odstotni upad BDP, kar predstavlja najmanjšo rast od večje 
recesije v letu 2008/2009. Zatem naj bi se rast v 2021 hitro okre-
pila, ponovno na okoli 3 %. Izbruh novega koronavirusa bo leta 
2020 prizadel vsako gospodarstvo v Aziji ter Evropi. Gospodarska 
rast na Kitajskem naj bi v 2020 znašala po najverjetnejšem 
scenariju okoli 1 %, pri čemer naj bi se BDP v prvem četrtletju 
2020 skrčil za 7 %. Negativni vpliv na gospodarsko rast imata tako 
zmanjšano povpraševanje (po blagu in storitvah, zaradi državnih 
odlokov) in ponudba (zaradi slabše preskrbljenosti dobavnih 
verig z izdelki iz Azije). Preventivni ukrepi izolacije ter negoto-
vost potrošnikov bodo vplivali na zmanjšano povpraševanje po 
trajnih izdelkih. Na drugi strani bodo zapiranje nekaterih tovarn 
in motnje v dobavnih verigah ustvarili ozka grla. Glede na močan 
padec cen surovin je pričakovati tudi znatne negativne gospo-
darske učinke na trgih v razvoju. Ameriško gospodarstvo je sicer 
manj trgovinsko odvisno od nekaterih drugih držav, na primer 
Japonske ali Nemčije, a na drugi strani naj bi se zaradi manj 
delovnih mest in večje brezposelnosti močno zmanjšala potro-
šnja, ki predstavlja 70 % ameriškega gospodarstva. Aktualna 
ocena upada gospodarske rasti v ZDA predstavlja 2,9 %. V ZDA 
so se z ukrepi države usmerili na neposredna nakazila odraslim 
osebam in otrokom in podaljšanje prejemanja nadomestila za 
brezposelne, s katerim skušajo zagnati povpraševanje. Ukrepi 
bodo namenjeni tudi za posojila malim podjetjem, panogam v 
težavah (npr. letalska industrija) ter bolnišnicam. Paket pomoči 
naj bi znašal 2.000 mrd USD (> 10 % BDP). Če bi se razmere s 
covid-19 podaljšale tudi v drugo polovico leta, bi se svetovno 
gospodarstvo skrčilo tudi za 3 %, kot napoveduje IMF, v ZDA celo 
za 5,9 %. 

Fiskalne spodbude  
bodo močno poslabšale javne finance držav
Fiskalni ukrepi evropskih držav gredo v smeri ohranitve delovnih 
mest zaposlenih ter preživetja podjetij. Japonski dolg države že 
sedaj znaša več kot 230 % BDP, italijanski 150 % BDP, kar predsta-
vlja grožnjo globalnemu in evropskemu gospodarstvu. Ob močno 
upočasnjeni svetovni gospodarski rasti bo v mnogih močno 
zadolženih državah fiskalna spodbuda le še povečala tveganje 
dolžniške krize. V EU-27 je v 2018 dolg države znašal 80 % BDP. 
Davčna spodbuda bo mnogim razvitim državam omogočila rast, 
kar pa bo na drugi strani močno poslabšalo javnofinančni položaj 
držav. Stopnje zadolženosti se bodo povečale tako zaradi upada 
nominalnega BDP kot rasti dolga, še neznan pa je vpliv covid-19 
na srednjeročno inflacijo. 

Centralne banke v spopad s krizo z odkupovanjem obveznic
Centralne banke so v odzivu na izbruh koronavirusa močno 
omejene, saj so njihove glavne obrestne mere blizu ali pod ničlo. 
Poslužujejo se odkupovanja vrednostnih papirjev (državne ali 
hipotekarne obveznice), s katerim želijo zagotavljati likvidnost 
držav. ECB naj bi s programom odkupa državnih in drugih obve-
znic – Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) – ter 
programi monetarnih spodbud v okviru kvantitativnega spro-
ščanja (QE) odkupila do 750 mrd EUR obveznic, kar predstavlja 
nekaj manj kot 10 % BDP v območju evra. To ne pomeni financi-
ranja primanjkljaja, le zagotovilo, da se obrestne mere ne bodo 
bolj povečale. gg



50 glas gospodarstva plus, april-maj 2020 GG plus

Napovedi

Evropa skupaj za zajezitev virusa 
Epidemija covid-19 bo v prvi polovici leta 2020 evropskemu gospodarstvu povzročila 
upad BDP predvsem zaradi izrazitejših padcev v številnih večjih nacionalnih 
gospodarstvih. Zaradi nejasnosti glede obsega in trajanja epidemije inštitucije v tem 
trenutku pripravljajo več scenarijev napovedi BDP. 
Darja Močnik, Analitika GZS

Izgledi za rast v Evropi temačni 
Hitro globalno širjenje koronavirusa bo pomembno 
negativno vplivalo na evropsko gospodarstvo. 
Tokratna kriza je nastala v realnem gospodarstvu, 
neposredno so jo povzročili vladni javno-zdravstveni 
ukrepi, ki zavirajo tako povpraševanje kot ponudbo. 
Ker se delovanje velikega števila dejavnosti ome-
juje, bo gospodarski učinek koronavirusne krize 
relativno velik, vendar je to odvisno od dolžine 
trajanja ukrepov. Širjenje koronavirusa v Evropi in 
hitro povečanje števila prijavljenih primerov v večjih 
gospodarstvih (vključno z Italijo, Španijo, Francijo in 
Nemčijo) in ukrepi za njegovo obvladovanje bodo v 
drugem četrtletju močno negativno vplivali na rast. 
Poslabšalo se bo poslovno zaupanje, potrošnja ne 
nujnih in trajnih proizvodov bo omejena, mednarodna 
menjava bo nizka. Proti koncu leta lahko pričakujemo 
odboj rasti navzgor, vendar obstaja tveganje, da bo 
negotovost trajala dlje, kar pa bo negativno vplivalo 
na povpraševanje in gospodarsko rast. Gospodarstva 

z večjim deležem mikro, majhnih podjetij oz. samoza-
poslenih oseb ter storitveno bolj naravnana (turizem 
in druge storitve) so bolj izpostavljena tveganju 
stečajev podjetij, zato bodo te države imele večje 
stroške. Gospodarstva, ki so v veliki meri odvisna 
od proizvodnje, bodo gospodarsko dejavnost po 
času epidemije verjetno hitreje oživile. Recesija je 
verjetno neizogibna v Italiji, v območju evra je odvisna 
od ukrepov in odlokov v 3. četrtletju. Na območju 
evra bi se ob zaustavitvi proizvodnje za dva meseca 
BDP zmanjšal za več kot 5 % v Nemčiji, Španija bi 
zabeležila 6-odstotni upad BDP, Italija in Nizozemska 
7-odstotnega in Francija 5-odstotnega (vir: EIU). 

Nemčija letos z močnejšim upadom 
gospodarske rasti 
Posledice pandemije koronavirusa so prekinile 
predhodno okrevanje nemškega gospodarstva. 
Gospodarsko razpoloženje v nemškem gospodarstvu 
se je marca izjemno poslabšalo, saj se je kazalnik 
gospodarske klime v primerjavi s februarjem znižal za 
8,3 odstotne točke na 87,7 točke, kar je največji padec 
po letu 1991. Vrednost kazalnika je bila tako marca 
na najnižji ravni po avgustu 2009. Bliskovit upad PMI 
v evrskem območju za marec kaže, da je že prišlo do 
velikega zloma zaupanja v zasebnem sektorju. Pred 
velikim izzivom in znižanjem je tudi domače povpra-
ševanje, ki je bilo prej steber gospodarskega razvoja. 
V Nemčiji so zaradi koronavirusa hudo prizadete 
predvsem sejemska, turistična in gostinska industrija, 
industrija se krči. Po napovedi inštituta Ifo naj bi se 
nemško gospodarstvo lahko v letu 2020 po najbolj 
črnem scenariju (ukrepi se podaljšajo še v tretji 
mesec) skrčilo tudi do 20 % (škode bi lahko bilo med 
354 in 729 milijard evrov), izginilo pa bi 1,4 milijona 
delovnih mest. Če bi nemško gospodarstvo obstalo 
dva meseca, bi to pomenilo med 7,2 in 11,2-odstotni 
padec BDP v letu 2020 (od 255 do 495 milijard evrov 
škode). Nemčija je napovedala dodatno zadolževanje 
v višini 156 milijard evrov (4,7 % BDP) za financiranje 
višjih socialnih izdatkov, 200 milijard evrov posojil oz. 
pomoči podjetjem ter 400 milijard evrov garancij za 
posojila.

Proti koncu leta 
lahko pričakujemo 

odboj rasti navzgor, 
vendar obstaja 
tveganje, da bo 

negotovost trajala 
dlje, kar pa bo 

negativno vplivalo 
na povpraševanje in 

gospodarsko rast.
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Avtomobilsko evropsko industrijo zajela 
najhujša kriza
Vpliv koronavirusa ima hude posledice za avtomo-
bilsko evropsko industrijo, saj se sooča z zaustavitvijo 
proizvodnje ter pomanjkanjem sestavnih delov. 
Vendar je pomembno nadaljevati proizvodnjo in 
dobavo nadomestnih delov ter servisiranje vozil. 
Večina zaposlenih je tehnično brezposelnih ali dela od 
doma, kjer je to mogoče. V Evropski uniji proizvajalci 
vozil upravljajo s približno 229 obrati za montažo in 
proizvodnjo vozil, pri čemer v proizvodnji neposredno 
zaposlujejo 2,6 milijona Evropejcev. Širši avtomobilski 
sektor zagotavlja posredna in neposredna delovna 
mesta za 13,8 milijona ljudi v EU oz. 6,1 % vseh 
delovnih mest v EU. Promet, ki ga ustvari avtomo-
bilska industrija, predstavlja več kot 7 % BDP EU. 
Tako kot na Kitajskem bodo zaustavitve proizvodnje 
v Evropi in ZDA močno vplivale na dobavno verigo 
v avtomobilski industriji, saj pomanjkanje enega 
dela katastrofalno vpliva na proizvodnjo vozil. Ob 
vsaki krizi se izkažejo pomembnosti dobaviteljskih 
verig, kakor tudi pomen bližine le-teh. Zato lahko v 
daljšem obdobju pričakujemo selitev dela proizvo-
dnje iz Kitajske v države srednje in vzhodne Evrope, 
kar bo spodbujeno tudi z višanjem stroškov dela na 
Kitajskem.

Covid-19 vpliva na globalne dobavne verige
Zaustavitev proizvodnje na Kitajskem in v Evropi 
vpliva na dobavne verige po vsem svetu. Pokrajina 
Hubei je v letu 2019 predstavljala le 1 % kitajskega 
izvoza, vendar ima pomembno vlogo v več panogah, 
vključno z avtomobilizmom, elektroniko, biofarma-
cevtskimi izdelki in jeklom. Kitajska je sicer največji 
svetovni dobavitelj za več kategorij blaga, kot so 
igrače (62-odstotni delež v svetovni trgovini), teleko-
munikacijska oprema (59-odstotni delež), vitamini 
(43-odstotni delež) itd. Karantenski ukrepi proti 
covid-19 so vplivali na nižjo sposobnost evropske 
oskrbe Kitajske z enomesečnim zamikom (okviren čas 
transporta ladje iz Azije v Evropo). 

Vsaka kriza je tudi priložnost
Človeštvo se zdaj sooča s svetovno krizo. Ekonomije 
sveta so na velikem razpotju. V luči odziva proti var-
čevanju, ki je sledilo krizi 2008-09, se vlade zavedajo, 
da bi bila vrnitev k varčevanju preveč draga. Zdajšnje 
odločitve vlad in prebivalstva bodo preoblikovale 
naše gospodarstvo, politiko in kulturo, tudi naše 
zdravstvene sisteme. Že sedaj pa lahko ugotovimo, 
da bo svet postal še bolj digitalen, tako z vidika dela 
kot nakupovanja, učenja in drugih storitev, ki jih je 
enostavno in poceni opravljati na daljavo. gg

V daljšem obdobju 
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Magneti Ljubljana, d.d. je eden vodilnih evropskih proizvajalcev 
trajnih kovinskih sistemov in polimerno vezanih magnetov.

Stranke z inovativnimi rešitvami podpiramo že v fazi zasnove projekta.

Naši odjemalci so vodilna podjetja v proizvodnji avtomobilov, 
železniške tehnologije, elektromotorjev in relejev, kot so Alstom 
Transport, Bosch in Continental.

Podjetje je certi�cirano po ISO  9001:2015, ISO  14001:2015, IATF 
16949 in OHSAS 18001:2007.

Na področju trajnostnega razvoja sodelujemo z evropskimi 
raziskovalnimi ustanovami in industrijskimi partnerji, da bi razvili 
tehnologije recikliranja in trajnostne proizvodne procese ter hkrati 
povečali konkurenčnost vrednostne verige.

Naši magneti se uporabljajo na 
naslednjih področjih:

Avtomobilska industrija
Elektromotorji
Železniška tehnologija
Nizko- in visokonapetostni izdelki
Merilni instrumenti

IATF

VAŠ STROKOVNJAK ZA MAGNETNE MATERIALE 
Z VEČ KOT 65 LETI IZKUŠENJ
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Slovenska industrijska proizvodnja v 2019 s 3-odstotno rastjo 

Obseg industrijske proizvodnje v predelovalnih 
dejavnosti je bil v 2019 višji za 3 %. Najbolj se je 
povečal v visoko tehnoloških dejavnostih (+9,3 
%), kamor spadata farmacija in elektronska 
industrija ter letalstvo, sledila je rast v srednje-
-nizko tehnološko zahtevni proizvodnji (2,9 %), 
nizko tehnološko zahtevni proizvodnji (2,4%) ter 
srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodnji 
(1,7 %), kamor spadajo kemična, elektro indu-

strija in proizvodnja vozil. Po rasti proizvodnje 
izstopajo popravila in montaža strojev in naprav 
(28-odstotna rast) ter proizvodnja drugih vozil in 
plovil (17%). Več kot 10-odstotno rast proizvodnje 
so beležili še v proizvodnji drugih raznovrstnih pre-
delovalnih izdelkov, nad 8-odstotno v proizvodnji 
računalniških in elektronskih izdelkov ter obdelavi 
in predelavi lesa.

Proizvodnja

Vpliv epidemije je še nemogoče oceniti
Kakšen bo vpliv epidemije koronavirusa na njihovo letošnjo proizvodnjo, v slovenskih 
podjetjih še ne morejo oceniti, čeprav se znajo hitro prilagoditi novim razmeram.
Darja Kocbek

Za SIJ bi bila prekinitev poslovanja propad
V Skupini SIJ so nam pojasnili, da prekinitev poslo-
vanja zanje ne pride v poštev, saj bi s tem obsodili 
podjetje na propad, zaposleni pa bi izgubili delovna 
mesta. »Imamo obveznosti do kupcev, ki jih ne 
moremo prekiniti brez pogodbenih kazni, s katerimi 
bi lahko ogrozili obstoj podjetja,« so nam pojasnili. 
Ukrep zaustavitve bi za Skupino SIJ bil smiseln, če bi 
bil sprejet na ravni Evropske unije in bi veljal za vsa 
podjetja in za vse ljudi sočasno. V primeru samo-
stojne odločitve o zaprtju bi se izpostavili tveganju za 
trajno prekinitev poslovanja zaradi izgube kupcev in 
zaupanja s trga, hkrati pa ne bi rešili problema okužbe 
s koronavirusom. Problem je globalen in zato zahteva 
tudi globalne in ne parcialne ukrepe.

Impol ima plan ukrepanja v primeru nastanka 
epidemij
»Naše poslovanje je organizirano tako, da učinkovito 
obvladujemo različna tveganja, tako imamo tudi prip-
ravljen plan ukrepanja v primeru nastanka epidemij,« 
pojasnjujejo v Impolu. V letošnjem letu načrtujejo 
čisti poslovni izid pred obdavčitvijo v višini 29 
milijonov evrov in EBITDA v višini 54,5 milijona evrov. 
Glavna usmeritev skupine Impol v letošnjem letu je 
povečevanje deleža prodaje izdelkov z višjo dodano 
vrednostjo in razvoj nadaljnjih faz obdelave v verigi 
proizvodnje izdelkov. Za razvojne naložbe v trajna 
sredstva nameravajo enako kot v letu 2019 nameniti 
30 milijonov evrov. 

Krka je poskrbela za dovolj velike dobave surovin
V Krki pravijo, da so že ob pojavu koronavirusa 
pozorno spremljali epidemiološke razmere  in razvoj 
dogodkov tako na Kitajskem kot tudi drugod po svetu. 
Že  v začetku leta 2020 so poskrbeli za dovolj velike 
dobave surovin, s čimer so omogočili, da so njihovi 
procesi v čim večji meri potekali nemoteno. Uprava 
družbe pozorno spremlja razvoj dogodkov v državah, 
v katerih posluje skupina Krka. Njen vertikalno integri-
rani poslovni model pokriva širok spekter procesov in 
dejavnosti na globalni ravni. gg
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Pri ladijskih 
prevozih so nekateri 
ladjarji umaknili 
določene servise, 
zato so se določeni 
odhodi predvsem 
iz Kitajske in ostale 
Azije zamaknili – 
posledično čutijo 
večje povpraševanje 
po železniških 
prevozih po svilni 
poti.

Skupen obseg 
prodaje v storitvenih 
dejavnostih v 2019 le 
z 2,2 % rastjo.

Pripravila Analitika GZS

Storitvene dejavnosti

Prevozniki stanje rešujejo  
z reorganizacijo dela
Koronakriza vpliva tudi na ponudnike prevoznih storitev, a se zaplete trudijo reševati 
na inovativne in čim bolj ugodne načine.
Jerneja Srebot

Cene poskočile tudi na večkratnike
Pojav novega koronavirusa se zavoljo sprejetih 
ukrepov čuti tudi pri ponudnikih transportnih storitev 
in logistike. V podjetju Cargo-partner, ki med drugim 
ponuja globalne prevoze, poročajo o situaciji, ki je 
podobna tako v poslovalnicah po Sloveniji kot tudi 
po Evropi in širše po svetu. »Kapacitete so se precej 
zmanjšale predvsem na letalskih tovornih poteh, v 
manjši meri pa tudi pri ladijskih prevoznikih. Glede 
cestnih prevoznikov nas ponekod omejujejo posebne 
regulacije nekaterih držav ali daljše čakalne dobe na 
mejah,« pojasni Špela Mihič iz omenjenega podjetja. 
Nadalje razloži, da se pri letalskih prekomorskih tran-
sportih normalno večino tovora prepelje z rednimi 
potniškimi letali v prostorih za tovor, a teh letal zaradi 
trenutne situacije skorajda ni v uporabi, zato so ta 
delež tovora prevzela tovorna letala ali potniška 
letala, ki pa se uporabljajo izključno za tovorne 
pošiljke. »Zaradi tega so cene poskočile, ponekod tudi 
na večkratnike rednih cen, prav tako so se podaljšali 
tranzitni časi,« še pove sogovornica. Pri ladijskih pre-

vozih so nekateri ladjarji umaknili določene servise, 
zato so se določeni odhodi predvsem iz Kitajske in 
ostale Azije zamaknili – posledično čutijo večje pov-
praševanje po železniških prevozih po svilni poti.

Način dela se prilagaja okoliščinam
Kriza pa seveda ne vpliva zgolj na samo ponudbo 
prevoznikov, temveč tudi na njihovo delovanje in 
organizacijo dela. Sogovornica poudarja, da se v 
njihovem podjetju kljub vsemu trudijo iskati prave 
rešitve za svoje stranke, jim pa to vzame bistveno več 
časa in energije, saj je bila za ublažitev padca naročil 
potrebna hitra reorganizacija delovne sile.

»Kar se organizacije dela tiče, zaenkrat koristimo 
izredne dopuste, večina zaposlenih dela od doma. Za 
zdaj jih še nismo napotili na čakanje, smo pa priprav-
ljeni tudi na ta scenarij, če bi bilo potrebno,« razloži 
sogovornica in nadaljuje: »O precejšnjem izpadu 
dohodka zdaj še ne moremo govoriti, pričakujemo 
pa malce bolj kritično stanje v maju.« Predvideva 
se, da bo kriza v vsakem primeru imela močne in 
vsestranske posledice, ki bi znale izzveneti šele v 
zadnjem kvartalu letošnjega leta oziroma v začetku 
leta 2021, potrebne pa bodo kompleksne in zahtevne 
rešitve.

Tudi v Luki Koper pojasnjujejo, da so posledice 
pandemije trenutno še nepredvidljive, prav tako je 
nemogoče predvideti posledice ukrepov, ki jih spre-
jemajo evropske države in posamezni proizvajalci. »V 
Luki Koper smo neprestano na zvezi z ladjarji in vsemi 
ostalimi poslovnimi partnerji, spremljamo razmere 
ter se prilagajamo spremembam,« pove Sebastjan Šik 
iz Luke Koper. V pristanišču sicer še vedno nemoteno 
izvajajo vse pristaniške operacije. gg

Ohlajanje proizvodnega sektorja se je odrazilo v nižji rasti storitvenih dejavnosti 

Realna rast prihodka v prometu in skladiščenju 
je bila višja za 3,1 %, kar je precej nižja rast kot 
v zadnjih dveh letih (11,8 %). Najvišja je bila rast 
prihodka v kopenskem prometu ( za 4,2 %) ter 
skladiščenju (za 3,8 %). Za dodatno znižanje je 
poskrbelo zmanjšanje potnikov v letalskem pro-
metu, tudi zaradi stečaja Adrie Airways. Gostinstvo 
je beležilo 4,5-odstotno rast obsega prodaje. 

Največje rasti med storitvenimi dejavnostmi so 
beležile druge informacijske dejavnosti (18 %) ter 
računalniško programiranje in svetovanje (dobrih 
6 %). Podjetja so v večji meri povpraševala po 
podjetniškem in poslovnem svetovanju, ki je v 2019 
povečal obseg prodaje za 14 %. Oglaševanje in 
raziskovanje trga je lani poraslo za 9,2 %. 
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»Naša služba za 
odnose s strankami 
tudi v teh razmerah 

v celoti deluje in 
skuša vsaki stranki 

zagotoviti čim 
boljše informacije o 

konkretnem vozilu,« 
pojasnjuje generalni 

direktor Renault 
Nissan Adriatic 

François Delion. 

Trgovina  
na drobno s

3,4 %  
realno rastjo 

 obsega prodaje.

Pripravila Analitika GZS

Trgovina

Nemogoče predvideti,  
kdaj bo dobava spet mogoča
Dobava je odvisna od situacije tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah EU. Ko se bodo 
razmere izboljšale, bodo prednost imeli avtomobili za že znane kupce.  
Barbara Perko

»Zagotovo bodo zaustavitve tovarn in logistične 
težave, s katerimi se soočamo zaradi omejitev na 
mejah, pa tudi zaradi zaprtja slovenskih registra-
cijskih uradov, povzročile zamude pri večini naših 
dobav. Težko pa je podati globalno oceno, saj bodo 
razmere zelo različno vplivale na vsakega kupca, 
odvisno od tega, od kod prihaja njegov avto in kje 
se trenutno nahaja,« pojasnjuje generalni direktor 
Renault Nissan Adriatic François Delion. »Kar se tiče 
vozil, ki so še v proizvodnji ali nekje v mednarodni dis-
tribucijski verigi, je situacija bolj kompleksna. Večina 
tovarn je trenutno zaprtih, logistične zmogljivosti so 
zelo omejene in v tem trenutku je nemogoče oceniti, 
kdaj se bodo razmere izboljšale. Ko se bodo, bodo 
absolutno prednost v proizvodnji in transportu imeli 
avtomobili za že znane kupce,« je o tem, kaj pričako-
vati, dejal Delion. 

»Kaj vse to za nas v perspektivi pomeni, še ne 
znamo oceniti, saj nihče ne ve natančno, koliko časa 
bo "korona kriza" še trajala. Če se bodo zadeve kmalu 
uredile, bomo izgubili dva močna meseca in to se bo 
zagotovo poznalo pri prodaji na letni ravni,« pravijo 
pri Porsche Slovenija. »Zaenkrat žal še ni mogoče 
predvideti, kdaj bo dobava spet mogoča, saj je dobava 
odvisna od situacije tako v Sloveniji kot tudi v drugih 
državah EU, v primeru naših znamk seveda predvsem 
v Nemčiji, Španiji in na Češkem. Storili pa bomo vse, 
kar je v naši moči, da bodo stranke naročeno vozilo 
čim prej dobile.«

Znižanje subvencije  
ne bo imelo pozitivnega vpliva
Pri Renaultu verjamejo, da se bo po ukinitvi ukrepov 
struktura prodaje vrnila na deleže iz predkriznih 
časov, kar pomeni, da bi med najbolj prodajanimi 

Renaultovimi modeli na prvem mestu ostal Clio, 
sledita mu Captur in Megane, pri Dacii pa sta glavna 
nosilca prodaje modela Sandero in Duster. Njihov 
zastavonoša pri električnih vozilih je Renault ZOE, v 
drugi polovici leta pa prihajata še hibrid Clio E-TECH 
ter priključna hibrida Captur in Megane E-TECH. »Žal 
je država znižala subvencije za električna vozila in 
povsem ukinila subvencijo za priključne hibride, 
kar se neposredno odraža v podražitvi teh vozil za 
enak znesek, za kolikor je bila subvencija znižana. To 
zagotovo ne bo pripomoglo k hitrejšemu uveljavljanju 
električnih in elektrificiranih vozil v Sloveniji,« poudar-
jajo pri Renault Nissan Adriatic.

Iz prodajne palete znamk Porsche Slovenija med 
električnimi vozili izpostavljajo Volkswagen e-Golf, 
e-Up! ter škodo CITIGOe iV. »Vsi trije so praktično 
razprodani in vse količine, ki jih dobimo na voljo za 
Slovenijo, so hitro prodane. Za e-Golf je zanimanje 
povsod po EU tolikšno, da so se pri Volkswagnu 
odločili odložiti zaključek njegove proizvodnje z 
julija na november. Poleg teh treh vozil se odlično 
prodaja tudi prestižni Audi e-tron, električni SUV, ki 
je odlična izbira za tiste, ki potrebujejo več prostora, 
štirikolesni pogon in zelo hitro polnjenje,« pravijo pri 
Porsche Slovenija. Letos na trg prihaja še Volkswagen 
ID.3, električni avto, ki se po zunanjih merah in ceni 
primerja z golfom, po notranji prostornosti, opremi 
in prestižnosti pa s passatom. Pri Porsche Slovenija 
napovedujejo še več električnih avtomobilov, s kate-
rimi bodo pokrili vso paleto okusov. gg

Manjša prodaja avtomobilov vplivala na nižji prihodek v celotni trgovini 

V celotnem letu 2019 je bil skupen obseg prodaje 
v trgovini za 3,8 % večji, kar je bila najnižja rast v 
zadnjih 4 letih. Najvišjo realno rast obsega prodaje 
so zabeležili v posredništvu in trgovini na debelo 
(4,7 %, kar je za 4,1 o.t. manj kot v 2018), na kar 
je vplivala tudi rast trgovine z gorivi in zdravili. 
Trgovina na drobno je lani zabeležila 3,4-odstotno 

rast obsega prodaje. Rast je izhajala predvsem iz 
prodaje neživilskih izdelkov (dobrih 5 %), medtem 
ko je prodaja v trgovini z živili in pijačami porasla 
le za 1,4 %. Trgovina z motornimi vozili in popravila 
le-teh je lani porasla le za 2,9 % Prodaja prvič regi-
striranih cestnih osebnih avtomobilov v uporabi 
fizičnih oseb se je lani zmanjšala za 0,9 %.

Tiskano na papirju Viprint, 80 g, papirnice VIPAP VIDEM
 KRŠKO

, d. d.

Foto: Renault N
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Zasebna potrošnja 
trajnih dobrin celo 
leto na visokih 
nivojih.

Pripravila Analitika GZS

Prodaja 
računalniške 
opreme se je 
po razglasitvi 
epidemije občutno 
povečala. Potrošniki 
so kupovali 
tako prenosne 
računalnike, 
monitorje kot 
spletne kamere in 
mikrofone.

Potrošnja

V enem dnevu prodali več prenosnikov 
kot v celem decembru
Od razglasitve epidemije v Sloveniji so spletni trgovci zasuti z naročili.  
Barbara Perko

»Norišnica se je začela 13. marca, ko smo v enem 
dnevu prodali več prenosnikov kot v celem decembru. 
V marcu smo prodajo glede na lani podvojili, lansko 
aprilsko prodajo pa smo presegli že 10. aprila. Da 
lahko vsa naročila dostavimo pravočasno, smo pod-
vojili ekipo v skladišču ter začeli delati nadure. Sami 
smo organizirali tudi dodatno dostavo v Ljubljani, 
tako da vsaj tu lahko jamčimo dostavo naslednji dan. 
Razumemo, da dostavne službe, s katerimi delamo 
že vrsto let, ne morejo kar čez noč podvojiti števila 
dostav,« razmere, v kakršnih so se znašli, opisujejo pri 
spletnem trgovcu enaA.com.

Medtem ko so pričakovali rast prodaje preno-
snikov, razkužil in zaščitnih mask, je presenečenje 
visoka rast prodaje papirja in tiskalnikov. Sproti 
prodajo tudi vse termometre, spletne kamere in 
mikrofone. »Kupci kupujejo tudi stvari, ki jih sedaj 
potrebujejo doma. Doma več kuhajo, doma se stri-
žejo, barvajo lase, masirajo, trenirajo, tudi kavo sedaj 
pijejo doma, več se igrajo z otroci,« naštejejo nabor 
izdelkov, po katerih je veliko povpraševanja. Hkrati 
opažajo, da velik del kupcev v teh dneh prvič kupuje 
na spletu. »Dobili so novo izkušnjo in prepričani smo, 
da bo velik del novih kupcev brez zadržkov še naprej 
kupoval na spletu,« pravijo.

Prodaja se je povečala za 80 odstotkov
Po razglašeni epidemiji v spletni trgovini mimovrste.
com beležijo za več kot 80 % večjo prodajo. Zaradi 
izrednega povpraševanja v tem obdobju kljub 
okrepitvi ekipe zaposlenih v skladišču prihaja do 
zamud pri odpremi. »V tem obdobju se ni povečala le 
prodaja artiklov, v največji slovenski spletni trgovini 
mimovrste.com smo zabeležili tudi povečano rast 

števila obiskovalcev, ki se je v primerjavi s predho-
dnim obdobjem povečalo za več kot 25 %. Pri tem 
naj poudarimo, da gre pri omenjeni rasti predvsem 
za nove obiskovalce, ki do obdobja pred epidemijo 
še niso obiskali naše spletne trgovine,« pravijo pri 
mimovrste.si.

V prvem tednu epidemije je bilo največ zanimanja 
za artikle hitre potrošnje (čistila, plenice, detergenti, 
toaletni papir, hrana za male živali). Za 100 % se 
je povečalo število nakupov računalniške opreme 
(prenosni računalniki, monitorji, tiskalniki ter kartuše 
in pisarniški papir). Med produkti za osebno nego 
izstopa prodaja brivnikov, veliko povpraševanje je 
tudi po artiklih na oddelku gospodinjskih aparatov. 
Znatno se je povečala prodaja pralnih strojev, zamr-
zovalnih skrinj in gospodinjskih pripomočkov, kot je 
na primer aparat za peko kruha, kuhinjskih robotov 
in paličnih mešalnikov. Povečala se je tudi prodaja 
artiklov za telesno vadbo. Z višjimi temperaturami se 
je povečala tudi prodaja artiklov za delo in druženje 
na vrtu ter prodaja žarov. Veliko zanimanje se je poka-
zalo tudi za nakup družabnih iger, ki so jih v marcu 
prodali za 350 % več v primerjavi z marcem 2019. 
Beležijo tudi neverjetno prodajo šivalnih strojev, saj 
se je ta v primerjavi s predhodnim obdobjem dvignila 
za 500 %. 

Nabor artiklov širijo tudi s pomočjo Mimovrste 
spletne tržnice, ki so jo vzpostavili konec lanskega 
leta. »V danih razmerah smo trgovcem, ki so morali 
vrata svojih trgovin zapreti, ponudili, da se pridružijo 
prodaji izdelkov na naši platformi in na ta način vsaj 
deloma nadomestijo začasen izpad prihodkov,« 
pravijo pri spletnem trgovcu. gg

Zasebna potrošnja se je v zadnjem četrtletju 2019 krepko umirila

Zasebna potrošnja gospodinjstev, ki je v zadnjih 
10 letih rasla povprečno z 1,1-odstotno rastjo, 
je tudi v letu 2019 ostala ključni dejavnik rasti. 
Gospodinjstva, ki imajo na računih več kot 20 mrd 
EUR vlog, so v 2019 več trošila za trajne proizvode, 
saj je bila rast le-teh 3,1-odstotna, medtem ko je 
bila rast trošenja za druge proizvode 2,3-odstotna. 
V zadnjem četrtletju pa se je medletna rast 
potrošnje drugih proizvodov precej zmanjšala, 

predvsem vmesnih proizvodov. Razmere za rast 
potrošnje so ugodne, saj Slovenija beleži najvišjo 
zaposlenost v zadnjih 10 letih, odlični so bili tudi 
finančni pogoji, z izjemo zaostritve pri kreditiranju. 
Med trgovci z neživili je bila najvišja rast prodaje po 
internetu (34 %). Okoli 5 % so lani porasli prihodki 
v trgovini z računalniškimi in telekomunikacijskimi 
napravami ter farmacevtskimi in kozmetičnimi 
izdelki.
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Slovenski gradbinci 
t. i. zlatega 

investicijskega 
pravila v praksi ne 

občutijo.

V zadnjem polletju 
2019 zmanjšanje 
investicij v druge 

zgradbe in objekte.

Pripravila Analitika GZS

Gradbeništvo

Čuti se ohlajanje gospodarstva
Ob trenutnem stanju panoge in razmerah v državi gradbeniki pričakujejo več podpore 
s strani države, a ostajajo optimistični.
Jerneja Srebot

Slovenski gradbeniki so v preteklem letu poleg 
stanovanjskih objektov izvajali tudi dela na prometni 
infrastrukturi, proizvodnih objektih in drugem. V 
podjetju Kolektor so začeli z gradnjo stanovanjske 
soseske Majske poljane v Novi Gorici, pripravljajo pa 
se tudi na začetek gradnje stanovanjskega naselja 
v Ljubljani. Podjetju Pomgrad se obetajo posli na 
področju visokih gradenj, in sicer za izgradnjo prve 
faze stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco v 
Mariboru. Obe podjetji poročata tudi o tekočih in 
načrtovanih projektih na področju nizkih gradenj, ki 
vključujejo dela na cestni in železniški infrastrukturi 
ter gradnjo gospodarskih objektov.

Pomanjkanje odzivnosti s strani države
Ključen dejavnik za nadaljnji razvoj gradbeništva v 
Sloveniji je pozitiven odnos države. Eva Grošič Šen iz 
podjetja Kolektor meni, da bo gradbeništvo v Sloveniji 
v veliki meri odvisno od večjih projektov, kot so 
tretja razvojna os in gradnja drugega tira. »Glede na 
trenutne razmere s pojavom koronavirusa računamo 
na ustrezne ukrepe vlade na področju gospodarstva 
in gradbeništva,« doda sogovornica.

V podjetju Pomgrad menijo, da je na področju 
državnih investicij še veliko prostora za izboljšave. »V 
Sloveniji je veliko govora o t. i. zlatem investicijskem 
pravilu, ki pa ga v praksi ne občutimo. Letos se to 
odraža v zastoju razpisov za izvedbe rekonstrukcij 
državnih cest,« komentira situacijo Iztok Polanič iz 
podjetja Pomgrad. Tudi na področju javnih naročil 
se sicer korektno napisan zakon po njegovem slabo 
izvaja. Predvsem je problem v dojemanju pravila, ki 
pravi, da mora obveljati ekonomsko najugodnejša 
ponudba – javni naročniki povečini zastopajo stališče, 
da je cena edini pomemben kriterij. »V obstoječih 
pogojih je slovenska gradbena operativa postavljena 

pod vprašaj, saj smo tisti slovenski gradbinci, ki smo 
podpisniki kolektivne pogodbe s sindikati, v podre-
jenem položaju v primerjavi s podjetji, ki prihajajo iz 
držav z nižjo povprečno plačo,« meni sogovornik in 
doda, da bi tudi za gradbene storitve moral veljati 
slogan »Kupujmo domače«.

Na račun koronavirusa negotovi, a previdno 
optimistični
S pojavom koronavirusa so tudi v gradbeništvu obču-
tili nekatere spremembe. Tudi sicer se v tej panogi že 
opaža ohlajanje gospodarstva, od leta 2017 upada 
tudi število izdanih gradbenih dovoljenj, a v podjetju 
Pomgrad kljub temu ostajajo zmerno optimistični in 
upajo na pomoč države z infrastrukturnimi projekti. 
»Gradbinci v prihodnje potrebujemo predvsem 
stabilne pogoje poslovanja, ne pa strmih letnih 
rasti in globokih upadov,« komentira sogovornik in 
doda, da pretirane rasti v tej panogi niso vzdržne, 
saj je finančno in delovno izjemno intenzivna ter 
zahteva velika vlaganja v osnovno opremo. Gradbinci 
opozarjajo tudi na izziv iskanja ustreznih in dobro izo-
braženih kadrov, pri katerem pogrešajo bolj aktivno 
sodelovanje države. gg

Bruto investicije v stanovanja celo leto z rastjo 

Rast opravljenih gradbenih delih se je proti koncu 
leta 2019 umirjala tudi zaradi učinka lokalnih 
volitev proti koncu leta 2018. V 2019 je gradbeni-
štvo zabeležilo 3,3-odstotno rast (19,7 % v 2018). 
Upad je bil najbolj izrazit pri gradnji nestanovanj-
skih stavb (0,7-odstotna rast), kar je bilo povezano 
s poslabšanimi pričakovanji poslovnega sektorja 
in njegove naložbene aktivnosti. Vrednost del pri 
stanovanjskih stavbah se je povečala na 12,7 %, 

vrednost gradbenih inženirskih objektov za 3,2 
%. Ob pomanjkanju ponudbe stanovanjskih stavb 
Slovenija beleži močno povišanje cen stanovanj-
skih nepremičnin od leta 2016. V 2019 so investicije 
v druge stavbe in objekte (gradbene inženirske 
objekte, poslovno-administrativne stavbe in izbolj-
šave) porasle za 5 %, investicije v stanovanjske 
stavbe pa za 10 %.
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V Krki so skoraj 
podvojili razvojno-
raziskovalne 
in analizne 
zmogljivosti za 
zagotavljanje 
kakovosti izdelkov.

Poslovni sektor 
nameni  

74,2 %   
vseh izdatkov za 
raziskave in razvoj 
oz. 1,45 % BDP 
(toliko kot EU-27 v 
povprečju).

Pripravila Analitika GZS

Raziskave in razvoj

V razvoj vlagajo milijone
Od vlaganj v posodobitve proizvodnje do vlaganj v tehnologijo za energetsko 
učinkovitost in varstvo okolja.
Darja Kocbek

Novartis je v Sloveniji vložil več kot 2,5 
milijarde evrov 
Lekov lastnik Novartis je v letu 2019 nadaljeval z 
vlaganji v Sloveniji in je za to namenil okvirno 205 
milijonov evrov. »V 17 letih, odkar smo del Novartisa, 
je Novartis v Sloveniji vložil že več kot 2,5 milijarde 
evrov, od tega je več kot polovico namenil za raziskave 
in razvoj, ostalo pa je vložil v posodobitev in razši-
ritev proizvodnih zmogljivosti,« pojasnjuje Katarina 
Klemenc, direktorica Novartisovega Korporativnega 
komuniciranja za Slovenijo. V obdobju od leta 2003 do 
leta 2019 je Novartis v Sloveniji za naložbe v povprečju 
odštel več kot 140 milijonov evrov letno. Novartisov 
portfelj izdelkov se spreminja. Kot odziv na priložnosti 
v zunanjem okolju se bo v prihodnje osredotočal na 
inovativna ter bolnikom prilagojena in personalizirana 
zdravila v manjših količinah.

Krka vlaga v posodobitev proizvodnje in razvoj
V letu 2019 je skupina Krka za naložbe namenila 
113 milijonov evrov, letos pa bo zanje predvidoma 
namenila 134 milijonov evrov. »Vlagali bomo 
predvsem v povečanje in tehnološko posodobitev 
proizvodnje in razvoja, v zagotavljanje kakovosti in v 
proizvodno-distribucijske centre po svetu. V razvoj in 
raziskave smo vložili 152,4 milijona evrov, kar je 10,2 
odstotka prihodkov od prodaje,« pojasnjujejo v Krki. 
Na začetku oktobra 2019 so v Ločni v Novem mestu 
odprli Razvojno-kontrolni center 4. S to 55,6 milijona 
evrov vredno naložbo so skoraj podvojili razvojno-
-raziskovalne in analizne zmogljivosti za zagotavljanje 
kakovosti izdelkov.

SIJ vlaga v varstvo okolja in energetsko 
učinkovitost
V razvoj precej vlaga tudi Slovenska industrija jekla 
(SIJ), ki je novembra lani uspešno zaključila tretji 
postopek izdaje petletnih obveznic v skupni vrednosti 
40 milijonov evrov. Del sredstev, ki jih je zbrala s temi 
obveznicami, bo namenila za financiranje dolgoročnih 
naložb v proizvodno tehnologijo, vključno z varstvom 
okolja in tehnologijo za energetsko učinkovitost. 
Družba SIJ Metal Ravne je z mednarodno tehnološko 
skupino ANDRITZ februarja letos podpisala pogodbo 
za izdelavo celotne kalilno popuščne linije, s katero bo 
pridobila specialno linijo za najzahtevnejše toplotne 
obdelave za izdelke, namenjene za energetiko, 
letalsko industrijo in druge zahtevne sektorje. gg

Izdatki za raziskave in razvoj pod povprečjem EU (2,2 % BDP)

Bruto investicije v opremo in stroje so v 2019 
porasle le za 1,5 % (v 2018 za 10,8 %). Tolikšno 
zmanjšanje je bila posledica zmanjšanja investicij 
v transportno opremo, ki se medletno zmanjšujejo 
že od drugega četrtletja 2019 dalje (5,7-odstotno 
zmanjšanje v 2019) ter zmanjšanje investicij v 
drugo opremo in stroje v zadnjem četrtletju lani 
(4-odstotna porast v 2019). Investicije v proizvode 
intelektualne lastnine so porasle pol manj kot 

v 2018. Bruto domači izdatki za raziskovalno – 
razvojno dejavnost (RRD) so v Sloveniji v letu 2018 
znašali 892,7 mio EUR, kar je bilo za 11,3 % več kot 
v letu 2017 ter so znašali 2,0 % BDP. RRD v Sloveniji 
je tako z vidika izvajanja kot z vidika financiranja 
umeščena na poslovni sektor. V letu 2018 so izdatki 
poslovnega sektorja za RRD predstavljali 74,2 % 
vseh izdatkov za R&R ali 1,4 % BDP. 
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»Veliko bo odvisno 
od tega, kako se 

bodo stvari odvijale 
drugod po Evropi 

in v ZDA ter pri 
vseh, ki še pridejo 

za nami. Prav tako 
nam še vedno 

niso čisto jasne 
posledice virusa 

na Kitajskem,« 
pojasnjujejo 

v agenciji 
Trendwalder.

Gradbeništvo in 
proizvodnja v 2019 

zaposlila skoraj

11 tisoč  
oseb.

Pripravila Analitika GZS

Trg dela

Napovedi zaposlovanja sprva 
optimistične, zdaj nepredvidljive
Za leto 2020 so napovedi obetale zaposlitve v gospodarskih panogah in na področju IT,  
a je njihova veljava na račun pojava pandemije vprašljiva.
Jerneja Srebot

V zaposlitveni agenciji Manpower in zaposlitveni 
agenciji Trenkwalder se strinjajo, da bo pojav pan-
demije koronavirusa močno vplival na stanje na trgu 
dela in bodo na dosedanjih analizah in napovedih 
potrebni popravki. Konkretne napovedi so na tej točki 
nemogoče, saj še ni možno predvideti, kako se bodo 
stvari odvile. 

V agenciji Trenkwalder menijo, da je zaenkrat moč 
zgolj špekulirati o možnih posledicah, še to predvsem 
na podlagi informiranosti s strani tujih medijev. 
Najbolj optimistično napoved naj bi predstavljal graf v 
obliki črke V, torej po trenutnem hitrem padcu gospo-
darstva tudi hiter vzpon, drugi viri pa predvidevajo 
daljše obdobje pobiranja po krizi. »Veliko je odvisno 
od tega, kako se bodo stvari odvijale drugod po 
Evropi in v ZDA ter pri vseh, ki še pridejo za nami. Prav 
tako nam še vedno niso čisto jasne posledice virusa 
na Kitajskem,« pojasnijo v omenjeni agenciji.

Ukrepi po državi so različni – veliko podjetij je 
ukinilo izmene, odpoklicalo delavce, tudi ustavilo 
proizvodnjo. »Hkrati pa se je kot posledica množičnih 
nakupov in samoizolacije pojavilo dodatno povpraše-
vanje po prodajalcih, delavcih z živili, skladiščnikih in 
dostavljavcih,« še dodajo.

Število brezposelnih narašča
Od začetka epidemije novega koronavirusa se je 
stanje na slovenskem trgu dela občutno poslabšalo. 
Število registriranih brezposelnih se je do 21. aprila 
po neuradnih podatkih Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje (ZRSZ) povzpelo na 86.683, kar je skoraj 
devet tisoč več kot konec marca. Število na novo prija-
vljenih na seznam brezposelnih je preseglo številko iz 
marca in februarja še pred koncem meseca.
        Konec marca je bilo registriranih 77.855 brezpo-
selnih oseb, kar je bilo 0,5 odstotka več kot februarja, 
v primerjavi z marcem 2019 pa je bila brezposel-
nost večja za 1,7 odstotka. Na novo se je marca na 
zavodu prijavilo 51,7 odstotka več brezposelnih kot 
februarja in 56,2 odstotka več kot marca 2019. Med 
novoprijavljenimi je bilo največ brezposelnih zaradi 
izteka zaposlitev za določen čas in trajno presežnih 
delavcev. Število le-teh se je v primerjavi s februarjem 
povečalo za 200,2 odstotka, glede na lanski marec pa 
za 211,4 odstotka, kažejo podatki ZRSZ. 
         Med presežnimi delavci jih je bila tretjina iz 
gostinstva, sledili so tisti iz predelovalnih dejavnosti 
in trgovine. Za 47,1 odstotka se je v primerjavi s febru-
arjem povečalo število stečajnikov, za 26,1 odstotka 
pa se je povečalo tudi število tistih, ki jim je prenehala 
zaposlitev za določen čas. gg

Trg dela je v 2019 beležil zelo ugodne rezultate

V 2019 je bila zabeležena rast števila delovno 
aktivnih, predvsem zaradi zaposlovanja tujcev, 
kar je odraz pomanjkanja delovne sile v Sloveniji. 
Tako je bilo v povprečju 894 tisoč delovno aktivnih, 
kar je bilo za 2,5 % več ali za 21.457 oseb več kot v 
2018 (3,2-odstotna rast v 2018). Največ oseb je se v 
2019 zaposlilo v gradbeništvu, kjer je bilo 5.460 več 
delovno aktivnih (za 9,4 %), sledile so predelovalne 
dejavnosti, kjer je bilo 5.300 več zaposlenih. V 
prometu in skladiščenju je bilo 2.370 več zapo-

slenih in v trgovini 2.330 več. Znotraj predelovalnih 
dejavnosti je bil največji porast delovno aktivnih 
zabeležen v proizvodnji kovinskih izdelkov (1.290 
oseb), v proizvodnji motornih vozil in prikolic 
(1.014 oseb), farmaciji (617 oseb) in proizvodnji 
živil (470 oseb). Po anketi (vprašalniku) naj bi bilo 
v 2019 med delovno aktivnimi prebivalci Slovenije 
47 % delovno aktivnih (40,7 % zaposlenih in 5,7 
% samozaposlenih), 2,2 % brezposelnih in 35,6 % 
neaktivnih.
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Cene energetskih 
surovin kot tudi 
kovin so se v 2019 in 
2020 znižale.

Pripravila Analitika GZS

Za EU in Slovenijo so 
nizke cene nafte in 
drugih energentov v 
povprečju pozitivne.

Surovine

Pandemija in boj  
za tržne deleže na naftnem trgu
Zmanjšan transport zaradi ukrepov v boju proti epidemiji je ključen za nižjo porabo 
energentov, katerih cena je močno upadla. Cena sodčka severnoameriške nafte WTI z 
dobavo v mesecu maju je za nekaj časa postala celo negativna.
Darja Kocbek

V Impolu se pred nihanji cen zavarujejo z vsemi razpo-
ložljivimi sredstvi (npr. terminski trg). Ob pandemiji 
koronavirusa pravijo, da je pandemija edini razlog, 
ki utegne vplivati na cene surovin. Trgovinske vojne, 
pešanje globalnega gospodarstva, pa tudi špekula-
tivni kapital prav tako močno vplivajo na nenadne 
zasuke cen surovin, so nam pojasnili. Ker surovine 
praviloma kotirajo v ameriških dolarjih, so dodatna 
tveganja še nihanja tečajev. Ker pretežno poslujejo v 
evrih, v Impolu, ko govorimo o tečajnih tveganjih, ne 
vidijo posebnih težav.

Po podatkih Svetovne banke so v prvih treh 
mesecih letošnjega leta cene kovin (z izjemo železove 
rude) padale. Cene aluminija, bakra, svinca, kositra in 
cinka so nižje tudi, če primerjamo povprečne cene v 
prvem četrtletju letošnjega in lanskega leta. 

Vpliv koronavirusa na cene nafte
Močno znižano povpraševanje po nafti je povzročilo 
znižanje cen nafte. Cena sodčka severnoameriške 
nafte WTI z dobavo v maju 2020 je za nekaj ur postala 
negativna. Razlog za to so težave s pomanjkanjem 
skladiščnih zmogljivosti v ZDA. Proizvajalci nafte so 
tako morali za kratek čas kupcem plačevati, da bodo 
v maju nafto prevzeli. Cena ameriške nafte WTI z 
dobavo v juniju je še vedno pri 20 USD za sodček. 

Za EU in Slovenijo so nizke cene nafte in drugih 
energentov v povprečju pozitivne. Cena nafte brent 
se giblje okoli 25 do 27 USD za sodček. »V letu 2019 je 
Slovenija uvozila za 1,5 mrd EUR več naftnih derivatov, 

kot smo jih izvozili. Ker jih ne proizvajamo, nam uvoz 
znižuje presežek v trgovinski menjavi napram tujini. 
Slovenska gospodinjstva izdatkom za mobilnost 
namenijo eno šestino svojega proračuna, kar je 
precej več kot v EU. Zato je vpliv na domačo kupno 
moč pozitiven. Tudi gibanje povprečne cene potro-
šniške košarice je zaradi tega ugodnejše,« ugotavlja 
Analitika GZS. gg

Cene kovin v 2019 nižje za dobrih 5 %

Povprečne cene energetskih surovin so se v 2019 
znižale 12,7 % v USD ter za 9,3 % v EUR,  decembra 
so bile medletno višje za 5,9 %. Zaradi visokih 
temperatur upadajo cene zemeljskega plina v ZDA 
in Evropi (30-50 %), kot tudi ostalih energetskih 
surovin. Cene energetskih surovin so se v prvih 
dveh mesecih 2020 medletno znižale za 7,8 %. 
Cene kovin so se v dolarjih v 2019 znižale za 5,6 
%, medletno pa so bile decembra višje za 1,8 %. 
Med kovinami in rudami so se cene železove rude 
zvišale kar za 35 %, niklja za 6,2 %, medtem ko so 

se cene ostalih kovin v 2019 znižale, od tega najbolj 
cene aluminija (-14,9 %), cinka (-12,7 %), svinca 
(-10,9 %) in kositra (-7,4 %). Znaki svetovnega 
okrevanja v začetku leta 2020 ter pozitivna gibanja 
na finančnih trgih zaradi doseženega trgovinskega 
sporazuma med Kitajsko in ZDA so pozitivno 
vplivali na cene kovin v začetku leta. Panika zaradi 
koronavirusa je cene zopet znižala. Cene kovin so v 
prvih dveh mesecih 2020 medletno nižje za 3,3 %. 
Cene plemenitih kovin so se v 2019 zvišale za 7,7 %, 
podoben trend pa zasledujejo tudi v 2020.
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Energetika Celje, javno podjetje, d. o. o.
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Termična obdelava odpadkov naj se 
izvaja lokalno
V krizi zaradi koronavirusa se je še 
enkrat pokazalo, kako pomembno je 
imeti v časih, ko so določeni obrati za 
predelavo odpadkov in meje zaprte, v 
celoti zaključen krogotok ravnanja z 
odpadki v lokalnem okolju ter trajno-
stno in učinkovito poskrbeti tudi za 
odpadke, ki bi lahko škodovali okolju ali 
zdravju ljudem. Pomemben člen tega 
krogotoka je Toplarna Celje.

Toplarna Celje predstavlja zaključno 
fazo projekta celovitega ravnanja z 
odpadki in predstavlja logično zaokrožitev 
celotnega sistema ravnanja z odpadki. 
Toplarna Celje je zavezanec IED in ima v 
skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem 
(OVD) dovoljeno predelavo do 30.000 ton 
preostanka komunalnih odpadkov po 
mehansko biološki obdelavi (LF) in dehi-
driranega blata iz čistilne naprave (BČN). 
Nazivni podatki:
• tehnična kapaciteta naprave do max. 

40.000 t/leto 
• dovoljene količine po 

Okoljevarstvenem dovoljenju: 
30.000 t/leto 

• parametri pare: 20 t/h, 400° C 
in 28 bar

• moč parnega kotla: 15 MWt
• moč parne turbine: 2 MWe

Naprava obratuje 24 h/dan, 7 dni/
teden, razen v času letnega remonta. 
Naprava dimenzionira na toplotno moč 
parnega kotla 15 MW.

Objekt Toplarno Celje so zgradila 
slovenska podjetja, ki so v ta projekt 
vključila veliko lastnega znanja in kot 
dobavitelje vključila domača podjetja in 
posameznike tudi na zahtevnem tehnolo-
škem in okoljskem delu projekta. 

Toplarna Celje, ki obratuje od leta 
2009, dosega cilje in uresničuje namene, 
zaradi katerih je bila zgrajena: zmanjšanje 
količin odlaganja odpadkov in prihra-
nek deponijskega prostora, zmanjšanje 
izpustov toplogrednih plinov in prihranek 

primarnih virov za proizvedeno elek-
trično energijo in toploto. V zadnjih letih v 
toplarni termično obdelajo več kot 25.000 
ton komunalnih odpadkov in blata iz čistil-
nih naprav, skupno v vseh letih že več kot 
260.000 ton odpadkov.

Z nenehnim  izpopolnjevanjem in opti-
miranjem delovanja izboljšujejo dosežene 
rezultate in zmanjšujejo vplive na okolje.

Od skupno prejetih količin odpadkov v 
Toplarni Celje ostane po termični obde-
lavi pod 15 % odpadkov. Del odpadkov se 
odloži na deponiji za nenevarne odpadke, 
nevarne odpadke prevzamejo pooblaščeni 
prevzemniki in se izvozijo v tujino, del pa 
se jih odda kot sekundarne surovine v 
ponovno predelavo.

Čiščenje dimnih plinov in monitoring 
emisij snovi v zrak

Pri objektu Toplarna Celje je bil poleg 
zagotovitve popolnega zgorevanja največji 

poudarek namenjen čiščenju dimnih 
plinov in kontroli izpustov. Izveden je 
večstopenjski sistem, ki v vseh režimih 
obratovanja zagotavlja izredno nizke 
emisije, ki so nenehno pod zakonsko 
dovoljenimi in pomenijo minimalni doda-
tni vpliv na okolje. Čiščenje dimnih plinov 
je sestavljeno iz sistema recirkulacije 
dimnih plinov, vbrizgavanja amonijačne 
vode, vpihovanja natrijevega bikarbo-
nata, vrečastega filtra in filtra z aktivnim 
ogljem. Emisije snovi v zrak so spremljane 
kontinuirano z najsodobnejšo opremo in 
so nenehno na voljo širši javnosti.
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Dno jaška ima dvojno steno, ter vmesni prostor zapolnjen s poliuretansko 
peno, kar preprečuje deformacije notranje koritnice zaradi zunanjega 
pritiska. S tem se omogoči normalni pretok kanalizacijskih voda tudi 
pod ekstremnimi pogoji.  Telo jaška je gosto narebreno, da vzdrži vse 
pritiske zaradi podtalne vode ali zasipnega materiala. Koritnica je 
popolnoma gladka, da omogoča nemoten pretok kanalizacijskih vod. 
Hkrati je premer koritnice vedno enak premeru priključne kanalizacijske 
cevi.

Kanalizacijski revizijski jaški z dvojnim dnom

Zagožen d.o.o. 
Cesta na Lavo 2a , 3310 Žalec

info@zagozen.si
www.zagozen.si

Vaš partner  

za VODOVOD 

 in KANALIZACIJO!

Zaradi čedalje bolj zahtevnega umeščanja kanalizacije v prostor se zaradi svoje robustnosti vse bolj vgrajujejo  
kanalizacijskih revizijskih jaškov z dvojnim dnom tip Zagožen. 

• Dno jaškov z dvojno steno.
• Koritnica popolnoma gladka.
• Koritnica dimenzijsko enaka iztočni priključni cevi.
• Možnost vgradnje na področja z visoko podtalnico (do 5m).
• Vgradnja jaškov je možna serijsko do globine 6m.
• Velika stabilnost pri postavitvi jaškov in enostaven zasip zaradi 

ravnega dna.
• Kombinacija vstopnih priključkov se enostavno prilagaja 

potrebam projekta.
• Robustna konstrukcija z nizko težo.
• Standardni priključki v dno: DN 200, DN 250, DN 315 in DN 400.

Osnovni tipi koritnice: Kombinacija vstopnih priključkov:

5/1

Polietilen Poliuretanska pena 

OPIS

PREDNOSTI

0°
0°

90°

45°

90°

45°
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Sežigalnice

Brez energetske izrabe odpadkov v 
Sloveniji ne bo šlo
Sebastijan Zupanc, direktor GZS – ZKG, je trdno prepričan, da bi se v Sloveniji morali 
zgledovati po Avstriji, kjer so objekte za energetsko izrabo odpadkov po regijskem 
konceptu gradili po deželah. 
Darja Kocbek

Ker jim je javnost v zadnjem času zelo nenaklonjena, 
je gradnja objektov za energetsko izrabo odpadkov 
oziroma sežigalnic za politiko postala zelo kislo 
jabolko. Zanimivo je, da se je sindrom »ne na mojem 
dvorišču«, zdaj pojavil še na Vrhniki na primeru 
Kemisa. Vrhnika je namreč skupaj z Mursko Soboto 
zibelka ločenega zbiranja odpadkov v Sloveniji, 
razlaga Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komu-
nalnega gospodarstva (GZS – ZKG). 

Letos mineva 30 let, odkar na Vrhniki ločeno 
zbirajo odpadke, ker je bil prejšnji župan Stojan Jakin, 
ko govorimo o tem področju, izredno napreden. 
Najprej kot direktorju komunalnega podjetja in nato 
kot županu mu je uspelo občane prepričati, da je za 
širšo družbo pomembno pravilno ravnati z odpadki. 
Posledično so na Vrhniki nastala tudi podjetja Kemis 
za predelavo nevarnih odpadkov, Saubermacher 
Slovenija je postavil obrat za sortiranje embalaže, ki 
ga je medtem zaprl, nastali sta dve kompostarni. 

Vprašanje je, kaj se je zdaj zgodilo, da Vrhničani na 
primeru Kemisa ne čutijo več potrebe po urejenem 
ravnanju z odpadki ob tem, da je Kemis po požaru in 

prenovi najsodobnejši objekt v državi za zbiranje in 
sortiranje nevarnih odpadkov. Požarni sistem imajo 
nadstandarden, ker jim je požar iz maja 2017 pri-
nesel dodatne izkušnje, kako je potrebno zagotoviti 
požarno varnost, da se kaj takega ne ponovi. Jasno je, 
da si tisti, ki živijo v neposredni bližini teh objektov, 
vedno prizadevajo, da bi jih zaprli, že zaradi tega, 
ker so nepremičnine v bližini takega industrijskega 
objekta manj vredne. Zupanca preseneča sedanja 
občinska politika, ki obratov za urejeno zbiranje in 
predelavo odpadkov noče več.

Slovenija mora 
na področju 

energetske izrabe 
odpadkov postati 

samozadostna. 
Na vzhodu Evrope jih praktično ni
Zemljevid objektov za energetsko izrabo odpadkov 
po državah v Evropi nam pokaže, da ima razviti del 
Evrope zadostne kapacitete za energetsko izrabo 
odpadkov, medtem ko vzhodni (tranzicijski) del teh 
objektov praktično nima. V Avstriji jih imajo recimo 
11, v Nemčiji 96, Italiji 39, Franciji 126, na Češkem 4, 
Slovaškem 2, Madžarskem 1, Poljskem 6.
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Nujno je, da postanemo samozadostni
Slovenija mora na področju energetske izrabe 
odpadkov postati samozadostna. Ker je Madžarska za 
izvoz komunalnega blata in drugih odpadkov zaprla 
vrata in so zaradi epidemije covid-19 meje zaprle tudi 
nekatere druge države, ima Kostak iz Krškega recimo 
skladiščene večje količine goriva iz odpadkov. V mari-
borski Surovini je pred kratkim zagorelo 5.000 ton 
goriva iz odpadkov, ki so ga imeli skladiščenega že več 
kot pol leta, ker ga niso imeli kam odpeljati. Če bi bil 
problem v državi urejen, bi imeli skladiščeno gorivo 
samo dva do tri dni, kar je okrog 50 do 100 ton. V tem 
primeru do požara ne bi prišlo, ker ne bi bilo časa, da 
bi se v sredici kupa odpadkov ustvarjal metan, ki se 
lahko vname. 

Vse te izkušnje kažejo, da brez objekta za ener-
getsko izrabo odpadkov v Sloveniji ne bo šlo. TEŠ, 
ki načrtuje sprejem 160 tisoč ton odpadkov, je del 
rešitve. Salonit Anhovo sprejema nekaj odpadkov iz 
Italije, okoljevarstveno dovoljenje ima izdano za sežig 
109 tisoč ton odpadkov. Oba skupaj tako lahko teore-
tično sprejmeta 260 tisoč ton odpadkov, kar je le slaba 
polovica od 600 tisoč ton, kolikor gorljivih odpadkov 
vseh vrst pridelamo v Sloveniji na leto.

Zgledovali bi se lahko po Avstriji
Sebastijan Zupanc je trdno prepričan, da bi se v 
Sloveniji morali zgledovati po Avstriji, kjer so objekte 
za energetsko izrabo odpadkov gradili po deželah 
in so sledili regijskemu konceptu. To pomeni, da 
so gradili več manjših, s čimer so zagotovili dober 
izkoristek toplote. Ti objekti namreč proizvajajo 
elektriko in toploto. Za proizvodnjo elektrike pora-
bijo 30 odstotkov energije, ki nastane s sežigom 
odpadkov, 70 odstotkov je toplote, ki jo je treba 
izkoristiti na drug način. Zaradi tega se objekte za 
energetsko izrabo odpadkov izplača postaviti v bližini 
industrijskih objektov, ki potrebujejo toploto za 

svoje delovanje, ali v bližini urbanih središč, kjer je to 
toploto mogoče uporabiti za ogrevanje prostorov in 
vode po toplovodih. 

Kjer teh pogojev za izrabo toplote ni, objekta 
ni smiselno postavljati, ker so izgube prevelike, 
razlaga Zupanc. V Sloveniji so pogoji za postavitev 
objektov za energetsko izrabo odpadkov izpolnjeni 
med drugim v Ljubljani, Mariboru, Slovenj Gradcu, 
Kranju, na Jesenicah, v Novem mestu, Kočevju, kjer 
podjetje Melamin potrebuje zelo veliko toplote, pa 
v Krškem, kjer toploto potrebuje podjetje Vipap. 
»Na teh območjih bi lahko postavili objekte takšne 
velikosti, kot je v Celju, kjer energetsko izrabijo na 
leto 30 tisoč ton odpadkov, ali nekoliko večje,« meni 
Zupanc. Prepričan je tudi, da ljudje lažje sprejmejo v 
svojem okolju manjše objekte. Odstranjevanju lastnih 
domačih odpadkov bodo manj nasprotovali kot če bi 
jim v lokalnem okolju postavili objekt za energetsko 
izrabo odpadkov iz celotne Slovenije.

Manjši objekti so bolj prilagodljivi
Drugi vidik, ki ga bo treba upoštevati pri načrtovanju 
objektov za energetsko izrabo odpadkov, je, da priha-
jamo v obdobje krožnega gospodarstva, ki pomeni, 
da se bodo količine odpadkov zmanjševale. Če imamo 
več manjših objektov, lahko država v primeru manjših 
količin odpadkov za energetsko izrabo posamezen 
objekt sistemsko izvzame iz sistema in v njem 
nadomesti odpadke z drugim energentom. Sistem 
energetske izrabe odpadkov z več manjšimi napra-
vami je bolj prilagodljiv kot v primeru enega velikega 
objekta za energetsko izrabo, ki bi zadostoval za 
celo državo.

Pomembno je tudi, da nikakor ne smemo dopus-
titi, da bi energetska izraba konkurirala snovni 
izrabi. Država bo morala imeti jasno določene cilje, 
koliko odpadkov je treba predelati in izkoristiti, z 
recikliranjem, vnovično uporabo in podobno. Če bo 
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Smo uveljavljena slovenska družba s področja razvoja informacijskih 
rešitev za srednja in večja podjetja. Po meri naših uporabnikov smo razvili 
informacijski sistem 1521, ki podpira vse poslovne procese v podjetju.

Elektronski dokumenti (e-fakture, e-izvršbe in ostalo)
GIS sistem
Poročilni sistem in podpora odločanju
Povezave z drugimi informacijskimi sistemi (SAP, GIS sistemi, 
dokumentni sistemi, sistemi za popis števcev in podobno)
Integracija informacijskih sistemov
Internetne aplikacije za končne uporabnike (spletni portal 
za sporočanje in spremljanje porabe različnih energentov, 
pregled izdanih faktur, obveščanje strank ... )
Podpora brezpapirnem poslovanju

Ostale programske rešitve:

Smo med vodilnimi v Sloveniji na področju masovnega obračuna storitev 
energetike (plin, elektrika, ogrevanje) in komunalnih storitev.

FINANCE IN RAČUNOVODSTVO TER NADZOR TERJATEV

PLAČE IN KADRI

MATERIALNO SKLADIŠČNO

PROIZVODNJA S PRODAJO

MASOVNI OBRAČUN STORITEV (komunalne storitve, plin, ogrevanje)

POSLOVNA ANALITIKA

     Podjetje s 
poslanstvom in vizijo.



64 glas gospodarstva plus, april-maj 2020  Sežigalnice

energetska izraba neregulirano prepuščena trgu, 
bodo izvajalci odpadke zaradi ekonomike raje ener-
getsko kot snovno izrabljali. Država, ki je odgovorna 
za doseganje ciljev in mora o tem poročati Evropski 
komisiji, bo energetsko in snovno izrabo odpadkov 
lahko regulirala, če bo imela enoten sistem. V Avstriji 
je večina objektov za energetsko izrabo odpadkov 
neposredno ali posredno v državni lasti. Tako ima 
država, ko govorimo o izpolnjevanju strateških ciljev, 
vedno možnost, da v ta podjetja poseže. 

To je tudi razlog, da v Avstriji ravnokar teče raz-
prava, da bodo otežili uvoz odpadkov za energetsko 
izrabo. Zaradi velike ponudbe odpadkov iz tujine v 
avstrijskih objektih za energetsko izrabo odpadkov 
vidijo priložnost, da bi dvignili cene, s tem bi se tudi za 
avstrijsko javno službo in prebivalce dvignila cena. To 
avstrijski državi seveda ne ustreza. 

Možnosti pridobivanja sredstev
Ker evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo 
objektov za energetsko izrabo odpadkov od leta 
2013 ni več mogoče koristiti, Sebastijan Zupanc vidi 
možnost financiranja s sredstvi Evropske banke za 
obnovo in razvoj (EBRD) ali pa bi bilo mogoče vključiti 
zasebne partnerje prek javno-zasebnih partnerstev. 
Za graditev teh objektov bi morala imeti velik interes 
državna energetska podjetja, saj gre za objekte za 
proizvodnjo elektrike. Sredstev za gradnjo objektov 

za energetsko izrabo odpadkov po Zupančevem 
prepričanju ne bo težko dobiti, veliko večja težava 
so birokratski postopki pri pridobivanju dovoljenj in 
zagotovitev podpore občanov, da bi takšne objekte 
zgradili v njihovem kraju.

Ker gre za različne tehnologije, različne ponudnike, 
ni mogoče reči, koliko bi dograditev posameznih 
naprav stala. Načeloma velja, da 1 megavat moči 
naprave stane od približno 1 milijona do 1,2 milijona 
evrov. Za dograditev 20-megavatnega objekta je tako 
treba, rečeno zelo na pamet, zagotoviti med 20 in 24 
milijonov evrov. »Višina investicije je zelo odvisna tudi 
od tega, kaj hočemo doseči. Država bo morala posta-
viti robne pogoje. Objekti za energetsko obdelavo 
odpadkov so sodobni objekti z minimalnimi izpusti, to 
je 20 odstotkov dovoljenih količin izpustov ali manj,« 
pojasnjuje Zupanc. 

Prebivalstvo je po njegovih besedah za gradnjo 
mogoče prepričati s tremi stvarmi. Prva so minimalni 
izpusti in s tem čim manjši vpliv na okolje, druga je 
korist za lokalno okolje, kot je toplovod, tretja pa 
transparentnost. To pomeni, da so na spletu na voljo 
najnovejši podatki o izpustih, ki jih za vsak trenutek 
vsakdo lahko preveri. »Te objekte je treba graditi 
maksimalno transparentno kot odprto knjigo z roko v 
roki z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizaci-
jami,« pravi sogovornik. gg
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Eurofins ERICo Slovenija, d. o. o.

Upravljanje z odpadki zahteva veliko 
znanja in inovativnosti
Čeprav je področje upravljanja 
z odpadki na prvi pogled videti 
enostavno, za odpadki stoji resna 
znanost. Do potankosti jo poznajo v 
podjetju Eurofins ERICo Slovenija, kjer 
v svojem laboratoriju že več kot 30 let 
skrbijo, da pridobljeno znanje velja in 
obvelja v praksi. Ob tem pa zadostijo 
tako željam strank kot visokim merilom 
varnosti okolja.

V podjetju imajo inovativen pristop 
reševanja izzivov. Vsaki stranki se posve-
tijo in skupaj z njo pripravijo optimalen 
načrt sodelovanja. Prednost individualne 
obravnave omogoča boljšo pripravo 
nabora analiz in kratke roke priprave 
poročil. Ker je Eurofins ERICo Slovenija del 
skupine Eurofins Scientific, ki je v svetu 
vodilno podjetje s področja analitike, je 
nabor parametrov, ki jih lahko ponudijo, 
res širok.  Ekipa strokovnjakov vam bo 
svetovala pri izdelavi ocen odpadkov, 
kontrolnih kemičnih analizah, sortirnih 
analizah, pripravili vam bodo tudi načrt 
ravnanja z odpadki. Na pomoč vam lahko 
priskočijo tudi z izvajanjem kontrole 
odpadkov za namen sežiga. O tem smo se 
pogovarjali z gospo Barbaro Justin, ki sodi 
med vodilne strokovnjake na področju 
odpadkov v Sloveniji.

Tako v svetu kot v Sloveniji odpadki 
mnogim povzročajo sive lase. Kje 
dolgoročno vidite rešitev težav, ki so z 
njimi povezane?
V ustrezno pripravljeni zakonodaji in 
posledično tudi doslednem izvajanju 
nadzora nad spoštovanjem in izvrševa-
njem predpisov s področja odpadkov.

Kaj v zvezi z upravljanjem z odpadki 
svetujete svojim strankam?
Da se pravočasno lotijo reševanja 
morebitne problematike glede ravnanja 
s svojimi odpadki, da podajo oz. zbirajo 
vse informacije glede njihovega nastanka. 
Da izvajajo t. i. monitoringe o lastnostih 
svojih odpadkov (kemijske analize) ...

Že precej časa ste del kolektiva 
Eurofins, ki predstavlja največjo 
skupino laboratorijev na svetu. Ali vam 
je skupina Eurofins v pomoč? Kje je 
prednost omenjene skupine?
Njena prednost je v hitrih, cenovno 
ugodnih in predvsem kakovostno izvede-
nih kemijskih analizah s širokim naborom 
parametrov, ki so izvedene na osnovi 
nacionalnih in mednarodno priznanih 
standardov.

V Sloveniji se ponašamo s široko paleto 
različnih industrij. Ali lahko glede na 
svoje izkušnje izpostavite, v kateri 
panogi se pojavljajo največje težave 
oziroma izzivi?
Področje odpadkov je široko. Težko 
izpostavim posamezno panogo. Težave 
imajo podjetja, ki so odpadke primorana 
transportirati izven meja Slovenije, kot 
tudi v podjetjih, ki se denimo ukvarjajo z 
zbiranjem embalaže ali ločeno zbranih frak-
cij. Trenutno so za Slovenijo velik izziv oz. 

težava sanacija starih bremen industrije, 
kmetijstva in drugih panog. Stara okoljska 
bremena predstavljajo močno onesnažena 
območja, na katerih je kljub prenehanju 
onesnaževanja in njegovi časovni oddalje-
nosti še vedno zaznati veliko obremenitev 
za zdravje ljudi in okolja.

Kako lahko naši bralci z vami pridejo v 
stik, če potrebujejo vašo pomoč? 
PodjetjeEurofins ERICo Slovenija ima na 
svoji spletni strani objavljene e-naslove in 
kontaktne telefonske številke zaposlenih 
po posameznih področjih delovanja, torej 
tudi za področje odpadkov. Lahko pa se 
obrnejo na tajništvo podjetja in splo-
šen e-mail.

 

»Težave imajo podjetja, ki so odpadke primorana transportirati izven meja Slovenije, kot 
tudi v podjetjih, ki se denimo ukvarjajo z zbiranjem embalaže ali ločeno zbranih frakcij,« 
pravi Barbara Justin z Eurofins ERICo Slovenija.
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Komunalno blato

Država za to področje nima strategije
Energetska obdelava komunalnega blata je nujno potrebna kot javna služba varstva 
okolja tako z vidika varovanja okolja kot tudi z vidika obvladovanja cen gospodarske 
javne službe čiščenja odpadnih voda.
Darja Kocbek

Posebne objekte za energetsko obdelavo odpadkov, 
tako imenovane monosežigalnice, bo v Sloveniji 
treba graditi za komunalno blato. Da je ta odpadek 
problem, Zbornica komunalnega gospodarstva opo-
zarja že deset let. Dokler je bil rešitev poceni izvoz na 
Madžarsko, se s tem na državni in tudi na lokalni ravni 
nihče ni ukvarjal. 

Mateja Žumer, direktorica Loške komunale Škofja 
Loka, nam je pojasnila, da bi od monosežigalnice 
imeli dve koristi. To sta energetska izraba za ogre-
vanje objektov in bazenske vode ter izraba pepela za 
pridobivanje fosforja. Nemčija je to že opredelila v 
svoji zakonodaji, v Sloveniji je vlada to predvidela v 
programu ravnanja z odpadki in programu prepreče-
vanja odpadkov, ki ga je sprejela leta 2016. Slovensko 
društvo za zaščito voda je lani ustanovilo strokovno 

skupino za reševanje problematike blata iz komu-
nalnih čistilnih naprav.

»Na pobudo so se odzvali tako strokovnjaki večjih 
komunalnih podjetij, kakor tudi zbornica komu-
nalnega gospodarstva ter ministrstvo za okolje in 
prostor. Upamo, da bosta stroka in politika tokrat 
našli skupen jezik,« nam je pojasnila Mateja Žumer. 
Monosežigalnico bi po njenih besedah bilo najbolje 
zgraditi v bližini Ljubljane, »ki s svojo širitvijo in ener-
getskimi potrebami predstavlja idealnega porabnika 
energije in toplote iz nje«. 

Težave z odvozom, ker nimamo strategije
Sežig blata iz komunalnih čistilnih naprav je nujno 
potreben kot državna javna služba varstva okolja 
tako z vidika varovanja okolja kot tudi z vidika 
obvladovanja cen gospodarske javne službe čiščenja 
odpadnih voda. »Skladno z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja bodo težave s 
prevzemom blata in s tem povezane višje cene končne 
oskrbe blata vplivale na ceno čiščenja komunalnih 
odpadnih voda,« pravi Mateja Žumer.

Bojan Likar iz podjetja Kolektor Sisteh, kjer ponu-
jajo rešitve za obdelavo odpadnega blata iz čistilnih 
naprav, pojasnjuje, da imamo v Sloveniji problem z 
odvozom odpadnega blata iz čistilnih naprav zato, 
ker država za to področje nima strategije. Zaradi tega 
se zatika tudi pri postopkih za umeščanje objektov 
za termično obdelavo v prostor. Same tehnologije za 
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V preteklosti je 
bilo treba Avstriji 
plačevati 100 
evrov na tono, 
da so blato sploh 
vzeli. Madžarska je 
računala 60 evrov na 
tono.

Srednjeročno 
mora Slovenija 
slediti temu, kar 
se dogaja v Evropi, 
kjer pripravljajo 
predpise, da je treba 
iz komunalnega 
blata izločati fosfor.

sušenje in termično obdelavo odpadnega blata so že 
ustrezno industrializirane in se v tujini že standardno 
uporabljajo. 

Termična obdelava blata z monosežigalnicami 
po Likarjevih besedah povzroča najmanjše emisije v 
primerjavi z na primer individualnimi kurišči na bio-
maso ali napravami za sosežig. V monosežigalnicah se 
termično obdeluje samo komunalno blato na tempe-
raturah nad 850 °C, v napravah za sosežig pa termično 
obdelujejo komunalno blato in ostale energente na 
temperaturah do 400 °C, zato so tudi emisije večje. 
Poleg tega je tehnologija monosežigalnic ekonomsko 
zanimiva za energetsko izrabo, na primer za soproi-
zvodnjo toplotne in električne energije in za izločanje 
fosforja, katerega viri so v naravi omejeni, iz pepela. 

V Nemčiji so že leta 2016 65 odstotkov celotnega 
odpadnega blata izkoriščali za termično obdelavo, od 
tega 27 odstotkov v namenskih monosežigalnicah za 
odpadno blato. Hkrati se že pripravljajo na obdobje 
po letu 2028, ko bo v tej državi pridobivanje fosforja 
iz odpadnega blata po zakonu obvezno. Podobno 
direktivo lahko pričakujemo tudi za celotno EU. »Tudi 
v Sloveniji bi problematiko odpadnega blata iz čis-
tilnih naprav, tudi v luči prihajajoče obvezne direktive 
izločanja fosforja, tako z okoljskega kot tudi ekonom-
skega vidika, najustrezneje reševali z regionalnimi 
monosežigalnicami, kjer bi pridobljeno energijo lahko 
izrabljali na primer za sisteme daljinskih ogrevanj 
in proizvodnjo električne energije,« nam je pojasnil 
Bojan Likar. 

Plačevali, da so ga sploh vzeli
V Sloveniji imamo tri čistilne naprave, te so v Ljubljani, 
Novem mestu in Novi Gorici, kjer sušijo komunalno 
blato do stopnje, da nastane gorivo, ki ima enako 
energijsko vrednost kot rjavi premog. Za to gorivo, 
za katerega bi bilo logično, da bi zanj dobili nekaj 
plačano, je bilo treba v preteklosti v Avstriji plačevati 

več kot 100 evrov na tono, da so ga sploh vzeli. Potem 
se je pojavila cenejša rešitev za izvoz na Madžarsko 
za 60 evrov na tono. Odkar je Madžarska zaprla 
mejo, imamo v Sloveniji problem, kam s tem blatom, 
pojasnjuje Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice 
komunalnega gospodarstva (GZS – ZKG). 

Gre za dve vrsti blata. To je suho blato kot gorivo, 
ki bi ga bilo mogoče energetsko izrabiti, in blato z 
zgolj 20 do 23 odstotkov suhe snovi, ki zahteva reden 
odvoz, saj ga ni mogoče skladiščiti. Ker ni rešitve, 
je država prek veleposlaništev pomagala iskati 
odjemalce v tujini. Pri tem ni bila prav uspešna. Našli 
so odjemalca v Švici, kamor bi ga morali voziti 800 
kilometrov, pa še posebne pogoje je postavil, ki bi jih 
težko izpolnili. Enega ponudnika so našli še v Ostravi 
na Češkem, kar je 500 kilometrov iz Maribora. Oba 
sta ga pripravljena sprejeti za ceno 250 do 270 evrov 
na tono. To so tako visoki stroški, da se postavlja 
vprašanje, ali bodo naša gospodinjstva to sposobna 
plačevati, razlaga Zupanc.

Kratkoročno bi država zato po njegovih besedah 
morala zagotoviti, da bi tako kot v Puconcih tudi v 
Velenju blato za celotno Slovenijo predelali v kom-
pozitni material in ga uporabiti na degradiranih 
državnih zemljiščih. Iz TEŠ bi za njegovo izdelavo na 
primer lahko uporabili pepel, iz komunalnih podjetij 
pa blato. S tem kompozitnim materialom bi polnili 
zapuščene rudniške rove. Tako bi kratkoročno hkrati 
rešili problem z odpadnim blatom, pepelom in 
posedanjem terena na območju opuščenih rudniških 
rovov na območju Velenja. Srednjeročno pa mora 
Slovenija slediti temu, kar se dogaja v Evropi, kjer 
pripravljajo predpise, da je treba iz komunalnega 
blata izločati fosfor. Kompozitni material bi bilo treba 
po Zupančevih besedah začeti izdelovati že »včeraj«, 
monosežigalnice za komunalno blato pa bo treba 
dograditi v prihodnjih 3 do 4 letih. gg
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Cene in stroški

Voda za večino občanov nima nobene 
vrednosti 
Poleg rasti stroškov dela bodo k letošnji rasti cen za komunalne storitve pripomogli še 
rast cen električne energije, naftnih derivatov ter zunanjih storitev.
Darja Kocbek

Plačni sistem v komunalni dejavnosti v veliki meri 
sloni na različnih dodatkih k osnovni plači, ki zaradi 
neugodnih delovnih pogojev znašajo v povprečju 
13,29 odstotka. V posameznih podjetjih se gib-
ljejo od 8,1 do 30,3 odstotka. Povprečna starost 
delavcev v komunalni dejavnosti je 48 let, kar v 
povprečju pomeni približno 15 odstotkov dodatka na 
delovno dobo. 

Zaradi tega so v Zbornici komunalnega gospodar-
stva (GZS – ZKG) že septembra lani naredili analizo 
deleža delavcev z minimalno plačo na reprezen-
tativnem vzorcu podjetij, da bi ugotovili, kaj bo za 
dejavnost pomenila uveljavitev novele Zakona o mini-
malni plači, ki iz minimalne plače izloča vse dodatke. 
Ugotovili so, da so komunalna podjetja avgusta lani 
dodatek do minimalne plače izplačala manj kot 1 
odstotku zaposlenih delavcev, januarja letos, ko je 
začela novela zakona veljati, pa se je ta delež dvignil 
na približno 51 odstotkov.

V porastu stroški, ki nastajajo pri nadaljnji 
obdelavi odpadkov
V Komunali Izola teh težav nimajo. Pojasnili so nam, 
da so dvig plač do zakonsko določene minimalne 
plače izvedli pri le štirih zaposlenih. Preostali zapos-
leni so imeli višje plače glede na minimalno. Vpliv 
dviga na celotne stroške podjetja je v tem podjetju 
zato zanemarljiv. Cene so dvignili v mesecu juliju 
2019, in sicer za storitve ravnanja z odpadki. Dvig je 
bil nujen, saj so stroški obdelave in odstranjevanja 
mešanih komunalnih odpadkov vse višji. V zadnjih 
letih so prav stroški storitev, ki nastajajo pri nadaljnji 
obdelavi odpadkov, najbolj v porastu, so nam razložili 
v Komunali Izola.

V GZS – ZKG opozarjajo, da bodo poleg rasti stro-
škov dela k letošnji rasti cen za komunalne storitve 
pripomogli še rast cen električne energije, naftnih 
derivatov ter zunanjih storitev. Ugotavljajo, da se je 
na zadnjem javnem razpisu nabavna cena električne 
energije za nekatera podjetja za prihodnja tri leta 
dvignila tudi do 82 odstotkov v primerjavi z javnim 
razpisom pred tremi ali štirimi leti. 

Napovedali dvig cen
V nekaterih komunalnih podjetjih zaradi tega že želijo 
dvigniti cene, sindikati ob tem še zahtevajo, da v 
skladu s kolektivno pogodbo vsem zaposlenim dvig-
nejo plače za 3,65 odstotka, ne samo tistim, ki imajo 
najnižje osnovne plače, razlaga Sebastijan Zupanc, 
direktor GZS – ZKG. V jeseniški komunali so bili zaradi 
tega tik pred stavko, v Kopru so zamenjali direktorja, 
ker je imel zadržek pri zahtevah za dodatni dvig 
osnovnih plač, tik pred stavko so bili tudi v Kranju. 
»Povsod imajo težave in tako rekoč vsak dan slišimo, 
da so v kakšni občini dvignili cene komunalnih sto-
ritev, kar smo napovedali. To se bo dogajalo vse leto, 
saj nekatera komunalna podjetja delajo elaborate za 
uskladitev cen šele v jeseni. V teh občinah bodo šele 
takrat dvigovali cene,« pojasnjuje direktor zbornice.

Pri tem ne gre za dobičke komunalnih podjetij, saj 
cene določajo na podlagi metodologije za določitev 
cen, ki jasno določa, kaj smejo zaračunati, česa ne in 
koliko sme biti najvišja stopnja donosa. Metodologija 
zagotavlja, da imajo podjetja priznano stroškovno 
ceno, to je cena, ki pokriva vse stroške. »Če imaš vse 

V zadnjih letih so 
prav stroški storitev, 
ki nastajajo pri 
nadaljnji obdelavi 
odpadkov, najbolj v 
porastu, so razložili 
v Komunali Izola.
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stroške pokrite, imaš tudi sredstva za amortizacijo in 
posodabljanje, lahko vzpostaviš stabilen sistem izva-
janja gospodarske-javne službe,« pojasnjuje Zupanc. 
Te dejavnosti bi teoretično lahko bile na trgu, ob tem 
je vprašanje, ali bi to bil dolgoročno stabilen sistem 
delovanja. Da ne bi bil, se je pokazalo pri embalaži, 
kjer si je šest družb v konkurenčnem boju zniževalo 
cene toliko časa, da nihče ni več mogel izpolnjevati 
svojih obveznosti, zato so jih začele opuščati in sistem 
se je porušil. 

Nizke cene imajo vrsto negativnih učinkov
Sebastijan Zupanc razlaga, da cene komunalnih 
storitev ne smejo temeljiti na najnižji možni ceni. Če 
bi bilo tako, bi bil edini kriterij pri izvajanju dejavnosti 
»kaj se splača«. Cene izvajanja gospodarskih javnih 
služb morajo biti v neki občini za vse uporabnike 
enake, tako za tiste, ki na primer živijo poleg vodnega 
izvira, kot za tiste, ki jim je treba vodo distribuirati več 
deset kilometrov daleč. 

Izjemno nizke cene komunalnih storitev imajo 
vrsto negativnih učinkov. V Sloveniji 1.000 litrov vode 
stane približno 64 centov, kar je manj, kot stane 

pollitrska plastenka vode na bencinskem servisu. Če 
komunalno podjetje dvigne ceno z 0,64 na 0,68 evra 
za 1.000 litrov vode, je to v občini največji politični 
problem. To pomeni, da cena vode ni več ekonomska, 
ampak politična kategorija. Dejansko pa je voda tako 
poceni, da za večino občanov nima nobene vrednosti. 
Iz te nizke cene izhaja brezbrižnost do vode, ljudje ne 
znajo ceniti vodnih virov, z vodo ne varčujejo. Ko želi 
komunalno podjetje minimalno dvigniti ceno vode, 
ima vsakdo občutek, da mu komunala hoče zaraču-
nati nekaj, kar bi moralo biti zastonj. 

Povprečen prebivalec Slovenije porabi približno 
4.000 litrov vode na mesec. Do vode bi imel čisto 
drugačen odnos, če bi 1.000 litrov stalo na primer 3 
evre. Zdaj za 4.000 litrov na mesec plača 2,40 evra, 
pri 3 evrih za 1.000 litrov pa bi plačal 12 evrov. Pri 
12 evrih na osebo bi ljudje že zelo pazili, koliko vode 
bodo porabili in spremenil bi se njihov odnos do vode. 
Tudi odvajanje odpadne vode je s povprečno ceno 
približno 30 centov za 1.000 litrov umazane vode iz 
stranišča in kuhinje prepoceni. Tudi zaradi tega v 
Sloveniji ljudje do vode nimajo ustreznega odnosa, 
opozarja Sebastijan Zupanc. gg

Izjemno nizke 
cene komunalnih 
storitev imajo vrsto 
negativnih učinkov. 
V Sloveniji 1.000 
litrov vode stane 
približno 64 centov, 
kar je manj, kot 
stane pollitrska 
plastenka vode na 
bencinskem servisu.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

VARČUJTE Z VODO, ENERGIJO IN DENARJEM, 
NE S KAKOVOSTJO IN ODGOVORNOSTJO DO NARAVE.

Ponikalni sistemi
Ponikalni sistemi so učinkoviti, lahki 
ter omogočajo enostavno montažo. 
Cenovno so postali zelo dostopni.

Lovilci olj in maščob
Uporaba povsod, kjer se v iztočnih 
odpadnih vodah pojavljajo masti ali olja. 

Čistilne naprave do 500 PE
Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki poskrbi za 
nizke stroške upravljanja in vzdrževanja.
Visok učinek čiščenja, v rezervoarju ni električnih komponent. 
Nizka poraba energije in minimalno vzdrževanje. 
Rezervoar je povozen.

Deževnica
Z uporabo deževnice lahko 
prihranite do 50 % pitne vode. In 
denarja. Priporočamo vam uporabo 
brezplačne deževnice za pranje 
avtomobila,  splakovanje WC-ja, 
pranje perila in zalivanje vrta. 

Privoščite si zanesljive in cenovno ugodne čistilne naprave in sisteme za deževnico.
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Embalaža

»Vsak dan, ko se zadeve ne premaknejo 
naprej, je problem večji«
Interventni ukrepi za ravnanje z odpadno embalažo bodo predvidoma vključeni v drugi 
protikorona zakonski paket, pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor.
Darja Kocbek

Težave s kupi odpadne embalaže na dvoriščih 
komunalnih podjetij so ena od najbolj vročih tem, 
ki so novega ministra za okolje in prostor Andreja 
Vizjaka pričakale na pisalni mizi. Interventni ukrepi za 
ravnanje z odpadno embalažo, ki bodo veljali do spre-
jetja uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe 
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, bodo 
predvidoma vključeni v drugi protikorona zakonski 
paket, so nam pojasnili na ministrstvu za okolje in 
prostor.

Ti interventni ukrepi predvidevajo, da izvajalec 
javne službe lahko odda izvajalcu obdelave odpadkov 
predhodno skladiščeno ali skladiščeno odpadno 
embalažo v primeru, ko družba za ravnanje kljub 
prejemu obvestila v predpisanem roku odpadne 
embalaže ne prevzame. Izvajalec javne službe pa bo 
izbral izvajalca obdelave z javnim razpisom, stroške 
ravnanja z odpadno embalažo bo plačala Republika 
Slovenija iz proračuna. Izvajalca obdelave bo v skladu 
z zakonom, ki ureja javno naročanje, izbral izvajalec 
javne službe, razlagajo na ministrstvu.

Da naj minister Vizjak »nadaljuje s sprejemom nove 
zakonodaje za sistemsko rešitev problemov z vsemi 
vrstami odpadkov (embalaža, odpadne nagrobne 
sveče, gume, odpadni les...),« mu sporoča Sandi Grčar, 
direktor Komunale Zagorje. Podobno ministru svetuje 
tudi Drago Dervarič, direktor podjetja Saubermacher 
- Komunala Murska Sobota. »V Sloveniji imamo 
vzpostavljen dobro delujoč sistem ločenega zbiranja 
embalaže, zato bi vsakršno nadaljevanje težav s prev-
zemi zelo negativno vplivalo na rezultate ločenega 
zbiranja. Država mora zagotoviti nemoteno delovanje 
gospodarnega ravnanja z odpadki. Tako z ustreznimi 
predpisi, kakor potem tudi z ustreznim nadzorom in 
sankcioniranjem v primeru kršitev,« nam je pojasnil.  

»Čas ni naš zaveznik«
Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega 
gospodarstva (GZS – ZKG), na podlagi predstavitve 
na zaslišanju v državnem zboru, ugotavlja, da je novi 
minister s problematiko seznanjen in ima veliko prak-
tičnih izkušenj, zato je »prepričan, da bo znal stvari 
sestaviti skupaj. Seveda pa imamo problem s časom, 
ki ni naš zaveznik. Vsak dan, ko se zadeve ne premak-
nejo naprej, je problem večji,« pravi Zupanc. 

Krivde, da ta problem še ni rešen, po njegovih 
besedah ne gre pripisati dosedanjemu ministru za 
okolje in prostor Simonu Zajcu. On sam in njegova 
ožja ekipa so se problema zelo zavedali, a sami težav 
niso mogli rešiti. Kaže, da so zatajile strokovne službe 
na ministrstvu za okolje in prostor, ki bi morale pripra-
viti rešitve.   

Zupanc za srednjeročno obdobje do leta 2023 dra-
stičnih sprememb ne pričakuje. Pomembno pa je, da 
bi država vendarle sprejela interventni zakon, ki ga je 
v državni zbor vložil državni svet, s katerim bi breme 
naročanja in zbiranja embalaže prenesli s komunalnih 
podjetij na državo. Administrativni postopki so dol-
gotrajni, saj imamo v državi 60 podjetij, ki se ukvarjajo 
z zbiranjem embalaže ali obdelujejo druge odpadke in 
jim embalaža ostaja. 

Zmanjšati je treba birokracijo
Zdaj je pri izvedbi razpisov preveč birokracije, da bi se 
z njimi lahko ukvarjala komunalna podjetja. Najbolje 
bi bilo, da bi država objavila enoten razpis, razdeljen 
po sklopih, na primer po regijah, vendar bi bilo treba 
na podlagi izkušenj iz preteklosti določiti realne 
pogoje, navaja Zupanc. Nasploh se zadeve izjemno 
hitro spreminjajo. Ker se sežig odpadkov v tujini draži 
in odkupne cene materialov, izsortiranih iz odpadne 
embalaže, zaradi epidemije kornonavirusa padajo, bi 
bilo neustrezno, da bi država predpisala ceno. To naj 
določi trg. 

»V Sloveniji imamo 
vzpostavljen 

dobro delujoč 
sistem ločenega 

zbiranja embalaže, 
zato bi vsakršno 

nadaljevanje 
težav s prevzemi 

zelo negativno 
vplivalo na 

rezultate ločenega 
zbiranja,« poudarja 

Drago Dervarič, 
direktor podjetja 

Saubermacher - 
Komunala Murska 
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Če bo država objavila javni razpis po sklopih za 
celo državo, bo imela nadzor in pregled nad koli-
činami odpadne embalaže, s čimer bi zagotovila 
transparentnost, lahko bo dosegla tudi nižjo ceno 
kot posamezna komunalna podjetja z objavo ločenih 
razpisov. Interventni zakon, ki je bil pripravljen s 
pomočjo GZS - ZKG in ga je v parlamentarno pro-
ceduro vložil državni svet, je strokoven in ni politično 
obarvan in ga je seveda mogoče dopolniti. V predlogu 
interventne uredbe, ki jo je pripravilo ministrstvo 
za okolje in prostor, je Zupanc zasledil nekaj dobrih 
rešitev, ki bi jih z dopolnitvami po njegovem mnenju 
veljalo prenesti tudi v zakon. 

»Moramo biti samozadostni«
Komunala Zagorje zdaj po besedah Sandija Grčarja 
odpadno embalažo začasno skladišči v zbirnem 
centru. Glede sežiga in sosežiga odpadkov v Sloveniji 
pa predlaga dograditev sežigalnice na območju tiste 
občine, ki s tem soglaša. Lani so v Komunali Zagorje 
zbrali 1.012 ton odpadne embalaže, predlani pa 990 
ton. Za zmanjšanje količin Sandi Grčar predlaga loče-
vanje na izvoru (pri uporabnikih) ter pri proizvajalcih 
oziroma v določenih primerih uvedbo povratne emba-
laže ali prepoved uporabe določene vrste embalaže.

Podjetje Saubermacher – Komunala Murska 
Sobota ločeno zbrano embalažo predajajo v regijski 

center za ravnanje z odpadki. Se pa tudi tam že sreču-
jejo s težavami zaradi nakopičene embalaže, nam je 
pojasnil Drago Dervarič. »V kolikor Slovenija želi biti 
samozadostna, kar se tiče odstranjevanja odpadkov, 
in to mora biti, vsekakor potrebujemo vsaj en objekt 
za termično izrabo odpadkov,« še dodaja. Investicija 
v sosežig je cenovno ugodnejša, vendar lahko zato 
kasneje »plačujemo višjo ceno«. Zaradi tega Dervarič 
osebno predlaga izgradnjo specializiranega objekta 
za termično izrabo odpadkov.

»Ukrepi za zmanjšanje količin odpadne embalaže 
morajo biti predpisani na najvišjih nivojih EU in 
morajo zavezovati proizvajalce. Izvajalci gospodarske 
javne službe zbiranja komunalnih odpadkov lahko 
vplivamo z osveščanjem samo na to, da se odpadne 
embalaže zbere čim več oziroma da se je čim več izloči 
iz masnega toka mešanih komunalnih odpadkov. 
Večje količine bomo zbrali in večja bo čistoča teh 
frakcij, lažja bo potem tudi faza recikliranja,« pa je 
po njegovem mnenju rešitev za zmanjšanje količin in 
povečanje recikliranja.

V podjetju Saubermacher-Komunala Murska 
Sobota so na območju 17 občin, kjer izvajajo gospo-
darsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov,  
v letu 2019 zbrali 3.450 ton embalaže, v letu 2018 pa 
3.330 ton. gg
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Komunalna infrastruktura

Investicije v infrastrukturo  
so odvisne od občin
V občinah, kjer imajo večjo investicijsko aktivnost, ocenjujejo, da bi v prihodnje lahko 
prišlo do pomanjkanja proračunskih sredstev.
Darja Kocbek

Katere investicije bodo javna komunalna podjetja 
letos lahko izvedla, bo odvisno od občin, ki so njihove 
lastnice. Na občinah še ne morejo oceniti, katere 
naložbe bo mogoče izvesti, ker še ne vedo, koliko 
dodatnih stroškov bodo skupaj z javnimi podjetji, 
katerih ustanoviteljice so, imele zaradi epidemije 
covid-19 in ali jim bo vlada z ukrepi za omilitev 
posledic epidemije zagotovila dodatna sredstva. 
Združenje občin Slovenije je vladi zato predlagalo, naj 
za občine v drugem zakonskem svežnju zagotovi dvig 
povprečnine, dvig omejitve za zadolževanje in poeno-
stavitev postopkov za črpanje investicijskih sredstev.

»Trenutno smo z maksimalno vključenostjo lastnih 
sredstev in resursov usmerjeni v izvajanje občinskih 
investicij. Obseg izvajanja bo seveda odvisen od 
razpoložljivih sredstev občine in temu se bomo po 
potrebi ustrezno prilagajali,« so nam pojasnili v 
Komunali Izola. V Marjetici Koper prav tako čakajo na 
odločitev o financiranju teh investicij s strani Mestne 
občine Koper. Da so investicije v pristojnosti občine 
Škofja Loka, ki je lastnica komunalne infrastrukture, 
pojasnjujejo tudi v Loški komunali. 

Drago Dervarič, direktor podjetja Saubermacher 
- Komunala Murska Sobota, pa pravi, da bodo v 
podjetju vse načrtovane investicije najverjetneje 
tudi izpeljali, če se bo epidemija do polletja umirila. V 
načrtu namreč nimajo večjih investicij.

Družba VOKA SNAGA v Ljubljani je za investicije v 
letošnjem letu predvidela 15,9 milijona evrov, skupaj 
z investicijami, ki so financirane s sredstvi lokalnih 
skupnosti, pa 16 milijonov evrov. Za dejavnost oskrbe 
s pitno vodo je predvidela 41,2 odstotka investicijskih 
vlaganj, za dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne 
vode 39,4 odstotka in za dejavnost zbiranja odpadkov 
10,7 odstotka. 

V načrtih za investicije v letošnjem letu so v družbi  
VOKA SNAGA predvideli zamenjave vodovodnega 
omrežja in več odsekov kanalizacijskega omrežja, 
obnove zgradb, tehnološke opreme, pa tudi zame-
njave dotrajanih smetarskih vozil in delovnih strojev 
za vzdrževanje omrežja, ureditev prostora za ločene 
frakcije v zbirnem centru Barje, gradnjo zbirnih 
centrov na Povšetovi, v Stanežičah in v Zalogu ter 
postavitev sončne elektrarne v Zalogu, ki bo zago-
tovila dodatne energetske zmogljivosti za potrebe 
centralne čistilne naprave Ljubljana.

Pred komunalnimi podjetji zahtevno obdobje
V Zbornici komunalnega gospodarstva (GZS-ZKG) 
ocenjujejo, da bo čas po zaključku epidemije covid-
19, ko bo nastopila gospodarska kriza, zelo zahteven 
za komunalna podjetja tako z vidika nemotenega 
zagotavljanja izvajanja občinskih gospodarskih javnih 
služb, ki so nujne za delovanje družbe, kot tudi s 
finančnega vidika. 

Obseg izvajanja 
investicij bo 

odvisen predvsem 
od razpoložljivih 

sredstev občin.

Omrežnina je lahko 
začasni finančni vir 

za zagotavljanje 
likvidnosti 

izvajalcev javnih 
služb.

Škofja vas 40, 3211 Škofja vas    |   tel.: 03 5412 370,    |   fax: 03 5412 349    |   www.ekolinetrade.si   |   info@ekolinetrade.si

Že več kot 20 let proizvajamo in nudimo:
• Kovinske kontejnerje velikosti od 5 do 15 m3 za odvoz s samonakladalci.
• Abrol kontejnerje za prevoze z vozili z nadgradnjo za abrol sisteme velikosti od 10 do 40 m3.
• Stacionarne in mobilne batne stiskalnice za odvoz s samonakladalci in z vozili z nadgradnjo za abrol sisteme.
• Vijačne oziroma polžne stiskalnice avstrijskega proizvajalca, primerne za stiskanje smeti, papirja in kartona, lesenih palet in 

lesne embalaže ter PET embalaže. Za te stiskalnice smo ekskluzivni zastopnik za Slovenijo.
• Stacionarne in mobilne dvižne naprave (hidravlične in elektromehanske) za praznjenje različnih tipov zabojnikov v vijačne 

stiskalnice, hidravlične stiskalnice ali pa v kontejnerje.
• Horizontalne in vertikalne (večkomorne) balirke.
• Izdelujemo kontejnerje, abrol kontejnerje in različne izdelke po naročilu.
• Možnost nakupa rabljenih generalno obnovljenih batnih in vijačnih stiskalnic.
• Možnost najema opreme.

Za vse vijačne (polžne) in batne stiskalnice nudimo servisna in vzdrževalna dela. 
Letno proizvedemo več kot 400 različnih kovinskih kontejnarjev in raznih stiskalnic.
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Da bodo izvajalci občinskih javnih služb lahko 
nemoteno izvajali storitve tudi v ekonomsko 
zaostrenih pogojih delovanja, je po mnenju GZS - ZKG 
omrežnina lahko začasni finančni vir za zagotavljanje 
likvidnosti izvajalcev javnih služb. To pa bo imelo 
negativni vpliv na poslovanje občin. Ob izpadu 
prihodkov v nekaterih podjetjih tudi sredstva od 
omrežnine ne bodo zadostovala za zagotavljanje 
likvidnosti. Končni rezultat krize bodo velike bilančne 
izgube v javnih podjetjih, ki jih bodo morali pokrivati 
ustanovitelji, kar so v večini primerov občine. 

Občine za dvig omejitev zadolževanja
Združenje občin Slovenije vladi predlaga, naj v okviru 
sprejema interventnih ukrepov za omilitev posledic 
epidemije covid-19 dvigne omejitev zadolževanja 
občin z 8 na 12 odstotkov. V občinah, kjer imajo večjo 
investicijsko aktivnost, namreč ocenjujejo, da bi v 
prihodnje lahko prišlo do pomanjkanja proračunskih 
sredstev. Zato bodo za izvedbo najbolj zahtevnih 
občinskih projektov nujno potrebovale dodatno 
zadolževanje. Skupna zadolženost slovenskih občin 
po podatkih Združenja občin Slovenje znaša okrog 
850 milijonov evrov in bi se z dvigom stopnje omejitve 
za zadolževanje na 12 odstotkov lahko dvignila za 
okrog 400 milijonov evrov, kar bi imelo minimalni 
učinek na javni dolg države. V Združenju občin 
Slovenije vladi prav tako predlagajo poenostavitev 
postopkov za črpanje investicijskih sredstev.

»Naša pričakovanja od države v okviru ukrepov za 
pomoč gospodarstvu zaradi epidemije so predvsem v 
zagotovitvi minimalnih pogojev za izvajanje gospo-
darskih javnih služb, na katere pa ima vpliv izključno 
država,« nam je pojasnila Mateja Žumer, direktorica 
Loške komunale. Od države pričakuje rešitve za blato 
iz čistilnih naprav, saj bodo v nasprotnem primeru 
okoljske posledice neizogibne. Izvajalci gospodarske 

javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in pada-
vinske odpadne vode večinoma niso lastniki javne 
infrastrukture (kanalizacijskih omrežij in čistilnih 
naprav), razlaga direktorica Loške komunale. 

Pogosto tudi nimajo nobenega vpliva na odločanje 
o sistemih in tehnologijah, ki jih lokalne skupnosti 
načrtujejo in gradijo. Hkrati pa za delovanje teh 
sistemov in tehnologij niso odgovorne lokalne skup-
nosti, ampak izvajalci gospodarskih javnih služb kot 
nosilci okoljevarstvenih dovoljenj. V Loški komunali 
po besedah direktorice od države pričakujejo tudi 
zagotovitev prevzema zbrane odpadne embalaže 
in ostalih odpadnih surovin, ki jih prevzemniki iz 
različnih razlogov ne želijo prevzeti. gg

Vlada naj v 
okviru sprejema 
interventnih 
ukrepov za omilitev 
posledic epidemije 
dvigne omejitev 
zadolževanja občin 
na 12 odstotkov.
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Podjetje EKOP d. o. o., ima dolgoletne izkušnje s pro-
jektiranjem, proizvodnjo, montažo, servisiranjem in 
vzdrževanjem ekološke opreme. Osnovna dejavnost 
podjetja je proizvodnja opreme za sortiranje, transport, 
stiskanje, rezanje in drobljenje odpadkov. Glavni namen 
obdelave odpadkov je zmanjšanje volumna, izločanje 
surovin za nadaljnjo predelavo in izdelava goriva. 

STISKANJE  -  TRANSPORT  -  SORTIRANJE

Ekop d. o. o.   |   Lepovče 23, 1310 Ribnica, Slovenija 
Tel.: +386 (0)1 836 20 59   |   www.ekop.si



74 glas gospodarstva plus, april-maj 2020

Pogrebna dejavnost

Cene grobnin se že višajo
Občine, kjer pogrebno dejavnost kot tržno dejavnost opravlja zasebno podjetje, 
morajo namenjati več denarja za vzdrževanje pokopališč. 
Darja Kocbek

Na dve odločitvi ustavnega sodišča in upravnega 
sodišča, ki sta ključni za izvajanje pogrebne in poko-
pališke dejavnosti, čakajo javna podjetja in občine. 
Ustavno sodišče še ni odločilo, ali Zakon o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti iz leta 2016 v delu, ko 
pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost, 
posega v izvirno pristojnost občin. Upravno sodišče 
pa odloča o pritožbi v povezavi s prenosom lastništva 
pokopališča na občino.

Zakon iz leta 2016 je dejavnosti, ki podjetjem 
prinašajo dobiček, dal na prosti trg, dejavnosti, ki pri-
našajo stroške, pa je prepustil lokalnim skupnostim, 
pojasnjuje Robert Martinčič, predsednik Komisije 
za pogrebno dejavnost GZS - ZKG in član Upravnega 
odbora GZS - ZKG. Dokler so bile pogrebne in poko-
pališke storitve enovita dejavnost, so podjetja lahko 
z višjimi prihodki v eni skupini dejavnosti pokrivala 
izgubo v drugi skupini dejavnosti in vlagala v pokopa-
liško infrastrukturo. Zdaj pa morajo občine, kjer tržne 
dejavnosti opravlja zasebno podjetje, namenjati več 
denarja za vzdrževanje pokopališč. Cene grobnin se 
zaradi tega že višajo.

Deset let za ureditev razpolagalne pravice
Zakon iz leta 2016 pravi, da morajo občine, ki niso 
lastnice pokopališča ali nimajo ustrezne razpolagalne 
pravice, najkasneje v desetih letih poskrbeti, da to 
postanejo. Problem je v tem, da je v Sloveniji lastnica 

polovice pokopališč Rimskokatoliška cerkev, ki pa se s 
prenosom, ki ga predpisuje zakon, ne strinja. 

Na teh pokopališčih po besedah Martinčiča ni vla-
ganj, ker občine in javna podjetja po zakonu o javnih 
financah v tujo lastnino ne smejo vlagati, grobnine 
pa ne vsebujejo stroškov za investicije in investicijsko 
vzdrževanje. »Po eni strani zakon od občin zahteva, da 
pokopališča vzdržujejo, po drugi strani pa pokopa-
liške dejavnosti ne morejo izvajati v obsegu, ki ga 
zahteva,« pojasnjuje sogovornik. 

V primeru župnije Šentvid v Ljubljani je bil sprožen 
razlastitveni postopek, ki je na upravnem sodišču. 
Zdaj cela Slovenija čaka na razplet tega primera, kar 
lahko traja še zelo dolgo. 

Težave z izdajanjem dovoljenj za opravljanje 
dejavnosti
Velik problem pri izvajanju pogrebne in pokopališke 
dejavnosti je izdajanje dovoljenj za opravljanje 
dejavnosti. Minimalni pogoj za to je, da je treba imeti 
zaposleni dve osebi, eno vozilo, en prostor za oskrbo 
pokojnikov, en hladilni prostor in eno transportno 
krsto. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gije RS (MGRT), ki dovoljenja izdaja, zakon tolmači 
absurdno široko, pravi Robert Martinčič. To pomeni, 
da je za pridobitev dovoljenja dovolj imeti nujno 
potrebna osnovna sredstva najeta. 

Dokler so bile 
pogrebne in 

pokopališke storitve 
enovita dejavnost, 
so podjetja lahko z 

višjimi prihodki v eni 
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Najbolj sporen je najem hladilnega prostora v 
povezavi s prostorom za urejanje pokojnikov, ki ga 
je mogoče najeti tudi v bolnišnici ali domu starejših 
občanov. Če v bolnišnicah in domovih vnosa trupel 
ne bodo dovolili, bodo izvajalci, ki nimajo lastnih 
prostorov, lahko pokojnike še naprej hranili v garažah 
in jih preoblačili na parkiriščih. Ministrstvo dovoljuje 
tudi najem transportnih krst in avtomobilov. Jasno 
je, kaj to pomeni, če imata najemnik in najemodajalec 
hkrati intervencijo, opozarja Robert Martinčič.

»Bo pokojnik več ur ležal na cesti, da se bo vrnila 
izposojena transportna krsta ali avtomobil? Absurdno 
je tudi, da ministrstvo dovoljenja izdaja ne glede 
na kraj najema osnovnih sredstev. To pomeni, da 
je mogoče imeti transportno krsto najeto v Kopru, 
hladilnico v Novem mestu, prostor za urejanje 
pokojnikov v Murski Soboti, poslovne prostore pa 
recimo v Ljubljani,« skrb zbujajoče razmere ponazarja 
Martinčič.

Na ministrstvu mu odgovarjajo, da »se pogrebna 
dejavnost izvaja na trgu, kar pomeni, da bi bilo za 
izvajalca pogrebne dejavnosti nerentabilno, če bi 
izvajal dejavnost v Ljubljani, transportno krsto imel 
najeto v Kopru, hladilnico v Novem mestu ter izvajal 
oskrbo pokojnikov v Murski Soboti«.

Zaradi ogrožanja javnega zdravstva in spreneve-
danja pri izdajanju dovoljenj in posledično izigravanja 

zakonodaje je GZS - ZKG decembra 2017 ministrstvu 
poslala protestno pismo, na katerega še ni prejela 
odgovora. Tam so do zdaj izdali dovoljenja 103 izva-
jalcem in vsa bi morali revidirati. »Namen zakona je 
bil, da se v dejavnost uvede pieteta, ne pa uzakonitev 
praks iz znanega filma Maratonci tečejo častni krog,« 
opozarja Martinčič. Na ministrstvu pojasnjujejo, da 
je njihovo stališče že od začetka izdaje dovoljenj 
novembra 2017 jasno. Pojasnili so ga tako na delovnih 
sestankih priprave podzakonskih aktov kot tudi v 
osebnih kontaktih z vodstvom GZS.

Zadeva je postala še posebej pereča s pojavom 
koronavirusa oziroma epidemije covid-19, kar so 
zasebna podjetja iz Obrtno podjetniške zbornice 
Slovenije celo sama izrecno priznala v dopisu 
predsedniku vlade, v katerem naj bi po neuradnih 
informacijah napisala, da zagotavljajo le oskrbo in 
hrambo pokojnikov v normalnih razmerah, torej 
neokuženih pokojnikov, niso pa usposobljena za 
potrebe v času epidemij. »To stališče je popolnoma 
nesprejemljivo, saj bi morala biti usposobljena za 
vse pokojnike in za vse primere, ker drugače ne bi 
smela dobiti dovoljenja za opravljanje dejavnosti. 
Koronavirus namreč ni edini nevaren virus ali 
bakterija, s katero se je ob neustreznem ravnanju in 
neupoštevanju navodil mogoče okužiti v Sloveniji,« 
pojasnjuje Martinčič. 

»Koronavirus ni 
edini nevaren 
virus ali bakterija, 
s katero se je ob 
neustreznem 
ravnanju in 
neupoštevanju 
navodil mogoče 
okužiti v Sloveniji,« 
pojasnjuje Robert 
Martinčič. 
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Problem slab inšpekcijski nadzor lokalnih 
skupnosti
Velik problem je tudi slab inšpekcijski nadzor lokalnih 
skupnosti nad izvajanjem dejavnosti, še posebej nad 
24-urno dežurno službo, ki je zelo pomembna, saj pre-
prečuje korupcijo in nepieteten boj za pokojnike. Ob 
tem ko zakon jasno določa, da ta služba obsega vsak 
prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca 
javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obduk-
cije, še vedno prihaja do kršitev zakona in razlag, da 
lahko pogrebno podjetje, ki ga izberejo svojci, pelje 

pokojnika iz bolnišnice na njegov dom. »To seveda 
ni res. Stanje poslabšuje dejstvo, da je le manjši del 
občin določil izvajalca te gospodarske javne službe, 
čeprav zakon občinam nalaga, da morajo to storiti 
v roku enega leta od njegove uveljavitve. Poleg tega 
MGRT ne vodi in javno objavlja evidenc izbranih izva-
jalcev te gospodarske javne službe,« opozarja Robert 
Martinčič. Na MGRT so nam zatrdili, da vodijo tudi 
evidenco izvajalcev 24-urne dežurne službe. 

Pozitivno pa je, da se vse več občanov odloča za 
žarni pokop. Zelo pomembna sta dva pozitivna vidika 
upepeljevanja, pa se o tem ne govori. V Sloveniji so 
pokopališča na vodovarstvenih območjih. Medtem 
ko se pri klasičnem pokopu s krsto ostanki pokoj-
nika razkrajajo in odtekajo v podtalnico, z žarnim 
pokopom vire pitne vode varujemo. Pokopališča so 
tudi na območjih najboljših kmetijskih zemljišč, ki jih 
z upepelitvijo pokojnika prav tako varujemo. Žarni 
grob je do sedem krat manjši od enojnega klasičnega 
groba, hramba žare v kolumbariju omogoča več kot 
20-krat boljšo izrabo prostora, neomejen prihranek 
prostora je raztros pepela. gg

Foto: D
epositphotos

JUST KOM, podjetje za prodajo in servis komunalne opreme d.o.o.
Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana-Črnuče
Tel.: 01 563-15-59, E-pošta: igor@just.si

V sodelovanju s podjetjem Stummer Kommu-
nalfahrzeuge iz Avstrije kupcem ponujamo 
inovativne rešitve na področju nadgradenj za 
zbiranje in odvoz odpadkov.

Letošnja novost: nadgradnja Medium X4
Nadgradnja Medium X4 je novost v družini naj-
bolje prodajanih nadgradenj iz serije Medium, 
ki so namenjene zbiranju in odvozu odpadkov 
iz gospodinjstev, obrti in industrije. Odlikujejo 
se po svoji univerzalnosti in zagotavljajo eko-
nomsko učinkovito in okolju prijazno storitev.
Posebnost nadgradnje Medium X4 glede na 
predhodne modele je večji koristni volumen 
pri enakih dimenzijah vozila, večje vsipno ko-
rito za sprejem odpadkov, manjša lastna teža 
in posledično večja koristna nosilnost. Vitalni 
deli nadgradnje (npr. stiskalni mehanizem, 
iztisna plošča)  so povsem na novo zasnovani. 
Novo je tudi krmiljenje nadgradnje in terminal 
za upravljavca v kabini vozila.
Serijsko je vgrajen t.i. sistem za optimizacijo 
stiskanja, ki v realnem času nadzira para-
metre nadgradnje in prilagaja  delovanje tre-
nutnim razmeram. Nove rešitve omogočajo 
večjo stisljivost predvsem pri lahkih frakcijah 
odpadkov, nižji delovni pritisk in posledično 
manjšo porabo goriva. 
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Tujih odpadkov nočemo,               
svojih pa tudi ne
Posameznik v Sloveniji v enem letu 
ustvari približno 500 kg komunalnih 
odpadkov, od tega približno 3,5 kg 
nevarnih odpadkov. Ko te odpadke 
doma bolj ali manj odgovorno ločujemo 
in jih potem oddamo v primerne zaboj-
nike, se za večino Slovencev zgodba o 
odpadkih zaključi. 

Ravnanje z odpadki razumemo kot 
pot od izvora na domu do prvega zaboj-
nika. Kolikokrat pa na tej poti pomislimo, 
da ravnanje z odpadki zajema zbiranje, 
prevažanje, predelavo in njihovo trajno 
odstranjevanje? Glede na vse bolj prisotno 
nasprotovanje objektom in podjetjem za 
ravnanje tudi z našimi odpadki je pravilen 
odgovor, da zelo redko ali nikoli. Naša 
nenadna okoljska zavest v zvezi z odpadki 
se prebudi, ko se organiziramo v aktiviste in 
civilne iniciative, ki želijo izgnati objekte za 
ravnanje z odpadki iz svoje bližnje ali celo 
ne tako bližnje okolice, ko je treba naspro-
tovati rešitvam, ki bi omogočale ravnanje 
in odstranjevanje odpadkov v že obstoječih 
objektih, kot so na primer termoelektrarne 
ali v proizvodnji cementa, kar je že dolgo 
uveljavljena dobra praksa v tujini. Velikokrat 
pa so argumenti tovrstnih 'okoljevarstveni-
kov' podkrepljeni tudi z znanim in razvpitim 
konceptom 'zero waste'. Absolutno je treba 
stremeti k zmanjševanju količine odpadkov 
na izvoru, razmišljati o ponovni in snovni 
izrabi odpadkov, toda še vedno bomo 
ustvarjali odpadke, ki jih je treba primerno 
obdelati v Sloveniji in jih nato varno odstra-
niti doma ali v tujini. In to še posebej velja 
ravno za nevarne odpadke. 

Tovrstni slovenski pogledi na ravnanje 
z odpadki, ki so omejeni zgolj na pot od 
doma do prvega zabojnika ali zbirnega 
centra za ravnanje z odpadki, seveda ne 
premorejo temeljitega premisleka o tem, 
da naši odpadki z oddajo na zbirno mesto 
ne bodo kar izpuhteli. Odpadkov že danes 
ni več mogoče redno voziti v tujino, ker se 
meje za izvoz odpadkov vedno bolj zapirajo 

in ker so kapacitete za odstranitev v tujini 
vse bolj zapolnjene zaradi lastnih odpadkov, 
ki jih sežigalnice prednostno prevzemajo po 
načelu bližine. Še posebej pa moramo v času 
epidemije z boleznijo COVID-19 ves čas misliti 
na sprotno varno odstranitev odpadkov.  

Neizpodbitno dejstvo je, da bo morala 
Slovenija še bolj kot doslej poskrbeti za čim 
večjo stopnjo samozadostnosti pri ravna-
nju z odpadki. Žal gredo zadnje čase napori 
civilnih iniciativ in določenih lokalnih politik 
ravno v nasprotno smer. Ključno je naspro-
tovanje, brez racionalnih argumentov in 
brez ponujanja alternativnih rešitev.   

Kaj nam preostane v situaciji, ko se 
komunalna podjetja soočajo z vse večjimi 
količinami nakopičenih odpadkov, ko ne 
vemo, kam z blatom iz čistilnih naprav, ko 
se bodo slovenska podjetja, javni zavodi 
in posredno tudi gospodinjstva soočala z 
dejstvom, da ne morejo varno poskrbeti 
za ravnanje s svojimi nevarnimi odpadki? 
Zaradi nerazumnih odločitev pa naj bi se 
zapiral objekt za ravnanje z nevarnimi 
odpadki. Kratkoročna rešitev je zagotovo 
trezen razmislek okoljskih odločevalcev, 
ali je v tej situaciji razumno onemogočiti 
delovanje objekta, ki ima razpoložljive 
kapacitete za varno ravnanje z določenimi 
vrstami odpadkov in deluje po najviš-
jih standardih varnosti. Dolgoročno pa 

moramo med Slovenci doseči zavedanje, da 
so odpadki sestavni del našega življenja in 
da moramo tudi prevzeti soodgovornost za 
trajno odstranitev tistih odpadov, ki jih zdaj 
zaradi še ne razvite tehnologije ni mogoče 
ponovno uporabiti. 

Kemis na Vrhniki že tretje leto po požaru 
in eno leto po zaključku sanacije objek-
tov ter vzpostavitvi delovanja v skladu z 
okoljevarstvenim dovoljenjem bije jalov 
boj z Občino Vrhnika in z določeno skupino 
občanov, ki ne morejo sprejeti dejstva, 
da ima Kemis po sanaciji najbolje urejene 
skladiščne in manipulativne prostore za 
ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji, da 
je po požarni varnosti med najbolj urejenimi 
podobnimi objekti v Evropi. Kemis še vedno 
upa na racionalen dialog z Ministrstvom 
za okolje in prostor, saj je Inšpekcija RS za 
okolje in prostor dve leti zapisniško ugota-
vljala, da gre za nujno gradnjo. Gre za objekt 
za predelavo odpadkov, ki jih ustvarjamo vsi. 
Tudi tisti, ki mislijo, da bo zanje že nekako 
poskrbljeno – samo ne na mojem dvorišču. 
Ker nočem tujih odpadkov in tudi ne svojih. 
V Kemisu upamo, da bo država zmogla 
in znala sprejeti zdravorazumsko končno 
odločitev, in da se zaveda, da morajo tovr-
stni objekti in podjetja delovati zaradi večje 
varnosti in manjšega onesnaževanja okolja 
in da nasprotovanje tovrstnim objektom ni 
varovanje okolja in ljudi.    
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Prava smer oblikovanja
urbanističnega razvoja
EKO LUX d.o.o. 
Medlog 15, 
3000 Celje

03 828 18 00
www.ekolux.si

• KOMUNALNA VOZILA

• SLEDENJE TOKOV ODPADKOV IN OPREMA ZA 
  RAVNANJE Z ODPADKI

• MATERIALI ZA ULIČNO KANALIZACIJO ( CEVI IN JAŠKI)

• MATERIALI ZA VODOVODE ( CEVI, ZASUNI, SPOJKE)

• PODZEMNI KONTEJNERJI 

• URBANA OPREMA

oglas.indd   1oglas.indd   1 21/04/2020   08:0821/04/2020   08:08



Vodilni svetovni
proizvajalec rešitev za
obdelavo odpadnega blata

Uradni zastopnik:

Kolektor Sisteh d.o.o.
Zasavska cesta 95
1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01 5636 300

www.kolektorsisteh.com
huber@kolektor.com

Odpadno blato na čistilni napravi

10.000 kg (1% suhe snovi)

Zgoščevanje blata:
•	Tračni	zgoščevalec:	Huber	Belt	dryer
•	Diskasti	zgoščevalec:	Huber	S-disk
•	Bobnasti	zgoščevalec:	Huber	S-drum

2.000 kg (5% suhe snovi)

Dehidracija blata:
•	Vijačna	preša	z	nizko	porabo	energije:	Q-press	

400 kg (25% suhe snovi)

Sušenje blata:
•	Tračni	sušilnik	na	vroči/topli	zrak:	Huber	BT
•	Solarni	sušilnik:	Huber	Solstice

111 kg (90% suhe snovi)

Termična obdelava blata:
•	Monosežigalnice	odpadnega	blata

44 kg pepela
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Top 50 podjetij komunalne dejavnosti, 2018
Rang Podjetje Št. 

zaposlenih 
Čisti prihodki od 

prodaje, v 1000 EUR
Index 
18/17

Dodana vrednost, 
v 1000 EUR

Neto čisti dobiček / 
izguba, v 1000 EUR

1 DINOS d.o.o. 311 152.830 111,30 13.003 2.336
2 ODPAD d.o.o. Pivka 27 85.127 111,50 3.254 882
3 Gorenje Surovina d.o.o. 328 80.598 112,60 14.844 2.502
4 KOSTAK d.d. 397 69.770 120,20 14.795 1.203
5 SNAGA, d.o.o. 400 42.725 109,90 9.598 -5.973
6 JP VOKA SNAGA d.o.o. 336 41.127 100,70 18.038 23
7 SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o. 214 30.662 114,40 9.766 1.865
8 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. 174 24.350 104,50 6.279 -386

9 KOMUNALA KRANJ d.o.o. 203 20.270 103,20 6.518 547
10 NIGRAD d.d. 249 19.214 117,90 7.599 303
11 MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. 226 18.487 106,00 7.063 -150
12 SIMBIO d.o.o. 213 17.473 102,60 7.161 131
13 OMAPLAST d.o.o. 91 16.642 103,30 4.508 858
14 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 139 15.840 93,00 4.939 16
15 ELEMENT 29 d.o.o. 6 14.828 74,40 244 -281
16 KOMTEKS d.o.o. 15 14.523 96,20 2.134 774
17 VOC Ekologija d.o.o. 33 14.460 131,80 4.035 1.301
18 CREMA PLUS d.o.o. 5 14.262 211,70 248 61
19 Hamburger Recycling Adria d.o.o. 5 14.036 97,00 861 422
20 SNAGA d.o.o. 228 13.951 102,50 4.838 -1.235
21 MARIBORSKI VODOVOD d.d. 171 13.946 108,00 5.469 40
22 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 105 13.666 107,60 3.364 139
23 PRODNIK d.o.o. 68 13.614 101,20 2.961 439
24 KOMUNALA PTUJ d.d. 150 12.961 112,50 4.693 273
25 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 90 12.340 118,50 2.141 -786
26 VODOVOD - KANALIZACIJA, d.o.o. 87 12.133 103,10 2.877 167
27 METALIMPEX SLV d.o.o. 15 11.396 107,10 942 232
28 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. - s.r.l. 102 11.212 106,00 3.677 16
29 JEKO, d.o.o. 128 10.497 91,60 3.812 494

Podjetje VOC Komunala d.o.o. je specializirano za čiščenje kanalizacijskih sistemov in pregledov kanalizacijskih 
sistemov z video nadzorno opremo. Poleg tega čistimo maščobne in oljne lovilce, čiščenje peskolovov in lovilcev 
olj v avtopralnicah, nudimo odvoz mulja iz čistilnih naprav, preverjamo tesnost kanalizacij in vodovodov, čistimo in 
pometamo cestne površine, načrtujemo in saniramo cevovode oz. kanalizacijo, gradimo male čistilne naprave … Med 
drugim je podjetje specializirano za čiščenje in odvoz vseh nevarnih in nenevarnih odpadkov, z vsemi potrebnimi 
pooblastili in dovoljenji.

Naša najnovejši pridobitvi pa predstavljata čiščenje s suhim na neinvaziven način (živilska industrija, proizvodne 
linije, kulturna dediščina …) ter čiščenje vertikalne in horizontalne kanalizacije, tako v podjetjih, kot na domu. 
Raziskovalno smo aktivni na področju hladne reciklaže, vnosa oziroma zamenjave zemljine (R10) in predelave 
nenevarnih in nevarnih gradbenih odpadkov. Razpolagamo pa tudi z lastno raziskovalno skupino.

VOC Komunala d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 16
3230 Šentjur
 
T: 03/42 66 366
E: info@voc-komunala.si

www.voc-komunala.si
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Rang Podjetje Št. 
zaposlenih 

Čisti prihodki od 
prodaje, v 1000 EUR

Index 
18/17

Dodana vrednost, 
v 1000 EUR

Neto čisti dobiček / 
izguba, v 1000 EUR

30 TP METAL d.o.o. 5 10.192 133,30 209 68
31 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o. 111 10.094 103,10 3.243 -176
32 KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o. 105 10.004 102,90 3.342 84
33 KOMUNALA Nova Gorica d.d. 146 9.876 100,60 4.359 233
34 INTERSEROH d.o.o. 15 9.798 110,10 705 -11
35 Komunala Tolmin, d.o.o. 82 8.490 114,40 2.208 50
36 OKOLJE Piran, d.o.o. 137 8.420 105,70 4.352 57
37 JP KPV, d.o.o. 82 8.344 98,60 3.081 421
38 OKP Rogaška Slatina, d.o.o. 79 8.247 101,10 2.317 7
39 BIOTERA, d.o.o. 30 8.204 108,10 2.082 426
40 KSD d.o.o. 95 8.172 110,90 2.910 -109
41 PUBLIKUS d.o.o. 92 8.096 102,30 3.407 82
42 AQUASYSTEMS d.o.o. 15 7.813 101,80 6.474 2.903
43 KOMUNALA Izola d.o.o. KOMUNALA Isola s.r.l. 84 7.752 105,90 3.186 78
44 CEROP d.o.o. 82 7.454 97,70 2.704 428
45 KSP d.d. SEŽANA 102 7.379 100,00 3.188 188
46 ALTEGO d.o.o. 0 7.131 145,40 432 343
47 KOMUNALA ORMOŽ d.o.o. 89 7.077 115,60 3.321 351
48 KPK Kamnik, d.o.o. 83 7.040 106,10 3.413 767
49 JKP Žalec, d.o.o. 74 6.647 104,60 2.029 59
50 Komunala Brežice d.o.o. 89 6.249 112,00 2.334 12

Vir: GVIN, Ajpes, javna objava
Metodologija: največjih 50 družb po ustvarjenem čistem prihodku od prodaje v 2018 za podjetja, ki so registrirana v dejavnosti SKD E - oskrba z vodo; ravnanje z 
odplakami in odpadki; saniranje okolja ter 81.300 - Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice. 

ZANESLJIV POSLOVNI PARTNER, KI S SVOJO 
PONUDBO POKRIVA VSE S TELEMATIKO POVEZANE 
FUNKCIONALNOSTI ZA KOMUNALNA PODJETJA:

SPREMLJANJE SENZORIKE NA SMETARSKIH VOZILIH IN POVEZAVO 
Z MOBA SISTEMOM

OPTIMIZACIJO ODVOZA ODPADKOV Z MIN 10% PRIHRANKOM!

NOVO: POMOČ PRI NAVIGIRANJU V PRIMERU URGENTNE MENJAVE 
VOZNIKOV V PROCESU ODVOZA ODPADKOV preko android aplikacije 
M-Opti omogočamo prenos opravljenih poti odvoza na mobilne napra-
ve voznikov. Proces se izvaja v okviru posebne aplikacije, ki na zemlje-
vidu omogoča natančno spremljanje odvoza in na tak način pomaga 
voznikom pri izpolnjevanju njihovih nalog: za naročnike naših storitev 
na podlagi arhivskih podatkov preteklih urnikov, za ostale izvajalce 
odvoza na podlagi vaših podatkih odvozov iz obstoječih urnikov.

VARIACIJE LOGOTIPA SLEDENJE
IN NJEGOVA PRIPOROČENA UPORABA

Za povezavo z našimi strokovnjaki ali povabilo na e-sestanek nas lahko kontaktirate direktno 
051 464 646, jure.urgl@sledenje.com        |       051 444 498, maja.stopar@sledenje.com

Skupaj bomo našli ustrezno rešitev.

1.

2.

3.
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Top 10 podjetij pogrebne dejavnosti, 2018
Rang Podjetje Št. zaposlenih Čisti prihodki od 

prodaje,  v 1000 EUR
Indeks 

18/17
Dodana vrednost, v 

1000 EUR
1 ŽALE, d.o.o. 96 8.501,5 100,5 4.583,3

2 POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. 40 3.556,6 98,0 1.777,6

3 VEKING d.o.o. 8 1.034,4 110,6 506,4

4 ANDREJ VRBANČIČ S.P. 6 753,5 96,8 259,8

5 YAMACO d.o.o. 6 729,2 96,5 235,0

6 ALMAJA d.o.o. 12 713,5 112,7 365,1

7 MIR d.o.o. 11 671,9 108,1 377,9

8 ALEKSANDRA VUČKIČ BANFI S.P. 9 640,9 96,8 276,7

9 DUŠAN BRATUŠA S.P. 8 622,3 111,9 200,8

10 HELP d.o.o. 8 618,8 111,6 221,2

Vir: GVIN, Ajpes, javna objava
Metodologija: največjih 10 družb in samostojnih podjetnikov po ustvarjenem čistem prihodku od prodaje v 2018 za podjetja, ki imajo kot glavno 
registrirano dejavnost SKD 96.030 - pogrebna dejavnost. 

Čistilne 
naprave 
OXYFIX

S5 Projekt smo specializirani za čiščenje odpadne vode 
in imamo rešitve za individualne hiše kot tudi za naselja 

vse do 4.000 PE (oseb). Naša prednost je, da lahko ponu-
dimo storitve v celoti: od izvedbe gradbenih del, montaže 
čistilne naprave ali zbiralnika ter zagon opreme. Na podro-

čju čistilnih naprav sodelujemo s tujimi podjetji, ki imajo 
50-letno tradicijo čiščenja odpadnih voda, kar pomeni, da 

so sistemi preizkušeni in zelo učinkoviti. Z našimi strokov-
njaki vam svetujemo in za vas najdemo najbolj optimalno 
rešitev na področju čistilnih naprav, tako pri rekonstrukcijah 

sistemov, nadgradnji kapacitet pri obstoječih sistemih ali pa 
povsem novogradnji čistilne naprave.

Ponudimo vam lahko:
•   Čistilne naprave OXYFIX za individualne hiše od 4 PE (oseb)

      in večje skupne ČN
•    Čistilne naprave OXYFIX za manjše vasi do 400 PE (oseb)

•    Čistilne naprave AIROXY za večje vasi do 4000 PE (oseb)
•    Zbiralniki deževnice WATERFIX od 4,5m3 do 20m3 v enem bazenu
•    Čistilne naprave X-Perco – brez elektrike od 5 PE do 40 PE (oseb)

S5 Projekt d.o.o.  /  Železno 29 a, 3310 Žalec
T: +386 41-275-520  /  info@s5projekt.si  /  www.s5projekt.si

Čistilne naprave in zbiralniki za vodo
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Še šest mesecev po 
preklicu epidemije 

do možnosti 
12-mesečnega 

odloga obveznosti 
do bank in hranilnic.

Analitika  
GZS

Foto: Žare M
odlic

Finančni nasvet

Odlog plačila  
kreditnih obveznosti kot rešitev 
Odločitev, ki jo morate skrbno pretehtati.
Bojan Ivanc, Analitika GZS

Izziv za poslovodstvo: Smo srednje veliko podjetje, ki je 
zmerno zadolženo (finančni dolg na EBITDA pri 2) zaradi 
nakupa stroja v lanskem letu. Za nakup tega stroja smo 
sklenili kreditno pogodbo z banko, ki predvideva, da 
eno tretjino glavnice poravnamo v oktobru 2020, preos-
tali tretjini pa v letih 2021 in 2022. Komercialne pogoje 
z banko spoštujemo že zadnjih 10 let in s tem nismo 
imeli nikoli težav. Aktualne razmere nam nižajo delež 
denarnih rezerv, ker smo iz previdnosti povečali zaloge, 
prav tako pa financiramo v večji meri naše kupce, ki so 
do sedaj bili vedno dobri plačniki. Večji del teh terjatev 
tudi zavarujemo. Naša prodaja bo v 2. četrtletju ver-
jetno upadla za okoli 10 %, del naročil se bo prestavil na 
drugo polovico leta 2020. Razmišljamo, da bi uveljavili 
možnost odloga plačila glavnice, ki zapade v letošnjem 
letu po ZIUOPOK, da bi s tem povečali denarne rezerve 
v obdobju do konca leta. Strošek obresti ni visok in ga 
zmoremo plačevati. Kaj nam predlagate? 

Na podlagi razkritih informacij niste (še) upravi-
čenec po ZIUOPOK, ki omogoča, da vaša komercialna 
banka odobri odlog plačila obveznosti iz kreditne 
pogodbe za 12 mesecev. Do tega so upravičeni 
subjekti, ki v vlogi utemeljijo, da »zaradi poslovnih 
razlogov, povezanih s posledicami epidemije virusa, 
ne morejo zagotavljati poplačila obveznosti po 
kreditni pogodbi z banko, ker bi takšno poplačilo 
lahko povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi 
bila ogrožena solventnost družbe«. Kljub temu to ne 

pomeni, da do tega ne bi bila upravičeni, če bi prišlo 
do večjega padca naročil na kratek rok ali likvidno-
stnega krča. Vsekakor pa imate že danes možnost, da 
se z banko sporazumno dogovorite za spremembo 
roka plačila oktobrske obveznosti, v kolikor bi to 
povečalo verjetnost, da bo vaše poslovanje v tem 
primeru varnejše ter bolj profitabilno. V tem primeru 
vam ta zakon nudi le minimalni zakonsko podporni 
okvir, ki vam olajša situacijo, če vam banka ne ponudi 
ustreznih komercialnih pogojev. 

Odlog ne pomeni, da obresti ne tečejo
Pomembno dejstvo pri možnosti odloga obveznosti 
je, da se v tem obdobju obresti obračunavajo, ni pa jih 
potrebno plačati v času odloga (12 mesecev), razen če 
se drugače ne sporazumete z banko. Glede na to, da to 
breme za vas ni visoko, bi bilo smiselno, da uporabite 
to možnost. V primeru, da je ne, je potrebno poravnati 
vse obresti v enoletnem obdobju odloga v enkratnem 
znesku. 

Veljavnost zakona o odlogu
Zakon je začel veljati 21. marca 2020. Ukrep velja 
še 18 mesecev od prenehanja razlogov zanj, kar bo 
ugotovila RS s sklepom, objavljenim v Uradnem listu 
RS. Za odlog obveznosti pa lahko zaprosite najkasneje 
v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa. 

Obveznost poročanja
Možnost odloga prihaja tudi z obveznostmi, ki so v 
povprečju zahtevnejše od običajnih, komercialnih. 
Pri vlogi za odlog morate predložiti opis poslovnega 
položaja, ki mora vsebovati vzroke za bistveno zmanj-
šanje obsega dela. Predložiti je potrebno tudi dokaze. 
Prav tako morate predstaviti načrt poslovodstva o 
ukrepih za vzpostavljanje likvidnosti. Enkrat mesečno 
je tudi potrebno poročati o izvajanju načrta o ukrepih 
za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah 
poslovnega položaja. Če tega ne storite, ima banka 
pravico do prekinitve ali skrajšanja obdobja odloga 
plačila. gg

Foto: D
epositphotos
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Cilj BBI JU je 
prispevati k 
oblikovanju 
nizkoogljičnega 
gospodarstva, ki 
učinkovito upravlja 
z viri ter zagotavlja 
rast in zaposlovanje, 
še posebej na 
podeželju. 
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Okoljski nasvet

Za industrijo,  
osnovano na »bio«, na voljo sredstva
Javno-zasebno partnerstvo BBI JU podpira oblikovanje novih vrednostnih verig v bio-
osnovani industriji; od prepoznavanja in preverjanja surovinskih virov in postopkov do 
izdelkov in njihovega tržnega preboja.
Antonija Božič Cerar, Služba za varstvo okolja GZS

Javno zasebno partnerstvo BBI JU (Biobased 
Industries Joint Undertaking) je bilo osnovano za 
implementacijo programa razvojno inovativnih 
aktivnosti v Evropi za preverjanje razpoložljivih obno-
vljivih bioloških virov, ki bi jih bilo možno uporabiti 
za proizvodnjo bio-osnovanih materialov, v podporo 
izoblikovanja trajnostnih bio-osnovanih vredno-
stnih verig. 

V aktivnostih BBI JU sodelujejo cele vrednostne 
verige, začenši s primarno proizvodnjo in prede-
lavo, blagovnimi znamkami potrošnikov, malimi in 
srednjimi podjetji do razvojnih in tehnoloških središč 
in univerz.  

Kakšne vrste ukrepov podpira BBI JU?
Cilj BBI JU je prispevati k oblikovanju nizkoogljičnega  
gospodarstva, ki učinkovito upravlja z viri ter zago-
tavlja rast in zaposlovanje, še posebej na podeželju. 
Cilj podpira z razvojem trajnostnih in konkurenčnih 
bio-osnovanih vej industrije v Evropi, ki temeljijo na 
naprednih biorafinerijah, ki dobivajo surovine iz traj-
nostnih virov biomase. BBI JU z razpisanimi sredstvi 
podpira:
1. postavitev demonstracijskih tehnologij za proi-

zvodnjo novih osnovnih kemikalij, materialov in 
potrošniških izdelkov, ki lahko nadomestijo fosilne 
surovinske vire, iz evropske biomase, 

2. poslovne modele, ki povezujejo gospodarske 
subjekte po celi vrednostni verigi od zagotovitve 
virov biomase za biorafinerije do porabnikov 
bio-osnovanih materialov, kemikalij in goriv, z 
ustvarjanjem novih medsebojnih povezav med 
različnimi sektorji in grozdi. 

3. postavitev biorafinerijskih naprav, ki služijo kot 
kažipot za zagon novih tehnologij in poslovnih 
modelov na področju bio-osnovanih materialov, 
kemikalij in goriv, s preverjanjem njihove stro-
škovne učinkovitosti in možnosti izboljšav tudi 
z vidika konkurenčnosti z obstoječimi fosilnimi 
tehnologijami.

Na razpisu okvirno 87 milijonov evrov
V okviru programa Obzorje 2020 BBI JU že sedmič 
razpisuje sredstva. Razpis je odprt od 15. aprila do 
3. septembra 2020. Na voljo bo okvirno 87 milijonov 
evrov. Okvirno zaradi možnosti  dodajanja nepora-
bljenih sredstev preteklih let. 

V razpisu za 2020 so glavne prioritete:
1. zagotovitev zadostnih trajnostnih virov biomase 

tako za obstoječe kot tudi nove vrednostne verige,
2. raziskave in razvoj ter inovacije za optimizacijo 

učinkovite predelave v integriranih biorafinerijah, 
3. razvoj inovativnih bio-osnovanih izdelkov za 

prepoznane tržne aplikacije, 
4. ustvariti in pospešiti trženje bio-osnovanih proi-

zvodov in aplikacij.

Kako se vključiti v vrednostno verigo BBI?
Veliko dodatnih napotkov je bilo podanih na leto-
šnjem info dnevu BBI JU, ki je potekal 22. aprila v 
Bruslju. Informacije so dostopne tudi na spletni 
strani bbi-europe.eu. Izkoristite lahko tudi spletno 
platformo za oblikovanje partnerstev. Platforma 
ponuja možnost brezplačnega oblikovanja profila ter 
vzpostavitev elektronske komunikacije in mreženje z 
drugimi deležniki. gg

V 2020 BBI JU razpisuje: 
•  5 razvojno inovativnih ali RIA projektov; 
•  4 podporne ali CSA projekte; 
•  4 demonstracijske ali DEMO projekte; 
•  2 kažipota ali FLAG projekta.
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Če bo delodajalec 
želel pravice 

delavcev ohraniti 
na ravni, kot jih 

je določala KPOP, 
lahko sprejme 

Pravilnik o delovnih 
razmerjih in v njem 

določi pravice 
delavcev, kot jih je 

prej določala KP za 
obrt in podjetništvo.

Tiskano na papirju Viprint, 80 g, papirnice VIPAP VIDEM
 KRŠKO

, d. d.

foto: Žare M
odlic

Pravni nasvet

Pravne posledice prenehanja veljavnosti 
KP za obrt in podjetništvo (KPOP)
Kaj je treba upoštevati pri presoji, kakšne posledice ima to dejstvo za delodajalce. 
Metka Penko, Pravna služba GZS

Z iztekom leta 2019 je prenehala podaljšana uporaba 
delovnopravnih standardov normativnega dela (od 
člena 19 do 81) Kolektivni pogodbi za obrt in podje-
tništvo (Uradni list RS, št. 92/13, 28/15, 82/16 in 76/17), 
ki je sicer prenehala veljati leto prej.

Ta kolektivna pogodba je veljala za delodajalce, 
ki v skladu z zakonom opravljajo obrtno dejavnost 
in obrti podobno dejavnost po Obrtnem zakonu, ter 
druge delodajalce, ki so člani stranke skleniteljice te 
kolektivne pogodbe, prav tako pa za delodajalce, ki 
imajo opredeljeno njeno uporabo v aktih delodajalca 
ali v pogodbah o zaposlitvi z zaposlenimi.

Kaj je treba upoštevati?
Pri presoji, kakšne posledice ima to dejstvo za deloda-
jalce, je treba upoštevati:
•  dejstvo, ali delodajalca zavezuje še katera druga 

KP dejavnosti,
•  kaj navajajo akti delodajalca in 
•  kakšen je sklic na KP dejavnosti v pogodbah o 

zaposlitvi.
Če delodajalca zavezuje še katera druga kolektivna 
pogodba dejavnosti, verjetno z razširjeno veljavno-
stjo, ta velja zanj ne glede na to, ali je to zapisano 
v pogodbi o zaposlitvi. Pravni učinki razširitve 
veljavnosti stvarne veljavnosti neke KP dejavnosti 
učinkujejo po zakonu samem.

Če imajo delodajalci v pogodbah naveden sklic 
na KPOP, z navedbo uradnega lista, je potrebno 
upoštevati, da je bila ta KP sklenjena za določen čas, 
torej da bo tudi učinkovala za določen čas. Če pa je 
sklic splošen, npr. » velja KP za obrt«, kar velja zlasti 
za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene pred letom 2013, 
potem je potrebno šteti, da je krog pravic iz te KP še 
vedno veljaven za stranki te pogodbe o zaposlitvi.

Če je za delodajalca KPOP nehala veljati, se lahko 
še nadalje dogovorita, da jo bosta upoštevala kot 
delovnopravni standard, vendar bo v tem primeru 
dobila pravno naravo akta. To pomeni, da ne bo 
mogoče uporabljati določb, za katere ZDR-1 dovoljuje, 
da se v KP dejavnosti uredijo manj ugodno. Ostale v 
KPOP določene pravice bodo neposredno uporabne. 
Ta problem ne nastane, če je delodajalec posamezne 
določbe o pravicah zaposlenega prepisal v pogodbo o 
zaposlitvi. 

Pravice se lahko določi v Pravilniku o delovnih 
razmerjih
V primeru, da bo delodajalec želel pravice delavcev 
ohraniti na ravni, kot jih je določala KPOP, lahko 
sprejme Pravilnik o delovnih razmerjih in v njem 
določi pravice delavcev, kot jih je prej določala 
KP za obrt in podjetništvo. Te vsebine bodo zlasti 
dodatek za nedeljsko, nočno in popoldansko delo, 
nadurno delo, dodatek za delovno dobo, jubilejna 
nagrada, povračilo stroškov za prehrano, za prihod 
in odhod z dela, za službeno pot, dodatno število dni 
dopusta ipd.

Pravilnik o delovnih razmerjih je potrebno sprejeti 
z vsebino, ki ne sme biti manj ugodna od ZDR-1 in na 
način, kot to predpisuje ZDR-1. Delodajalec bo moral 
predlog splošnega akta predložiti v mnenje pred spre-
jemom sindikatu, svetu delavcev oziroma delavskemu 
zaupniku. Rok za njihovo izjasnitev je osem dni. Če teh 
organov delodajalec nima, mora o vsebini predloga 
splošnega akta obvestiti delavce na običajen način, 
kar je običajno oglasna deska ali intranetna stran.

Zaposleni, za katere je doslej veljala KP za obrt in 
podjetništvo, imajo pravico do regresa za letni dopust 
v zakonski višini zneska vsakokratne minimalne 
plače, prav tako tudi ohranijo dodatek za delovno 
dobo v višini, kot jim je pripadala ta pravica na dan 
12.4.2013, ko je bil uveljavljen ZDR-1. Enako velja, da 
pravico do odpravnine ob odhodu v pokoj in druge 
vrste odpravnin uveljavljajo neposredno na podlagi 
ZDR-1. Drugače pa je z jubilejno nagrado in solidarno-
stno pomočjo, ki sta pravici le na podlagi kolektivne 
pogodbe. Delavec bo to pravico ohranil, če bo povzeta 
v pogodbo o zaposlitvi ali opredeljena v Pravilniku o 
delovnih razmerjih. gg
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Kreativni nasvet 

Razburljiva igra našega duha,  
ki se nikoli ne konča
Inovativnost je razburljiva igra našega duha, ki pa jo je smiselno pravilno fokusirati. 
Osnovno veliko vprašanje torej je, kam ustvarjalnost usmeriti.
dr. Borut Likar

Prvi korak je, da v glavi vklopimo radar za nove 
probleme in priložnosti. Živimo namreč v svetu, ki 
je izjemno dinamičen, preplavljen z informacijami 
in novimi izzivi. Najpogosteje pa so ti prikriti. Še 
posebno, če želimo te zaznati prvi – dneve, mesece ali 
leta pred tekmeci. 

Ali pa t. i. »večne« probleme, za marsikoga nereš-
ljive, zagrabiti, prepoznati in s kreativnim delom, 
uporabo novih tehnologij in dosežkov znanosti razviti 
prave rešitve. Angleški izraz za to, t. i. predinvencijsko 
fazo, je »fuzzy front end of innovation«. Sam izraz 
fuzzy govori o tem, da je ta pomembna faza zelo 
neoprijemljiva. Še pomembneje pa je to, da je ena 
najpomembnejših in tudi najcenejših v verigi od izziva 
do tržnega produkta.

Uravnoteženo delo je predpogoj za ustvarjalnost
Dodaten, vedno večji izziv pa je, da najdemo čas 
za zaznavanje novih priložnosti in energijo, da se z 
novimi izzivi soočimo. Delo, ki je povezano s stresom 
(dinamika današnjega časa je odličen spodbujevalec 
le-tega), dolgotrajna preokupiranost, prekomerno 
podaljševanje delovnega časa, pomanjkanje prostega 
časa, rekreacije jemljejo energijo za tiste projekte, ki 
prinesejo resnične preboje. 

Težnja po prenašanju konceptov trga v akademsko 
sfero, povečevanje obveznosti, nezanesljivost služb, 
tekma za habilitacijskimi točkami ipd. močno zmanj-
šujejo inovacijske potenciale univerze. Rezultati dela 
so sicer večji v smislu količine, a dodane vrednosti ni. 
Uravnoteženo delo je predpogoj za ustvarjalnost in 
dosego vrhunskih rezultatov. Ob preobremenjenosti z 
»nujnimi« aktivnostmi pogosto prezremo velike nove 
priložnosti. 

Na humoren način to lastnost človeškega uma 
prikaže znameniti eksperiment prof. Simonsa z gorilo. 
Ob opazovanju dveh skupin, ki si podajata vsaka 
svojo žogo, polovica opazovalcev spregleda gorilo, 
ki se sprehodi med ekipama igralcev. Gorila se pred 
očmi gledalcev v središču dogajanja potrka po prsih in 
neopažena zapusti prizorišče. 

Primer jasno kaže, da pretirana okupiranost 
možganov z določeno vrsto opravil povzroča t. i. 
nenamerno slepoto (inattentional blindness) oz. 
nesposobnost opaziti nekaj, kar sploh ni skrito – v 
tem primeru gorilo (če ne bi bil aktivno vključen v 
eksperiment, bi težko verjel). Zato eno svetovno 

najuspešnejših podjetij, Google, omogoča zaposlenim 
en dan v tednu delo na lastnih projektih.

Iz priložnosti v inovativne produkte
Zaznane priložnosti so le prvi korak, a po mnenju 
mnogih odločilni in tisti, ki zahteva najmanjše člo-
veške in finančne vire.  

Ko enkrat razumemo priložnosti in potrebe trga, 
je naslednji korak njihovo preobražanje v inovativne 
produkte s pomočjo ustvarjalnega razmišljanja in 
kreativnega reševanja izzivov. Pri tem so nam na voljo 
mnoge, odlične metode kreiranja idej (npr. tehnike 
De Bona), večplastni pristopi ocene izvedljivosti idej 
in njihovega tržnega potenciala ter sodobni koncepti 
inoviranja in hitrega prototipiranja, ki vodijo vse od 
ideje do inovativnega produkta. Znani so pod t.i. 
»buzz-wordi«, kot so »dizajn razmišljanje, odprto ino-
viranje, razmišljanje izven okvirja, inovativni poslovni 
modeli, prebojne in rušilne inovacije«. 

Obenem je smiselno resno razmisliti o najprimer-
nejših oblikah za zaščito za intelektualne lastnine, ki 
so v času odprtega inoviranja še kako pomembne. 
Najpogosteje tehtamo med oblikami industrijske 
lastnine (patenti, modeli, znamke), varovanjem taj-
nosti in predvsem strategijo biti vitek in hiter ter tako 
pobrati smetano na trgu.

Inovativnost je razburljiva igra našega duha, ki v 
dinamičnem svetu zahteva sveže pristope. Začne se s 
tem, da vklopimo radar za nove priložnosti, konča pa 
pravzaprav nikoli. gg

Pretirana 
okupiranost 
možganov z 
določeno vrsto 
opravil povzroča 
t.i. nenamerno 
slepoto oziroma 
nesposobnost 
opaziti nekaj, kar 
sploh ni skrito. 
Zato eno svetovno 
najuspešnejših 
podjetij, Google, 
omogoča 
zaposlenim en dan 
v tednu delo na 
lastnih projektih.

Borut Likar bo sodeloval kot predavatelj na krea-
tivni konferenci. Skupaj z Jano Petkovšek bo imel 
interaktivno predavanje o novih produktih: Od 
ideje do patenta v teoriji in praksi.

Nova  
konferenca o 
kreativnosti
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Nepreferencialno 
poreklo je lahko 

pogoj za uvoz blaga 
v določeno državo.

Foto: osebni arhiv

Administrativni nasvet

Poreklo blaga - že več kot 100 let 
pomembna kategorija v mednarodni 
trgovini 
Za podjetja je spremljanje pravil o poreklu zaradi obsega, različnih pravil in stalnih 
sprememb precej zapleteno. Potrdilo o poreklu blaga vam lahko izda Gospodarska 
zbornica Slovenije.
Eva Žontar, Javne listine GZS

Poreklo blaga pove, kje je bilo določeno blago 
pridobljeno oziroma proizvedeno. Poreklo blaga 
poleg carinske tarife in vrednosti blaga določa višino 
uvoznih dajatev. Države prosto oblikujejo svojo trgo-
vinsko politiko. Razlog, zaradi katerega države želijo 
določiti poreklo blaga, je različna obravnava v med-
narodni trgovini. Pravila porekla v popolnoma prosti 
svetovni ekonomiji ne bi bila potrebna, saj bi se blago 
obravnavalo enako, ne glede na njihovo poreklo. 

Za podjetja je spremljanje pravil o poreklu zaradi 
obsega, različnih pravil in stalnih sprememb precej 
zapleteno. Običajno potrdilo o poreklu zahteva 
uvoznik od izvoznika zaradi ugodnejše carinske 
obravnave, zaradi drugih ukrepov trgovinske politike 
ali kot pogoj pri akreditivu.

Dve vrsti pravil o poreklu
Nepreferencialno poreklo običajno ne omogoča 
finančnih ugodnosti, vendar je lahko pogoj za uvoz 
blaga v določeno državo. Uporablja se za izvajanje 
ukrepov trgovinske politike npr. v primerih trgo-
vinskega embarga, za uporabo protidampinških in 
izravnalnih dajatev, zaščitnih in povračilnih ukrepov, 
za označevanje porekla (made in), pri količinskih 
omejitvah, tarifnih kvotah, pri javnih naročilih in za 
statistiko mednarodne trgovine.

Preferencialno poreklo omogoča uvoznikom 
pravico do ugodnejše carinske obravnave, to pomeni 
nižjo stopnjo uvoznih dajatev ali uvoz brez carin-
skih dajatev (prosto). Ta pravica temelji na podlagi 
sporazumov o prosti trgovini (FTA), o carinski uniji, 
splošnem sistemu preferencialov (GSP) ipd. Po 
vsem svetu velja več kot 300 tovrstnih sporazumov. 
Nastajajo zaradi posebnih gospodarskih interesov 
vpletenih strani, s ciljem, da koristijo le predvidenim 
državam. 

Kriterija za določitev nepreferencialnega 
porekla  
Blago ima poreklo države, če je v celoti pridobljeno 
v posamezni državi. Za blago, katerega proizvodnja 
vključuje več kot eno državo, se šteje, da ima poreklo 
države, kjer je bila v za to opremljenem podjetju 
opravljena njegova zadnja bistvena, gospodarsko 
upravičena predelava ali obdelava, katere izid je izde-
lava novega proizvoda ali ki predstavlja pomembno 
stopnjo proizvodnje.

Postopek pridobitve potrdila o poreklu blaga
Gospodarska zbornica Slovenije je mednarodno 
akreditirana za izdajo potrdil o poreklu. Potrdila o 
poreklu se izdajo na predpisanem obrazcu v skladu z 
mednarodnimi smernicami, če so izpolnjeni pogoji za 
izdajo potrdila. Potrdilo o poreklu spremlja blago in se 
izda za posamezno pošiljko. V preteklem letu smo za 
slovenska podjetja največ potrdil izdali za izvoz blaga 
v Turčijo, ZAE, Rusijo, Indijo, Kosovo, Kitajsko, Egipt, 
Savdsko Arabijo, Vietnam, Iran itd. 

V Sloveniji uporabljamo e-sistem za izdajo potrdil 
essCert, ki omogoča enostavno, hitro in stroškovno 
ugodno pridobitev potrdil ter več možnosti prever-
janja verodostojnosti potrdil. gg

Več informacij

Foto: D
epositphotos
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»Trga se lotite 
z veliko mero 
potrpežljivosti, 
vztrajnosti, 
prilagodljivosti 
in na dolgi rok se 
vam bo zagotovo 
obrestovalo,« 
svetuje Iztok 
Kogovšek.

Izvozni nasvet

Indija: v množici sogovornikov je najtežje 
identificirati ključnega odločevalca
Kje lahko slovenska podjetja iščejo priložnost na indijskem trgu in na kaj morajo biti 
pozorna. 
Nataša Turk

Gospodarska zbornica Slovenije je v začetku marca 
v sodelovanju z Veleposlaništvom Indije organizi-
rala seminar »Indija prodira naprej. Priložnosti za 
slovenska podjetja«. Dogodek je bil priložnost za 
tkanje poslovnih vezi ter spoznavanje priložnosti na 
indijskem trgu, ki jih je v svojem uvodnem nagovoru 
predstavil veleposlanik Indije, Param Jit Mann. 

Predstavitvi poslovnih priložnosti države so 
sledile predstavitve dobrih praks slovenskih podjetij, 
ki so »prodrla« na indijski trg: Valji d.o.o., SEVEN 
REFRACTORIES d.o.o., Bosio d.o.o. in Pramit d.o.o., 
ter najava platforme Europe India Co-operation 
Acceleration Bridge. 

Od prvega posla do drugega najpomembnejšega 
trga v zadnjih letih
»Indija je za naše podjetje trenutno drugi najpo-
membnejši trg. Po uvodnih, neuspešnih poizkusih 
sklepanja poslov s trgovskimi posredniki in poizkusih 
pridobivanja naročil prek javnih naročil za državne 
jeklarne, nas je identificiral indijski partner iz izpostave 
v Makedoniji, kjer je priporočil podjetje, ki je že poslo-
valo z indijskimi jeklarnami. Med prvim, osemnajst dni 
trajajočim poslovnim obiskom v Indiji smo obiskali 
vrsto potencialnih strank, večinoma podjetij v zasebni 
lasti, razpršenih po celotni državi, ter v relativno 
kratkem času, to je obdobju enega leta, realizirali prve 
posle. Z nekaterimi od teh strank še danes, po osmih 
letih, uspešno poslujemo. Sedaj denimo dobavljamo 
že šestim največjim indijskim jeklarnam v zasebni 
lasti, kot so ArcelorMittal Nippon Steel India (prej 
Essar Steel), TATA Steel BSL (prej Bhushan Steel), 
JSW, Tata Steel, Bhushan Power&Steel, JSL, ki imajo 
skupaj devet modernih valjarskih prog za proizvodnjo 
pločevine,« pravi Iztok Kogovšek, vodja programa 
pločevinskih valjev v podjetju Valji. 

»Potek razgovorov z indijskimi partnerji je povsem 
drugačen, precej kompleksnejši, kot smo ga denimo 
vajeni v Evropi. V podjetju se praktično pogovarjaš 
z vsemi odgovornimi za različna področja. V okviru 
enega obiska opraviš tudi deset sestankov z različ-
nimi nivoji, oddelki. Precej pozornosti je potrebno 
nameniti tehnični, poprodajni podpori kupcu ter 
osebnim stikom. Kupci z vsakim novim naročilom 
pričakujejo izboljšave obstoječih proizvodov, z boljšo 
vzdržnostjo iztržiš tudi višjo ceno. Potrebno je skrbno 
načrtovanje izdelka, prilagojenega posebej za indijski 
trg,« poudarja Kogovšek.

»Trga se lotite z veliko mero potrpežljivosti, 
vztrajnosti, prilagodljivosti in na dolgi rok se vam bo 
zagotovo obrestovalo. Posel z indijskimi podjetji je 
za naše podjetje v nenehnem vzponu, kot omenjeno, 
dobavljamo šestim največjim indijskim jeklarnam v 
zasebni lasti,« je še povedal Kogovšek.

Kako do kupcev pred in po uvedbi Modijevih 
ukrepov Make in India*
»Realne priložnosti za posle, kot je naš, so v privatnem 
sektorju, kjer lažje skleneš posel. Prvi večji posel v 
Indiji smo naredili pred šestimi leti in sicer projekti-
ranje, izdelava in montaža postrojenja za toplotno 
obdelavo rotorjev turbin, namenjenih elektrarnam, 
za korporacijo Larsen & Tubro. Danes dobavljamo več 
indijskim partnerjem ter na trgu ostajamo konku-
renčni v partnerstvu z indijskimi podjetji, ki za naše 
produkte in rešitve opravijo proizvodnjo tehnološko 
manj zahtevnih komponent, za sicer tehnološko zah-
tevne, kompleksne industrijske proizvode,« je pojasnil 
Tomaž Bosio, vodja projektov v družbi Bosio.

Ustanovili podjetje s skupnim vlaganjem
»Z ustanovitvijo podjetja s skupnim vlaganjem Dalmia 
Seven smo združili komplementarno znanje obeh 
partnerjev na področju naprednih ognjevzdržnih mate-
rialov, in sicer tehnično znanje z opremo ter dostop do 
trga. Mi smo priskrbeli inovativno tehnologijo ter stroje, 
indijski partner Dalmia Bharat Group pa tovarno, ekipo 
in seveda poznavanje trga. Proizvodnja z novo tehno-
logijo je stekla lani in proizvedli smo že preko 10.000 
ton ognjevzdržnih betonov,« je povedal Vasja Jakomin, 
generalni direktor Seven Refractories. 

Za katera podjetja je priložnosti veliko? 
»Slovenska podjetja, izvozno usmerjeni ponudniki 
proizvodov in rešitev v specializiranih, nišnih 
segmentih, kot so npr. varčna raba energije, rešitve 
za zmanjšanje onesnaženosti, obrambni sektor, lahko 
resnično veliko ponudijo razvijajočemu, rastočemu 
indijskemu trgu. Poslovna pogajanja so sicer dol-
gotrajna, vendar se posel, ko je enkrat sklenjen, odvije 
hitro in v velikem obsegu, ki ga je pogosto težko 
organizacijsko obvladati,« je poudaril veleposlanik 
Indije, Nj. Eksc. Param Jit Mann. gg

*Izdelaj v Indiji, op. p.
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Večgeneracijsko delovno okolje

Multigeneracijska delovna sila je gonilo 
za razvoj podjetja
Paradigma industrija 4.0 s svojimi tehnologijami (3D print, glasovno upravljanje, 
umetna inteligenca in IoT) in različnimi oblikami mobilnosti dramatično spreminja 
naše delovne procese in tudi način dela. Spreminja potrebne kompetence, poklicne 
profile in organizacijo dela tudi v kovinskopredelovalni industriji. 
Janja Petkovšek, GZS - Združenje kovinske industrije

Delo je najbolje opravljeno v raznolikih in dobro 
vodenih medkulturnih ali medgeneracijskih timih.  
Vsaka skupina ima pripadnike iz različnih generacij 
in vsak lahko v tim doprinese svoj delež znanja ali 
izkušenj. 

Multigeneracijska delovna sila s širokim spektrom 
znanja in idej je gonilo za razvoj podjetja, ki pomaga 
zaposlenim pri doseganju individualne odličnosti pri 
delu. Uspešna podjetja črpajo iz znanj, izkušenj in 
perspektiv pripadnikov vseh generacij.

85 odstotkov direktorjev iz več kot 300 globalnih 
korporacij meni, da je raznolikost timov velika 
prednost pri doseganju inovacijskega delovnega 
okolja, navaja Forbesova študija. Mlajše generacije v 
skupino prinašajo sveže vpoglede in energijo, starejše 
pa modrost in bogate izkušnje. Vsaka generacija ima 
različne veščine in talente. Če milenijci bolje poznajo 
tehnologijo, velja tudi resnica, da sploh ne poznajo 
sveta, kjer ni interneta ali pametnega telefona.

Prvič v zgodovini na delovnih mestih najdemo 
predstavnike kar petih generacij,  zato je ključno, da 
z ustreznim vodenjem in kulturo vzpostavimo okolje, 
kjer bodo vse generacije zaposlenih prispevale svoje 
rešitve, izkušnje in spoznanja. Vodje delovnih timov 
v kovinskopredelovalni industriji opozarjajo, da pri 
svojem delu tedensko izgubijo več kot štiri ure za 
reševanje generičnih problemov zaradi nerazume-
vanja med sodelavci različnih starostnih skupin ter od 
tod izhajajočih komunikacijskih šumov. 

Ključno vlogo ima vodja, ki se mora zavedati, 
da vsaka generacija deluje, razmišlja in se vede 
drugače, saj zaposleni različnih starostnih struktur 
nimajo enakih delovnih navad. Vodje v podjetjih se 
morajo naučiti, kako efektivno voditi in motivirati 
svoje zaposlene za bolj učinkovito poslovanje in za 
izboljšanje konkurenčnosti podjetja na trgu. Bolj kot 
so sodelavci povezani, bolj so tudi uspešni. Principi 
vodenja posamezne generacije se močno razlikujejo. 
Vodje bi morali poznati in uporabiti njihove sposob-
nosti  in potencial. gg

Člani Združenja kovinske industrije 
smo prepoznali čer industrije 4.0: teh-
nološke spremembe je moč vpeljati 
dokaj hitro, vedenjske spremembe pa 
potrebujejo mnogo več časa. Ker so 

zaposleni največji kapital podjetij, smo se aktivno 
vključili v iskanje dobrih praks in odgovorov na 
kadrovske izzive, ki jih pred nas postavlja sodoben 
način poslovanja. Izdali smo priročnik Vodenje 
večgeneracijskega tima (brezplačno dostopen na 
spletni strani združenja) in izvajamo strokovna 
srečanja in delavnice, da bi udeleženci razumeli 
in spoštovali generacijske razlike, znali predvideti 
potencialne točke konfliktov med pripadniki 
različnih starostnih skupin in razviti strategije, ki 
bi jih preprečevale. V večgeneracijskem timu bo 
treba prilagoditi tudi komunikacijo ter uporabiti 
poznavanje pričakovanj in motivacijskih faktorjev 
za dosego ustreznega nagrajevanja, vodenja in 
sodelovanja.

Janja Petkovšek, Združenje kovinske industrije

Sposobnost 
izmenjave informacij 
in razmišljanj 
med ljudmi je v 
času industrije 4.0 
ključnega pomena. 

Za dobro 
sodelovanje 
generacij je nujno 
potrebno primerno 
okolje, ki se ne 
zgodi samo po sebi. 
Kot vse ostalo na 
delovnem mestu, 
se najprej prične z 
vodenjem.

priročnik 
Vodenje več- 

generacijskega 
tima

vodenje 
večgeneracijskega tima

... za nestrpne

mladim vodjem v pomoč

Janja Petkovšek
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V žirovskem podjetju Poclain 
Hydraulics  že nekaj let sistematično 
bedimo nad razvojem vodenja in dela 
z ljudmi. Tehnološke spremembe  so 
prinesle manj ponavljajočih proizvo-

dnih in administrativnih opravil, v ospredje pa 
postavile intelektualne sposobnosti zaposlenih 
pri delovnih procesih, ki jih je treba znati učinko-
vito upravljati in stalno izboljševati. Stremimo k 
učeči se organizaciji z opolnomočenimi ljudmi in 
favoriziramo izvajanje odločitev na organizacij-
skem nivoju, ki so čim bliže samemu problemu. 
Menedžerje, katerih nalogi sta coaching in 
povezovanje, tako razvijamo v vodje. Ključna 
znanja vidimo v strokovnemu znanju na vseh 
nivojih, metodologijah reševanja problemov in 
tehnologijah industrije 4.0. Tovrstne spremembe 
so zahtevnejše za starejše generacije, ki imajo do 
aktivnosti s posrednim učinkom manj zaupanja, 
zato jih usmerjamo v vodenje ekip, da sledijo 
izboljšavam, ki so jih sami vzpostavili. Pozornost 
posvečamo tudi boljši komunikaciji, ki  rezultira 
v korektivnih ukrepih, menedžment pa  mora biti 
drugim ekipam seveda za zgled.   

Aleš Bizjak, Poclain Hydraulics

V proizvodnih podjetjih se genera-
cijske razlike vse bolj čutijo. Rojenim 
pred letom 1980 so bolj pomembne 
delovne vrednote in pripadnost firmi,  
mlajši pa so povsem brezskrbni in 

pri pogostih menjavah delovnih mest ne občutijo 
stresa. Zdi se, da se bo starejša generacija lažje pri-
lagodila novodobnemu razmišljanju, saj pri mlajših 
sodelavcih nič ne dosežeš na silo. Pomembno je, 
da jim čim učinkoviteje predamo naše znanje in 
jim ponudimo podporo. Kljub temu bodo verjetno 
pogosto menjali zaposlitve, a bodo pri kroženju 
med različnimi podjetji pridobili številne izkušnje 
in znanja. Ključ uspešnega podjetja bo združitev 
vseh pozitivnih vrednot različnih generacij, da 
bomo podpirali drug drugega, sodelovali, si poma-
gali pri delu, si zaupali in se spoštovali. 

Alen Šinko, KOVIS

Novice
Sprememba glede povračil stroškov v zvezi z delom

V Uradnem listu RS, št. 8/2020 z dne, 07. 02. 2020, z rokom 
uveljavitve 15 dni po objavi, je bila objavljena sprememba Zakona 
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih 
prejemkov, v katerem je po novem v 1. členu dodan nov drugi 
odstavek, ki določa, da se višina povračil stroškov v zvezi z delom 
in nekaterih drugih prejemkov, določenih s tem zakonom oziroma 
na njegovi podlagi, uporabljajo le, če ni s kolektivno pogodbo na 
ravni dejavnosti določeno drugače. Zakon velja za zaposlene v 
državnih organih, organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, 
javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile 
lokalne skupnosti oz. država ali, ki so v večinski lasti lokalnih 
skupnosti oziroma v večinski lasti države, torej tudi večino 
komunalnih podjetij, članov GZS - Zbornice komunalnega gospo-
darstva. Do spremembe zakona je prišlo na pobudo Sindikata 
komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije 
(SKVNS) in Zbornice komunalnega gospodarstva GZS. Tako bodo 
za zaposlene v komunalni dejavnosti veljala povračila stroškov 
v zvezi z delom in nekateri drugi prejemki v višini, kot jih določa 
Kolektivna pogodba za komunalno dejavnost. 
Pripravila: Cvetka Furlan, Pravna služba GZS

Nove višine dnevnic za poti v tujino
Dne 1. 1. 2020 je pričela veljati nova Uredba o povračilu stroškov 
za službena potovanja v tujino, ki določa nove višine dnevnic. 
Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bodo veljali zneski dnevnic iz 21. 
člena uredbe, od 1. 1. 2021 dalje pa bodo veljali zneski iz Priloge k 
uredbi. Uredba velja za javne uslužbence, za gospodarske dejav-
nosti pa se uporablja na podlagi odkazilnih določb posamezne KP 
dejavnosti o taki uporabi. 

Dnevnice so namenjene povračilu stroškov prehrane na 
službeni poti, višina pa je odvisna od države oziroma mesta 
službene poti, od trajanja službene poti in zagotovljenih obrokov 
prehrane. Tako po novem znašajo cele dnevnice po tej uredbi za 
posamezne države:

 2020 2021
DRŽAVA v evrih (€) v evrih (€)
Avstrija 49 € 55 €
Belgija 63 € 63 €
Francija 49 € 55 €
Hrvaška 36 € 40 €
Italija 49 € 55 €
Nemčija 49 € 55 €
Srbija 36 € 40 €
Švica 49 € 55 €

Pripravila: Cvetka Furlan, Pravna služba GZS

Tiskano na papirju Viprint, 80 g, papirnice VIPAP VIDEM
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Stališča
Izvedba 3. Razvojne osi se mora nadaljevati

Gospodarska zbornica Slovenije, še posebej gospodarstvo obeh regionalnih zbornic Koroške in Savinjsko-
šaleške regije, izraža ogorčenost nad tožbo, ki jo je vložilo združenje ROVO na Upravno sodišče RS v škodo 
uresničitve projekta 3. razvojne osi.

Gospodarstvo ne pristaja na to, da nevladna organizacija vpliva na projekt nacionalnega pomena. Zaviranje 
ni sprejemljivo v času, ko je potrebno pospešiti strateške infrastrukturne projekte, pri čemer je 3. razvojna os 
nedvomno nacionalna prioriteta.

Glede na to, da je Vlada RS že do sedaj prepoznala nespornost argumentov za uresničitev 3. razvojne osi, 
pozivamo k razumevanju pomena nadaljnjih aktivnosti v podporo izgradnji sodobne prometnice in ne dovo-
limo zavlačevanja. Zaviranje razvoja je za gospodarstvo nesprejemljivo, predvsem pa je neprimerna aktivnost 
nevladne organizacije, ki je izrazito škodljiva in ogroža učinkovit izhod Slovenije iz krize.

Kateri javni interes bo prevladal v primeru Kemis?
Podjetje Kemis je v prvi polovici marca prejelo odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, da je tudi njihov – 
sicer po požaru saniran - glavni objekt, kjer poteka skladiščenje in obdelava odpadkov, nelegalna gradnja. Na 
podlagi te odločbe so po hitrem postopku stekli ukrepi odklopa elektrike in vode. Takšne ukrepe so pristojni 
sprejeli, kljub temu da je bilo tedaj na lokaciji podjetja 800 ton nevarnih odpadkov. S tem so po nepotrebnem 
ogrozili zdravje in varnost ljudi v okolici. Po začasnem priklopu elektrike in zaustavitvi odklopa vode Kemisu v 
skladu z izdano odločbo zdaj grozi trajni odklop tako elektrike kot tudi vode in prepoved opravljanja dejavnosti.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) vztrajamo na stališču, da so navedeni ukrepi nerazumljivi, pre-
uranjeni in nesorazmerni glede na škodo, ki bo povzročena tako podjetju Kemis kot širšemu slovenskemu 
gospodarstvu in gospodinjstvom, ki se bodo soočili z vprašanjem, kako varno odstraniti nevarne odpadke. Dve 
leti po začetku izvajanja sanacije po požaru so pristojne službe ugotovile, da sanacija predstavlja nelegalno 
gradnjo in jo je zato potrebno porušiti, pa čeprav je celoten postopek sanacije potekal pod neposrednim nad-
zorom inšpekcijskih služb ministrstva za okolje in prostor. 

GZS ne zagovarja niti nespoštovanje inšpekcijske odločbe niti črnih gradenj. Preprečevanje (in kaznovanje) 
črnih gradenj je v javnem interesu, saj se tako zagotovi spoštovanje prostorskih načrtov in primerno urejenost 
urbanega okolja. A tudi pravilno in stabilno ravnanje z nevarnimi odpadki, ki sicer lahko zaidejo v naravo, 
povzročijo zastoj v gospodarstvu ali pa so potencialni vir požara v neurejenih skladiščih nevarnih odpadkov po 
Sloveniji, je v javnem interesu. V Sloveniji samo dve podjetji poskrbita za večino nevarnih odpadkov. Zato smo 
prepričani, da je delovanje Kemisa v širšem državnem javnem interesu.

GZS je pozvala vse pristojne, da se odloži izvršba, dokler se dokončno ne odloči o vlogah za legalizacijo 
objektov, ki so po prostorsko ureditvenem planu občine Vrhnika v ustreznem območju ter v takem obsegu, kot 
je za Kemis in dejavnost, ki jo opravlja, tudi predvideno.

Spremljajte 
stališča in 

komentarje GZS 
o aktualnih 
tematikah.

Najboljši ga že imajo 

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

Koledar  
dogodkov 

 GZS

GZS
e-dogodki
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21. maj – Maribor
Delegiranje in učinkovito vodenje sestankov
Da bodo stvari narejene in odnosi dobri: delegiranje in 
učinkovito vodenje sestankov Kako torej s sodelavci 
dogovorimo merljive cilje in jasno delegiramo oziroma 
se uskladimo tako, da je vsem jasno, kaj, kako dobro 
ter do kdaj je treba stvari opraviti?

25. maj – Ljubljana
Podelitev certifikata Voda iz pipe
Certifikat Voda iz pipe je prvi slovenski certifikat, 
namenjen organizacijam, ki v svojih prostorih strežejo 
le pitno vodo iz pipe in tako zmanjšujejo količino 
odpadkov in ogljični odtis, skrbijo za okolje ter prispe-
vajo k zdravju svojih zaposlenih in obiskovalcev.

26. maj – Maribor
Dober izdelek ni dovolj – dobra ponudba prepriča!
Skupaj bomo poiskali odgovore, kaj so koristi, ki jih 
zagotavljate kupcem, garancije, ki jih lahko daste, da 
ste specialist za to, kar počnete, v čem ste edinstveni, 
boljši od konkurence. Naučili se bomo, kako obliko-
vati ponudbo, sestaviti prepričljive slogane, izbrati 
ključne vizualne elemente, ki bodo ujeli poglede 
vaših kupcev, da vas sploh opazijo in so vas priprav-
ljeni kupiti.

12. junij – Ljubljana
Podaljšan rok za prijavo na Razpis za najboljše 
inovacije
Izteče se rok za prijavo na vse regionalne razpise za 
najboljše inovacije.

16. junija – Ljubljana
Upravniki med investitorji in izvajalci del ter 
etažnimi lastniki
Upravniki se pri vzdrževanju večstanovanjskih stavb 
velikokrat znajdejo v primežu med investitorjem in 
etažnimi lastniki. Zastopanje etažnih lastnikov pri 
grajanju napak, unovčitvijo bančnih garancij in z njimi 
povezanimi začasnimi odredbami pa zahteva posebna 
znanja in izkušnje. Na izobraževalnem seminarju se 
boste seznanili z gradbeno pogodbo, priporočljivimi 
pogodbenimi določbami, ki ščitijo investitorje pri 
izvajanju pogodbe in s številnimi primeri iz prakse.

18. junij – Ljubljana
Izobraževalni seminar za nepremičninske 
posrednike
Izobraževalni seminar, kjer vas bomo seznanili s 
postopkom pridobivanja stanovanjskega kredita. 
Pridobljene informacije vam bodo lahko v pomoč pri 
svetovanju kupcem nepremičnin. Poleg tega boste 
spoznali, kako poteka ocenjevanje in kaj najbolj vpliva 
na ceno nepremičnine. Pripravili smo nekaj izvlečkov 
iz poslovnega bontona ter predstavitev aktualne 
sodne prakse.

23. – 25. junij – Göteborg
B2B srečanja na temo eZdravja
Osrednje teme konference Vitalis bodo umetna inteli-
genca (AI), digitalna asistenčna tehnologija, precizna 
zdravila, varnost pacientov, zdravstvene storitve, 
medicinsko slikanje, zdravstvena nega na daljavo, 
nega starejših, nega na domu, podpora odločanju, 
upravljanje sprememb, robotika ipd.

Webinarji in videokonference
V času epidemije smo na GZS uvedli posebne e-dogodke - webinarje in videokonference. Tematsko se 
nanašajo na različne vidike, vezane na trenutne spremenjene okoliščine poslovanja in življenja. Vabimo vas, 
da si nabor že napovedanih e-dogodkov ogledate na spletni strani https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/
VIDEO in se jih udeležite.



Poslovni nasveti
v času koronavirusa

Odgovori na aktualna vprašanja 
s področja delovne zakonodaje, 

likvidnosti in financiranja  
ter splošni poslovni nasveti.

www.gzs.si/koronavirus



renault.si

Rešitve po meri za vse vaše izzive.

Nova lahka gospodarska 
vozila Renault

Paket PRO+ za 1 €***

4 leta vzdrževanja za samo 300 €****

Odlog plačila DDV za pravne osebe**

 Renault TRAFIC
 Že za 

16.116 €* 
 Renault MASTER
 Že za 

17.526 €* 

*Podane cene vozil (MPC = maloprodajna cena) so neobvezujoče priporočene cene, so brez DDV in DMV in že vključujejo redni popust ter dodatni bonus v vrednosti do 1.230 €. Cene 
brez DDV veljajo za podjetnike in pravne osebe. Višina bonusa se razlikuje glede na model. Ponudba velja ob nakupu preko Renault Financiranja. **Ob nakupu preko Renault Financi-
ranja se v primeru ustrezne bonitete pravni osebi omogoči odlog plačila DDV-ja za 90 dni. Skupaj s plačilom DDV-ja se izvede tudi plačilo stroškov financiranja odloga plačila DDV-ja. 
***Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev Paketa PRO+ za 1 €. Paket PRO+ vključuje leseni pod, parkirne senzorje, tempomat, meglenki in senzorje za dež razen pri modelu Master 
Furgon, ki ne vključuje parkirnih senzorjev in senzorjev za dež. ****Cena vzdrževanja vključuje DDV in velja ob nakupu preko Renault Financiranja in velja za 4 leta ali 150.000 km, karkoli 
se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča   


