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Sistemi pametnih omaric

Sodobna in uspešna podjetja prilagajajo delovna okolja svojim zaposlenim. Pametna in privlačna delovna okolja namreč
omogočajo učinkovitejše delo ter boljše počutje. Pametni sistemi omaric so postali nepogrešljiv del funkcionalnosti, 
privlačnosti in učinkovitosti sodobnega delovnega okolja, ki je lahko bistveno pri ohranjanju konkurenčnosti podjetja.

Sodobne, higienične, brez dotične in uporabniku prilagojene omarice za:
- individualno hrambo osebnih in službenih predmetov,
- skupinsko hrambo projektne dokumentacije,
- oddajo in prevzem paketov, dokumentov, delovne opreme idr. med zaposlenimi,
- prevzem izdelkov s strani vaših strank,
- druge prilagojene rešitve pametnih omaric.

Brez izgubljenih/zlomljenih ključev, poškodovanih ključavnic, menjav škodljivih baterij v ključavnicah, ugrabljenih omaric 
ter drugih stresnih in povsem nepotrebnih nevšečnosti za uporabnike, administratoje in vzdrževalce.
Enostavna povezava s sistemom pristopne kontrole, varnostnim sistemom, bazo zaposlenih ter drugimi facility sistemi.  
Uporaba obstoječih pristopnih medijev ali mobilnih telefonov za odklepanje omaric. Celovita administracija na enem 
mestu in v realnem času omogoča spremembe in prilagoditve načina uporabe omaric glede na vaše potrebe.
Vaše obstoječe ali nove omarice, ki sedaj omogočajo varno, enostavno in tudi zabavno raven uporabniške izkušnje.

Varno, učinkovito in konkurenčno delovno okolje.
Pametne in privlačne omarice povsem čistih linij. 
Prihranki časa, denarja in prostora.
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Renesansa meščanskega življenja v Ljubljani
Na eni strani park Tivoli in na drugi očarljivo mestno jedro z družabnimi in 
kulturnimi prizorišči, bogato kulinarično ponudbo in edinstvenim mestnim 

utripom. Razkošna stanovanja v kompleksu Schellenburg so zgrajena za 
udobje in najvišjo kakovost življenja v sodobnem urbanem okolju.
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Uvodnik

Energetski prehod – industrija 
pričakuje močnejšo podporo države
Aktualna energetska kriza z ekstremnim zvišanjem 
cen ter njeno trajanje nam, tako industriji kot državam 
in širši družbi, nalaga dodaten poglobljen razmislek 
glede energetske prihodnosti. 

Iz dogajanj na energetskih trgih v zadnjem mesecu 
smo jasno razumeli, da je Evropa življenjsko odvisna 
od ruskega plina. Špekulacije glede dobave tega 
energenta so povzročile ogromen dvig cen plina in 
elektrike, zaradi česar je zanihala stabilnost celotne 
evropske industrije. Trenutno so nekateri deli zlasti 
energetsko intenzivnih predelovalnih industrij tudi v 
Sloveniji zaradi izjemno zvišanih cen energije postav-
ljeni pred vprašanje delovanja oziroma omejevanja 
industrijske aktivnosti. Vplive pa že čutimo in jih 
bomo še veliko bolj čutili tudi potrošniki, saj se višje 
cene energentov odražajo v dražjih izdelkih in stori-
tvah, s katerimi drvimo v inflacijsko spiralo. Lekcija, ki 
bi se je morali v Evropski uniji naučiti, je, da razmis-
limo o energetski samooskrbi, s katero bi zmanjšali 
svojo odvisnost od zunanjih dobav energentov. Ta 
namreč za nas predstavlja veliko tveganje, saj se 
lahko uporablja kot odlično orožje za izsiljevanje in 
doseganje političnih interesov.

Poleg tega so trenutni mehanizmi energetskih 
trgov v EU, po katerih se oblikujejo tržne cene plina in 
električne energije, sicer ustrezno delujoči v pretežno 
normalnih razmerah, niso pa oblikovani za obvlado-
vanje izjemnih dogajanj, ki smo jim trenutno priča. 
V izrednih razmerah so potrebni hitri in učinkoviti 
ukrepi na ravni države, ki mora z njimi zaščititi inte-
rese gospodarstva, če se za to ne poskrbi enotno na 
ravni EU. Glede na razsežnost in pomembnost takšnih 
posledic bi pričakovali, da Evropska unija v razmerah, 
ki vladajo sedaj, določi zgornjo ceno teh energentov.

Razmislek o energetski neodvisnosti Evropske 
unije je tesno povezan tudi z zahtevano vsestransko 
transformacijo, potrebno za doseganje ciljev 
Evropskega zelenega dogovora in podnebne nevtral-
nosti EU do leta 2050. 

Da bo lahko industrija opravila svoj del naloge, 
opozarja, da so za ustrezno realizacijo te tektonske 
transformacije potrebni podporni oz. komplemen-

tarni vložki držav in celotne EU za sooblikovanje 
ustreznega okolja. Upravni aparati EU in posameznih 
držav imajo povsem nove naloge – pravočasno 
morajo zagotoviti zadostna sredstva in vzpostaviti 
potrebno infrastrukturo za proizvodnjo in distribu-
cijo energije iz obnovljivih virov (OVE) oz. iz nizko ali 
brezogljičnih virov. 

Narekovani prehod z energije iz fosilnih virov na 
električno energijo iz OVE prinaša izjemno povečano 
povpraševanje po slednji. Za zeleno in energetsko 
transformacijo različnih panog v verigah vrednosti 
ima kemijska industrija ključno pospeševalno vlogo, 
saj namreč zagotavlja vitalno pomembne materiale, 
surovine, tehnologije in izdelke. V splošnem se uvršča 
med energetsko intenzivne industrije, zato je posebej 
odvisna od zadostne in primerne oskrbe z energijo. Po 
eni od ocen bo npr. samo evropska kemijska industrija 
do leta 2050 zaradi spremembe svojih proizvodnih 
procesov na poti v razogljičenje potrebovala približno 
štirikrat več energije, kot je potrebuje danes. 

Treba je zastaviti bolj jasne in podrobne cilje 
glede povečanja ponudbe in pospešiti izgradnjo 
novih energetskih kapacitet. Tako kot za investicije 
industrije nasploh je za slednje med drugim nujna 
poenostavitev in pospešitev izjemno kompleksnih in 
dolgo trajajočih postopkov pridobivanja okoljskih in 
sorodnih dovoljenj (Evropska komisija za ta namen 
obljublja nove smernice za države). 

Za Slovenijo je industrija izrednega pomena, saj k 
BDP prispeva kar 24 % (kar je za 4 odstotne točke več, 
kot je povprečje v EU) in zaposluje okrog 183.000 ljudi. 
Vsi si želimo strateške avtonomnosti – samooskrbno 
pokrivati svoje potrebe po energentih, surovinah in 
izdelkih v čim manjši odvisnosti od tujih dobaviteljev 
(kot vidimo v času pandemije, smo glede oskrbe lahko 
zelo ranljivi). Zato se je na vseh ravneh treba zavedati 
pomena industrije in jo z vzpostavitvijo ustreznega 
okolja za njeno nemoteno delovanje tudi občutno 
bolj podpreti! V okviru GZS vlado na vseh koncih 
opozarjamo na pomen normalizacije cen energije za 
industrijo in resno nevarnost slabšanja njene konku-
renčnosti, na posluh pa že kar predolgo čakamo. gg

Na vseh ravneh se je treba zavedati pomena 
industrije in jo z vzpostavitvijo ustreznega 
okolja za njeno nemoteno delovanje tudi 
občutno bolj podpreti!
Denis Jahić  
predsednik UO GZS – Združenja kemijske industrije

Foto: Žare M
odic



Intervju z Vekoslavom Korošcem

Samo neposredno je 
ogroženih 5.000  
delovnih mest
Darja Kocbek, foto: Barbara Reya
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Slovenska energetsko intenzivna industrija je v primerjavi s konkurenco na slabšem, 
ker ne dobiva povračil za posredne stroške izpustov v skladu s pravili EU, zato je 
potrebna shema za pomoč podjetjem 

Zaradi rasti cen energentov je GZS Vladi RS poslala 
pismo s predlogi kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov 
za pomoč energetsko intenzivni industriji. Po zgledu 
nekaterih članic EU kot najnujnejši ukrep predlaga 
takojšnje sprejetje uredbe, na podlagi katere bi 
energetsko intenzivna industrija bila v skladu s pravili 
EU za državne pomoči upravičena do povračila za 
posredne stroške izpustov. Ta industrija vlado že 
osem mesecev opozarja, da je njena konkurenca v EU 
zaradi te pomoči na boljšem, nam je pojasnil Vekoslav 
Korošec, direktor Združenja za inženiring (ZING) 
pri GZS.

Katere kratkoročne in dolgoročne ukrepe je GZS še 
predlagala vladi?
Predlagali smo znižanje prispevkov za učinkovito rabo 
energije in obnovljive vire energije, znižanje trošarin, 
pa posebno shemo za pomoč najbolj prizadetim 
podjetjem iz vseh sektorjev. Pojasnili smo tudi, po 
kakšnih kriterijih bi jo določili, kdo bi bil do te pomoči 
upravičen, kako naj bi se oblikovala. Na GZS smo se 
zelo angažirali, da bi v tem res kriznem obdobju, saj 
takšnih povišanj cen energentov na borzah v zgodo-
vini ne pomnimo, našli rešitev. Tukaj je GZS zagotovo 
dobro zastopala interese svojih članov. Odgovora 
vlade še nismo dobili. 

Kakšne posledice grozijo energetsko intenzivni 
industriji, če vlada ne bo ukrepala?
Na GZS smo ocenili, da bodo podjetja morala 
zmanjšati svojo proizvodnjo, če bodo cene električne 
energije in plina ostale tako visoke, kot kaže ocena za 
prvo četrtletje 2022. To bo neposredno in posredno 
negativno vplivalo na aktivnosti v slovenski indu-
striji in tudi v podpornih storitvah, kot so transport, 
logistika. Ocenjujemo, da je ogroženih okrog 5.000 
delovnih mest, to je vsako šesto delovno mesto v 
energetsko intenzivnih dejavnostih. Posredno je 
ogroženih še okoli 2.500 delovnih mest v drugih 
dejavnostih. To je preostala industrija, transport, 
dejavnosti, ki so del verige vrednosti in so tako 
medsebojno povezane. Da bi preprosto zaprli del 
industrije, ne gre. Kako bomo ustvarjali BDP?

Kakšne so cene energentov v primerjavi s 
konkurenco v EU? 
Cene energentov, predvsem plina in električne 
energije, so bile pred krizo za slovensko energetsko 
intenzivno industrijo na splošno primerljive s konku-
renco v EU. Poudariti pa je treba tudi zanesljivost in 
kakovost dobave električne energije, ki je bila pri nas 
na zelo visoki ravni. Po letošnji analizi Svetovnega ener-
getskega sveta (WEC) smo na odličnem 17. mestu na 

svetu, ves čas smo med prvimi 20 državami na svetu. Je 
pa naša energetsko intenzivna  industrija v primerjavi 
s konkurenco na slabšem, ker še ne dobiva povračil za 
posredne stroške izpustov v skladu s pravili EU.

Za katera podjetja je strošek za energijo največji?
To so podjetja s področja proizvodnje papirja in 
izdelkov iz papirja, kemična industrija, proizvodnja 
kemikalij in kemičnih izdelkov, proizvodnja neko-
vinskih izdelkov, proizvodnja kovin. Ta podjetja so 
najbolj prizadeta, ker so se borzne cene električne 
energije in plina letos povišale že več kot za trikrat. 

Nekateri pravijo, da so tisti, ki so se znašli v težavah, 
za to krivi sami?
To je treba pojasniti. Niso vsa podjetja v enakem polo-
žaju. Nekateri so si energijo zakupili vnaprej, ko so 
bile cene še nižje, močno so prizadeti tisti, ki tega niso 
naredili. Trditve, da so si sami krivi, so krivične. Na 
GZS smo naredili anketo. Gospodarski sektorji so bili 
v začetku letošnjega leta v različnih situacijah. Zaradi 
negotovosti podjetja niso mogla predvidevati visoke 
rasti proizvodnje. Zaradi potencialnih zajezitvenih 
ukrepov tako doma kot v tujini bi podjetja v določenih 
sektorjih lahko doletelo krčenje naročil. Razmere so 
bile izredne, zaradi tega so se v nekaterih podjetjih 
odločili, da bodo iz previdnosti, ne zaradi špekulacije, 
opravili le delne zakupe, nekateri zaradi prevelike 
negotovosti tudi v delne zakupe niso šli. Cene 
električne energije in plina so danes zaradi izredno 

Ogroženo je vsako 
šesto delovno 
mesto v energetsko 
intenzivnih 
dejavnostih, 
posredno pa še 
okoli 2.500 delovnih 
mest v drugih 
dejavnostih.

Na GZS smo ocenili, 
da bodo podjetja 
morala zmanjšati 
svojo proizvodnjo, 
če bodo cene 
električne energije 
in plina ostale 
tako visoke, kot 
kaže ocena za prvo 
četrtletje 2022. 
To bo neposredno 
in posredno 
negativno vplivalo 
na aktivnosti v 
slovenski industriji 
in tudi v podpornih 
storitvah, kot so 
transport, logistika. 
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velikega povpraševanja, rasti emisijskih kuponov in 
zaradi manjše oskrbe s plinom izjemno visoke. Takšne 
rasti cen energije na borzah v zgodovini še nikoli 
nismo bili deležni, zaradi tega krivdo težko pripišemo 
podjetjem, ki nakupov niso opravila vnaprej. Na GZS 
ocenjujemo, da je upravičeno, da država sprejme 
shemo pomoči, ki bi preprečila morebitno krčenje 
proizvodnje in vse posledice, povezane s tem.

Kaj podjetja lahko naredijo sama, da si vsaj 
omilijo težave?
Lahko iščejo poceni energijo pri različnih dobaviteljih, 
nekateri jim bodo pogodbe za nekaj časa podaljšali, 
saj naj bi prišlo do padca cen energentov, ko bo vrh 
te krize minil. Takrat naj bi se cene ustalile na bolj 
sprejemljivi ravni. Zdaj pač vsak glede na svoj speci-
fičen položaj išče svojo rešitev, tudi z zmanjševanjem 
proizvodnje. V teh družbah izvajajo različne ukrepe in 
se prilagajajo razmeram.

Kateri pa so bolj dolgoročni ukrepi za zmanjšanje 
porabe energije, ki jih imajo na voljo?
Nekatera podjetja so že drastično znižala svojo 
porabo energije, se prilagajajo, uvajajo nove teh-
nologije, uvajajo ukrepe za povečanje energetske 
učinkovitosti. Narejenega je bilo veliko. Še boljših 
rezultatov ne dosegajo zaradi pomanjkanja tehno-
logij. Nimamo še razvitih tehnologij, da bi jih lahko 
uporabili v komercialni proizvodnji. To, da nimamo 
razvitih tehnologij, je velik problem, zaradi katerega 
pri energetskem prehodu zaostajamo za cilji. Ne samo 
Slovenija, cela Evropa. Čim prej je treba pripeljati 
nove tehnologije, se odločiti za prave tehnologije. To 
so zelo ključne odločitve za našo industrijo. 

Ko govorimo o virih, vemo, da v Sloveniji plin 
uvažamo, električno energijo pa pridobivamo 
doma, zato nekateri ne vidijo razlogov za podražitev 

električne energije, češ da se vhodni stroški niso 
povišali?
Ko govorimo o električni energiji, smo približno 
15-odstotno uvozno odvisni. Po mnenju GZS se ta 
uvozna odvisnost ne bi smela povečevati oziroma 
moramo težiti k samozadostnosti. Predlagamo, da 
moramo električno energijo zagotoviti iz lastnih 
obnovljivih virov, z učinkovito rabo energije, izkoristiti 
je treba naravne danosti tako vodne vire, ker smo 
tretji po vodnatosti v Evropi, kot sonce, veter, lesno 
biomaso in geotermalno energijo. Potrebujemo 
tudi novo JEK 2, če hočemo doseči cilje bre-
zogljične družbe.

Ob pripravi Nacionalnega energetskega in 
podnebnega načrta (NEPN) je GZS opozarjala,  da je 
zastavljen tako, da energetsko intenzivne industrije 
lahko kar zapremo?
NEPN so samo postavljeni cilji. Brez energetskega 
koncepta Slovenije, ki bi bil usmerjen v projekte in 
objekte, ki jih je treba izvesti, NEPN ne daje rešitev. 
Cilje smo si postavili glede na zahteve EU. Kako do 
teh ciljev pridemo, kakšne tehnološke rešitve, katere 
projekte, v katero smer bomo šli, to pa je premalo 
obdelano. Tega nimamo. Za to potrebujemo celovito 
energetsko strategijo. NEPN je za hidroelektrarne 
recimo predvideval, da naj bi med letoma 2020 in 
2030 dogradili le HE Mokrice, potem pa med letoma 
2030 in 2040 zgradili 2.000 megavatov instaliranih 
kapacitet, kar je časovno nemogoče. V tem času 
v praksi za toliko elektrarn (Srednja Sava, male 
hidorelektrarne, črpalna elektrarna Kozjak) ni mogoče 
narediti niti projektne dokumentacije niti pridobiti 
vseh soglasij. Na GZS smo ves čas opozarjali, da bi 
morali po letu 2020 vsake dve leti začeti graditi eno 
hidroelektrarno, potem bi te cilje lahko dosegli. Mi 
pa smo gradnjo hidroelektrarn v NEPN za deset let 
dejansko zaustavili, v tem času se projektne ekipe 
razpustijo, industrija nima več kadrov, usposobljeni 
gradbeni izvajalci gredo v druge dejavnosti.

Kaj pa načrti za zaprtje Termoelektrarne Šoštanj kot 
elektrarne na premog?
Zapiranje termoelektrarne je tudi problem. Rok lahko 
postaviš, ko veš, s katerimi viri boš to elektrarno 
lahko nadomestil. Zaprtje šestega bloka TE Šoštanj 
namreč pri električni energiji takoj pomeni dvig uvozne 
odvisnosti na 40 do 50 odstotkov. Pri tem je treba 
povedati, da gre pri zaprtju za dve zadevi. Treba bo 
nadomestiti električno energijo in sistemske storitve 
(to je regulacija frekvence in  regulacija napetosti), ki jih 
ta elektrarna zagotavlja sistemu. Šesti blok TE Šoštanj 
je poleg Nuklearne elektrarne Krško ključna podporna 
točka na 400-kilovoltnem omrežju. To pomeni, da 
prispeva tudi k stabilnosti sistema. Če se odločimo, da 
to ukinemo, moramo imeti rešitev, da bomo še vnaprej 
zagotovili zanesljivo in kakovostno oskrbo. Če tega 
ne bo, so lahko posledice mrki in redukcije, ki pa si jih 
ne želimo. Opustitev premoga nas čaka, ampak v to 
moramo iti pripravljeni. Ne bo šlo tako, da bo sprejeta 
samo politična odločitev. Odločitev o opustitvi izrabe 

Na GZS ocenjujemo, 
da je upravičeno, 

da država sprejme 
shemo pomoči, 
ki bi preprečila 

morebitno krčenje 
proizvodnje in vse 

posledice, povezane 
s tem.
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premoga bo morala biti strokovno zelo dobro uteme-
ljena, da ne bomo imeli posledic oziroma ne bomo 
postali uvozno preveč odvisni in s tem močno prizadeti 
zaradi rasti cen energentov. Resen problem postaja 
energetska revščina gospodinjstev. 

Kakšna pa je rešitev za oskrbo s plinom?
Uvozna odvisnost pri plinu bo ostala visoka. 
Kratkoročno je mogoče problem zaradi dviga cen 
delno ublažiti s prehodom na druge energente in 
pa s skladiščenjem. Ključni problem je namreč, da 
skladišča v Evropi letos niso polna in bo problem, če 
bo zima huda. Dolgoročno je treba tudi iskati rešitev, 
da bi plin skladiščili pri nas v Sloveniji, morda tudi v 
katerem od opuščenih premogovnikov. Dolgoročno 
je rešitev postopna nadomestitev zemeljskega plina 
z vodikom in s sintetičnimi plini. Te tehnologije pa še 
niso razvite v takšni meri, da bi bile cenovno konku-
renčne konvencionalnim virom ali jedrski energiji.

Znanje za energetski prehod verjetno tudi pri nas je?
Seveda je, v Sloveniji smo pri pilotskih projektih 
med vodilnimi v Evropi. Imamo zelo znane in visoko 
nagrajene projekte. Pilotni projekt NEDO je recimo 
dobil prvo mednarodno nagrado na področju 
pametnih omrežij. Pri projektu FutureFlow s pod-
ročja uporabe industrije za zagotavljanje sistemskih 
storitev je sodelovala tudi naša energetsko intenzivna 
industrija. Vključenih je bilo več držav (Slovenija, 
Avstrija, Madžarska, Romunija). Slovenija je zaradi 
svoje majhnosti in specifičnosti primerna za take 
pilotske projekte, iz katerih se razvijejo veliki projekti. 
To je treba gojiti, saj potrebujemo nove tehnologije. 
Potrebno je narediti še veliko razvoja, da bodo ti pro-
jekti operativno izvedljivi in tudi cenovno sprejemljivi.

Denar za ta razvoj je mogoče dobiti?
EU za ta razvoj namenja veliko sredstev, vendar do 
tega denarja lahko pridejo tisti, ki imajo pripravljene 
projekte. Pripravljeno je treba imeti investicijsko in 
projektno dokumentacijo, šele potem je mogoče 
kandidirati na razpisih EU. Tu nas v Sloveniji čaka še 
veliko dela. Ravno pri obnovljivih virih smo zadnjih 
deset let kar zaspali, nismo dosegli ciljev do 2020 in to 
bomo morali popraviti. 

Lahko poveste kakšne dobre prakse iz tujine, po 
katerih bi se kazalo zgledovati?
Imamo različne primere dobre prakse. En primer 
je Avstrija, ki je ves svoj vodni potencial zelo dobro 
izkoristila, intenzivno se je lotila gradnje sončnih 
elektrarn, vetrnih elektrarn, nihanja v proizvodnji 
iz obnovljivih virov energije so Avstrijci zelo dobro 
kompenzirali s hranilniki energije, ki so pri njih 
črpalne elektrarne. Na tem področju so zelo uspešni, 
tako so lani lahko zaprli zadnjo elektrarno na premog. 
Avstrija napoveduje ogljično nevtralnost do leta 2040. 
Je pa tudi res, da se glede naravnih danosti (vodnih 
virov, vetra in sonca) v Sloveniji ne moremo primerjati 
z Avstrijo in smo ta primanjkljaj pokrivali z jedrsko 
energijo. Kljub temu, da nimamo takšnih naravnih 

danosti kot Avstrija, pa smo v Sloveniji najbolj zaostali 
pri gradnji obnovljivih virov energije, ciljev do leta 
2020 nismo dosegli in tudi ciljev do leta 2030 zelo 
verjetno ne bomo dosegli. Ključni vzrok za ta zao-
stanek so dolgotrajni postopki umeščanja obnovljivih 
virov energije v prostor. Brez nacionalnega konsenza 
pri nas ne bo šlo in tudi na tem področju se lahko 
zgledujemo po naših severnih  sosedih. 

V Avstriji torej energetsko intenzivni industriji ni treba 
biti tako v skrbeh kot pri nas?
Tako je, a pri tem je treba opozoriti, da je delež ener-
getsko intenzivne industrije tam nižji kot v Sloveniji. 
Avstrijci so imeli podobno tovarno aluminija, kot je 
Talum, pa so jo zaprli. Po deležu energetsko intenzivne 
industrije oziroma sploh predelovalne industrije v 
BDP so precej za nami. V Sloveniji ima predelovalna 
industrija 24-odstotni delež v dodani vrednosti 
gospodarstva, v Avstriji pa 18,9-odstotnega, v Nemčiji 
22,2-odstotnega. Slovenija je po deležu predelovalne 
industrije v BDP na tretjem mestu v EU. Pred njo sta na 
prvem mestu Irska, na drugem mestu pa Češka. Pri nas 
predelovalna industrija porabi 47 odstotkov vse ele-
ktrične energije, energetsko intenzivna industrija pa 
okrog 30 odstotkov. Poraba plina v predelovalni indu-
striji predstavlja dve tretjini celotne slovenske porabe. 
Po energetski učinkovitosti je slovenska energetsko 
intenzivna industrija v samem vrhu na svetu. Na to 
smo lahko ponosni. Energetsko intenzivna industrija 
je po letu 2005 veliko vlagala v posodobitve in nove 
tehnologije. Kot primer lahko navedem največjega 
slovenskega porabnika električne energije tovarno 
aluminija Talum, ki je leta 2005 porabil 1776 GWh 
električne energije, kar je takrat predstavljalo 13,9 
odstotka vse porabe električne energije v Sloveniji, v 
letu 2021 bo po lastnih ocenah porabil 630 GWh, kar je 
manj kot 6 odstotkov slovenske porabe. gg

Odločitev o 
opustitvi izrabe 
premoga bo morala 
biti strokovno zelo 
dobro utemeljena, 
da ne bomo imeli 
posledic oziroma ne 
bomo postali uvozno 
preveč odvisni in s 
tem močno prizadeti 
zaradi rasti cen 
energentov.

To, da nimamo 
razvitih tehnologij, 
je velik problem, 
zaradi katerega 
pri energetskem 
prehodu zaostajamo 
za cilji. Ne samo 
Slovenija, cela 
Evropa. Čim prej 
je treba pripeljati 
nove tehnologije, 
se odločiti za prave 
tehnologije. To 
so zelo ključne 
odločitve za našo 
industrijo.
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Cene v nebo, kdor ni zakupil vnaprej,  
bo lahko v velikih težavah
V Domelu so podobno kot predsednik vlade Janez Janša prepričani, da gre za 
špekulativni dvig cen, saj da sicer zanj ni logične in realne osnove. V podjetju BSH Hišni 
aparati pa ocenjujejo, da bomo morali okoljsko nevtralnost plačati skozi ceno energije.
Nina Šprohar

Globalna energetska kriza, ki je v primež ujela tudi 
Evropo, se širi po celem svetu. Cene zemeljskega plina 
in premoga rastejo, kar povzroča povečano povpraše-
vanje tudi po nafti. A kaj točno je razlog za podražitve 
tudi v Sloveniji, ostaja neznanka.

Slovenija namreč večino elektrike za svoje 
potrebe proizvede v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ), 
v Nuklearni elektrarni Krško ter v številnih hidroelek-
trarnah – po podatkih poročila Agencije za energijo za 
leto 2020 je bila pokritost porabe električne energije 
z domačo proizvodnjo kar 92,6-odstotna, zato številni 
poznavalci menijo, da za dvig cen posebnega razloga 
ni, razen tega, da ima TEŠ izgubo zaradi uvedbe 
emisijskih kuponov.

Janša meni, da so podražitve neupravičene in 
temeljijo predvsem na špekulacijah
V družbi Petrol so že napovedali, da bodo z decem-
brom dvignili cene tako električne energije kot 
tudi zemeljskega plina. Prihodnjih cen energentov 
in njihovih gibanj za Glas gospodarstva niso želeli 
komentirati, »saj gre za izrazito volatilen trg, ki je 
odvisen od mnogih dejavnikov«. 

Predsednik vlade Janez Janša pa je medtem v 
državnem zboru na začetku 26. redne seje pojasnil, 
da so se nekaterim evropskim državam pogodbe za 
dobavo plina in elektrike že iztekle, nove pogodbe 
pa so zdaj dvakrat, trikrat ali celo štirikrat višje. A 
kot je zatrdil, imajo v Sloveniji vsi distributerji še 

V družbi Petrol 
pravijo, da »gre za 
izrazito volatilen 
trg, ki je odvisen od 
mnogih dejavnikov«.
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sklenjene veljavne pogodbe, nobenemu se niso 
iztekle. Podražitve so tako po njegovem mnenju 
neupravičene in temeljijo predvsem na špekula-
cijah. »Svetujem vsem potrošnikom, da dobavitelja 
zamenjajo, kar bo tudi lekcija za tiste, ki špekulirajo,« 
je poudaril.

Dražili bodo tudi drugi distributerji, a večinoma 
šele naslednje leto
Poleg Petrola podražitve, a najbrž nekoliko kasneje, 
načrtujejo v družbi E3, ki je v lasti Petrola, ter v 
Energiji Plus. 

Pri dobavitelju GEN-i pa obljubljajo, da cen ne 
bodo zvišali najmanj do poletja 2022. Zakaj? »V GEN-I 
zadnjih 5 let pospešeno vlagamo v digitalizacijo 
poslovanja in zeleno preobrazbo. Prav napredna 
analitika in digitalni procesi nam omogočajo učinko-
vito obvladovanje tržnih tveganj in izjemno uspešne 
nabavne strategije, s katerimi smo uspeli tudi v času 
energetske krize za svoje gospodinjske odjemalce 
ohraniti nespremenjene cene,« pojasnjujejo.

Trpelo bo tudi gospodarstvo
Ker bo višanje cen energentov poleg prebivalstva 
prizadelo tudi gospodarstvo, še posebej energetsko 
intenzivno industrijo, je Gospodarska zbornica 
Slovenije vlado že pozvala k ukrepanju in v sodelo-
vanju z Energetsko zbornico Slovenije predlagala 
konkretne ukrepe.

Kako pa se na dvig cen pripravljajo v podjetjih? 
Matjaž Čemažar, predsednik uprave v Domelu, pravi, 
da so dolgoročno dvig cene električne energije 
pričakovali zaradi številnih dejavnikov. »Prehod 
v brezogljično družbo ne bo zastonj, saj bodo za 
transformacijo energetike potrebna velika vlaganja 
tako v proizvodnjo čistih virov kakor tudi v infra-
strukturo, ki se nujno mora prilagoditi spremembam 
in te spremembe omogočiti. Na ceno ima velik vpliv 
trg emisijskih kuponov, za katere lahko pričakujemo 
vedno višje cene,« pojasnjuje. Zato so se začeli prip-
ravljati na investicijo v sončno elektrarno, pri čemer 
jim največji izziv predstavlja njena postavitev, zaradi 
tehničnih omejitev objektov. A z njo bodo pokrili kar 
25 odstotkov svojih potreb po električni energiji, 
kar bo zanje pomenilo precej večjo predvidljivost 
stroškov.

Niso pričakovali tako skokovitega dviga cen
Vseeno pa niso pričakovali, da bo dvig cen tako sko-
kovit, zato, kot pravi Čemažar, še niso zakupili druge 
polovice energije za leto 2022. »Imeli smo sicer srečo 
z zakupom prve polovice, vendar se v letu 2020 zaradi 
negotovih razmer zaradi pandemije nismo odločili za 
zakup celoletne porabe,« razložijo. Prepričani so, da 
gre za špekulativni dvig, »saj za tak enormni dvig ni 
logične in realne osnove«.

»Očitke, da je industrija za nastalo situacijo kriva 
sama zaradi špekuliranja, zavračam, saj smo v zelo 
turbulentnih časih, kjer so vsakršna napovedovanja 
zelo negotova in se vsa tveganja prenašajo na proizva-
jalce izdelkov,« je jasen Čemažar, ki ob tem dodaja, da 

so bili že tako primorani v zakupe na področju mate-
rialov, kot so jeklo, baker in aluminij, vsaj za pol leta 
naprej, na področju elektronike zakupujejo določene 
elemente, kot so polprevodniki in čipi, za več kot eno 
leto naprej, »očitno bomo primorano enako storiti 
za energijo, in sicer za dve leti naprej, pri čemer pa ni 
nobenih zagotovil na strani končnih odjemalcev«.

Pričakujejo pa, da se bodo razmere na trgu umirile 
ter da se bodo država in drugi regulatorji na trgu 
energije uskladili in, tako Čemažar, ustavili nerealna 
gibanja cen. »Naša industrija namreč z neusklajenimi 
gibanji na globalnem nivoju izgublja konkurenčnost,« 
opozarja. Kot pojasnjuje sogovornik, se zavedajo, da 
se cena energije ne bo spustila na nivo pod 50 evrov 
na megavatno uro (EUR/MWh), vendar pričakujejo 
ustalitev cene vsaj pod 100 EUR/MWh v drugi polovici 
prihodnjega leta, ko se razmere ustalijo. »Za naš 
poslovni načrt to pomeni za dva milijona evrov višje 
stroške proizvodnje, ki jih ne bomo uspeli v celoti 
prenesti v ceno končnih izdelkov, kar bo poslabšalo 
naš rezultat iz poslovanja,« sklene Čemažar.

Okoljsko nevtralnost bomo morali plačati skozi 
ceno energije
V podjetju BSH Hišni aparati menijo, da so za zadnje 
podražitve odgovorni tudi velika poraba vseh 
energentov ter napeta politična situacija v svetu kot 
posledici pandemije. »Če k temu dodamo še elektri-
fikacijo prevoznih sredstev, okoljske izzive in politiko 
okoljskih dajatev, potem lahko pričakujemo, da bo 
energija v prihodnje dražja,« verjamejo. A če bomo 
želeli biti v EU energetsko samostojni in okoljsko vsaj 
nevtralni, bodo potrebne velike investicije v proi-
zvodne zmogljivosti, ki jih bo treba na koncu plačati 
skozi ceno energije, dodajajo.

Kako pa se pripravljajo na gibanje cen? »Glede na 
dolgoročen trend rasti cen energentov ter strateško 
odločitev lastnika Bosch v smislu CO₂ nevtralnosti 
vseh svojih tovarn do leta 2020, kar je bilo uresničeno 
in katere del smo tudi BSH Nazarje, v našem podjetju 
področju učinkovite in smotrne rabe energije name-
njamo veliko pozornosti,« pravijo. Za klimatiziranje 
poslovnih prostorov denimo uporabljajo kombinacijo 
geotermalne energije in odpadne toplote svojih 
strojev, v zadnjih letih v celoti uporabljajo »zeleno« 
električno energijo, prav tako so pred kratkim v 
omrežje priključili eno večjih sončnih elektrarn v 
državi z nazivno močjo 1 MWh, v naslednjih letih 
načrtujejo še njeno dodatno širitev. »Vsekakor pa bo 
največji izziv v prihodnje varovanje cenovnih pozicij 
električne energije za proizvodnjo v kombinaciji z 
ohranjanjem konkurenčnosti tovarne z nenehnim 
dvigovanjem produktivnosti in avtomatizacijo proi-
zvodnje,« še pravijo. gg
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Boj za surovine in energijo:  
Kritični in konfliktni materiali
Evropa napoveduje, da se bo družba prihodnosti, ki bo odporna, inovativna, trajnostna 
in digitalna, gradila okoli energetsko intenzivne industrije in njenih industrijskih 
ekosistemov.
Antonija Božič Cerar, Varstvo okolja, GZS

Ob izrednem in izrazitem porastu cen energentov v 
zadnjih mesecih, ki jim sledi tudi dvig cen nekaterih 
proizvodnih surovin in materialov, je očitno, da 
stopa skozi preizkušnjo evropska politika za prehod 
v ogljično nevtralno družbo, še preden je bila le-ta 
uradno potrjena. 

Zakaj gospodarstvo poziva državo k večji 
samozadostnosti pri oskrbi z energijo in 
surovinami?
Poleg cene energentov naraščajo cene nekaterih 
surovin, materialov, polizdelkov. Evropska komisija 
že od 2011 objavlja seznam kritičnih surovin. Na 
seznam se uvrščajo surovine oziroma materiali, ki so 
izrednega gospodarskega pomena za EU z visokim 
tveganjem glede oskrbe. 

Ob upoštevanju razvoja in uveljavitve novih 
tehnologij, ki bodo nujne za zeleni prehod, bo Evropa 
verjetno morala razmisliti tudi o dodatnem kriteriju, 
in sicer pomenu surovin in materialov za bodoči 
razvoj zelenih, nizkoogljičnih tehnologij. 

Obstoječi seznam kritičnih surovin obsega 30 
materialov, kar polovica le-teh pa je bolj ali manj 
potrebnih za ozelenitev gospodarstva in širše družbe. 
Če upoštevamo, da seznam vključuje elemente redkih 
zemelj kot samostojno kategorijo, je teh materialov 
pravzaprav več kot 30.  

Ne le kritični, materiali so lahko tudi konfliktni
Poleg kritičnih imajo nekateri materiali lahko tudi 
oznako konfliktni. Kositer, tantal, volfram in zlato, 
ki se uporabljajo v mobilnih telefonih, avtomobilih 
in tudi za nakit, izvirajo iz območij, prizadetih zaradi 
konfliktov, in območij z visokim tveganjem, kjer 
oborožene skupine pogosto uporabljajo prisilno delo 
za pridobivanje teh kovin, ki jih nato prodajajo za 
financiranje svojih dejavnosti.

Svet EU je 3. aprila 2017 sprejel uredbo, katere cilj 
je ustaviti financiranje oboroženih skupin prek trgo-
vine s t. i. konfliktnimi materiali. Uredba podjetjem 
iz EU nalaga, da pri uvozu kositra, tantala, volframa 
in zlata zagotovijo, da se ti materiali pridobivajo iz 
odgovornih virov in da njihove dobavne verige ne 
prispevajo k financiranju oboroženih konfliktov. Ti 
predpisi, ki uvajajo t. i. potrebno skrbnost, so postali 
s 1. januarjem 2021 zavezujoči, čeprav so bili uvozniki 
pozvani, da jih začnejo uveljavljati čim prej.

Zakaj moramo skrbeti za obstoj energetsko 
intenzivne industrije?
Ekosistemi energetsko intenzivne industrije vključu-
jejo kemijsko industrijo, proizvodnjo jekla, celuloze 
in papirja, plastike, rudarsko industrijo, proizvodnjo 
barvnih kovin, ferozlitin, industrijskih plinov, stekla 
in keramike. Naštete panoge opredeljujejo visoke 
potrebe po energiji in ogljično intenzivnost ter 
predstavljajo začetek mnogih vrednostnih verig, ki 
jih oskrbujejo s surovinami, obdelanimi vhodnimi 
materiali in polproizvodi.

Energetsko intenzivne industrije, ki oskrbujejo 
gospodarstvo z izhodiščnimi materiali, so močno 
prepletene tako med sabo kot tudi s kupci, ki sledijo 
nižje po prodajni verigi, so pa tudi pomembno pove-
zane z dobavitelji energije in igrajo ključno vlogo pri 
predelavi odpadkov in reciklaži.

Ekosistem energetsko intenzivne industrije je s 
svojim znanjem, izkušnjami ter infrastrukturo ključen 
za večjo samozadostnost Evrope pri oskrbi s surovi-
nami, tudi kritičnimi in konfliktnimi, in za nadaljnji 
tehnološki razvoj Evrope, kjer bo potrebno več pozor-
nosti posvetiti ustrezni obdelavi in reciklaži odpadkov 
od razvoja in raziskav naprej pri odpadnih tokovih 

Kritične surovine potrebne za ozelenitev gospodarstva 
in družbe
Obstoječi seznam kritičnih surovin obsega 30 materialov, kar polovica 
teh pa je bolj ali manj potrebnih za ozelenitev gospodarstva in širše 
družbe. Kobalt je izjemno pomembna komponenta v baterijah, super-
zlitinah, katalizatorjih in magnetih. Ob tem velja poudariti, da kobalt ni 
le kritičen material, ampak ima tudi oznako konfliktnega materiala. Litij 
igra pomembno vlogo pri baterijah, proizvodnji stekla, keramike, jekla in 
aluminija. Niobij je pomemben za proizvodnjo jekel z visoko trdnostjo, za 
superzlitine, ki se uporabljajo za transport in infrastrukturo, kondenza-
torje in magnete z visoko prevodnostjo. Elementi redkih zemelj so nujni 
za delovanje elektromotorjev, generatorjev, proizvodnjo katalizatorjev, 
baterij, stekla in keramike. Za proizvodnjo fotovoltaike so nepogrešljivi 
industrijski silicij, galij, germanij in indij.

Ob upoštevanju 
razvoja in 

uveljavitve novih 
tehnologij, ki bodo 

nujne za zeleni 
prehod, bo Evropa 

verjetno morala 
razmisliti tudi o 

pomenu surovin in 
materialov za bodoči 

razvoj zelenih, 
nizkoogljičnih 

tehnologij. 



glas gospodarstva, november 2021 17Energija

iztrošenih vozil, odpadni električni in elektronski 
opremi, reciklaži solarnih modulov, vetrnih turbin itd., 
kjer nas čakajo ne le izzivi, ampak tudi priložnosti. 

Ob nastali krizi z energenti je še posebej prizadeta 
energetsko intenzivna industrija, ki poziva k obliko-
vanju paketa pomoči za premostitev nastale situacije. 
Evropska združenja energetsko intenzivne industrije 
pozivajo države k sprejemu ad hoc paketa državne 
pomoči, ki bi oblažila nastalo situacijo. Ob tem je slo-
venska industrija v še posebej nezavidljivi situaciji, saj 
je Slovenija edina država, ki ni prenesla mehanizma 
državne pomoči za nadomestilo za posredne emisije. 
To je strošek trgovanja s kuponi TGP, ki jih proizvajalci 
s ceno elektrike prenašajo svojim odjemalcem. To 
nadomestilo Nemčija podeljuje že od 2013 naprej. gg

Nemčija dvignila pomoč podjetjem
Nemško ministrstvo za okolje je objavilo poročilo z vrednostmi dodeljene 
državne pomoči energetsko in električno intenzivni industriji v Nemčiji 
za 2018. Sredstva se dodeljujejo iz nemškega podnebno energetskega 
sklada iz prihodkov trgovanja s kuponi TGP. V letu 2018 je 322 podjetij z 898 
napravami prejelo 219.000.000 EUR državne pomoči. Pomoč se izračuna 
na osnovi cene kupona CO2, ki je 2018 znašala 5,88 EUR, in emisijskega 
faktorja 0,76 tone CO2 na MWh elektrike. Za tovrstno pomoč je bilo na 
voljo 230.000.000 EUR v 2018. Državna pomoč je nadomestilo za strošek 
trgovanja s kuponi TGP, ki jih proizvajalci s ceno elektrike prenašajo svojim 
odjemalcem, ki so energetsko (trgujejo s TGP – 70% podjetij) ali električno 
intenzivni (ne trgujejo s TGP – 30% podjetij) in so s svojimi izdelki izpostav-
ljeni hudi svetovni konkurenci izven meja EU. Sektorji, ki so upravičeni 
do pomoči, so kemijska industrija, železo in jeklo, barvne kovine, papir in 
tekstil. Z naraščajočo ceno kuponov v letu 2019 na 16,15 EUR je Nemčija 
dvignila raven dostopne pomoči na 567 milijonov za leto 2019.  Vsa ta 
državna pomoč je dovoljena v EU, a se v Sloveniji ne dodeljuje.

 
 
 

 
»Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« 
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O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

www.noctibenmea.si
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Kaj je zdravilo Noctiben Mea in za kaj ga uporabljamo Jemanje tega zdravila se priporoča pri občasni nespečnosti pri odraslih. Če se znaki 
vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 5 dneh, se posvetujte z zdravnikom. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Noctiben 
Mea Ne jemljite tega zdravila, če ste alergični na doksilamin, antihistaminike ali katerokoli sestavino tega zdravila, če ste imeli v preteklosti 
akutni glavkom (zvišan očesni tlak), če ste moški in imate težave z odvajanjem vode (zaradi težav s prostato ali drugih težav), če ste mlajši od 
18 let. Pred začetkom jemanja zdravila se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Pri starejših je treba zdravilo uporabljati previdno zaradi 
tveganja za poslabšanje kognitivnih sposobnosti, zaspanost, počasne odzive in/ali omotico, ki lahko poveča tveganje za padce. Tako kot pri 
drugih uspavalih in pomirjevalih bo tudi pri jemanju tega zdravila verjetno prišlo do poslabšanja sindroma spalne apneje. Če imate težave, 
povezane z uporabo substanc (alkohola, zdravil ali drugih substanc), jemanje tega zdravila ni priporočljivo. Med zdravljenjem ni priporočljivo 
pitje alkohola. Če imate dolgotrajno jetrno ali ledvično bolezen, se posvetujte z zdravnikom, da bo lahko prilagodil odmerek. Zdravilo vsebuje 
laktozo. Če ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred jemanjem tega zdravila posvetujte z zdravnikom. Otroci in mladostniki, mlajši od 18 let, 
zdravila ne smejo jemati. Da bi se izognili morebitnim interakcijam med različnimi zdravili, morate o kakršnemkoli drugem zdravljenju obvestiti 
svojega zdravnika ali farmacevta. Če ste noseči ali dojite, če menite, da bi lahko bili noseči, ali če načrtujete zanositev, se posvetujte  
z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete to zdravilo. Med nosečnostjo lahko to zdravilo jemljete samo, če vam je tako svetoval zdravnik. 
Jemanje med dojenjem ni priporočljivo. Zavedati se morate, da sta z jemanjem tega zdravila povezani zaspanost podnevi in zmanjšana 
pozornost. Med upravljanjem vozil in strojev ni priporočljivo sočasno jemanje drugih sedativnih zdravil, natrijevega oksibata ter seveda pitje 
alkohola ali jemanje zdravil, ki vsebujejo alkohol. Pri nezadostnem trajanju spanja je tveganje za pojav zmanjšane pozornosti še povečano. 
Kako jemati zdravilo Noctiben Mea Priporočeni odmerek je ½ tablete do 1 tableta na dan, po potrebi se lahko poveča na 2 tableti na dan. 
Pri starejših in bolnikih z ledvično ali jetrno okvaro se priporoča najmanjši odmerek. Tableta se lahko deli na enaka odmerka. Pogoltnite jo  
z nekaj vode. Dnevni odmerek vzemite zvečer, 15 do 30 minut pred spanjem. Zdravljenje traja od 2 do 5 dni. Brez posveta z zdravnikom lahko 
zdravilo jemljete največ 5 dni. Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Če ste pozabili 
vzeti prejšnji odmerek, ne vzemite dvojnega. Naslednji odmerek vzemite ob običajnem času. Možni neželeni učinki Zaspanost podnevi, 
zaprtje, zastoj urina, suha usta, zmedenost, rabdomioliza, povečane vrednosti kreatin fosfokinaze v krvi, motnje vida, palpitacije srca, sedacija, 
kognitivne in psihomotorične motnje. Poročali so o primerih zlorabe in odvisnosti. Izgled zdravila Noctiben Mea in vsebina pakiranja 
Filmsko obložene tablete so bledo vijoličasto sive do vijoličasto sive, ovalne, izbočene, z razdelilno zarezo na eni strani. Zdravilo je na voljo  
v škatlici z 10 tabletami v pretisnem omotu. Način izdajanja zdravila Zdravilo se brez recepta izdaja v lekarnah. Imetnik dovoljenja za 
promet z zdravili Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija. Datum zadnje revizije navodila 10. 7. 2019.

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke. Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte 
napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali drugim 
zdravstvenim delavcem. O domnevnem neželenem učinku lahko poročate tudi neposredno nacionalnemu centru za farmakovigilanco, na način, kot je 
objavljeno na spletni strani www.jazmp.si.
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Tudi v novih razmerah prispevajo  
h konkurenčnosti gospodarstva
Z učinkovito vzpostavitvijo dela na 
daljavo Slovenska akreditacija uspešno 
nadaljuje s postopki akreditiranja, 
zato gospodarstvo nima težav pri 
mednarodnem trgovanju.

Slovenska akreditacija je nacionalni 
akreditacijski organ, čigar glavna 
naloga je ugotavljanje usposobljenosti 
laboratorijev, kontrolnih in 
certifikacijskih organov ter preveriteljev 
in okoljskih preveriteljev. Z mednarodno 
priznanimi akreditacijami povečuje 
globalno konkurenčnost slovenskega 
gospodarstva, prispeva k izboljševanju 
kakovosti in varnosti izdelkov in storitev, 
varstvu potrošnikov in uresničevanju 
javnega interesa.

Mednarodno priznane akreditacije
»Danes so naše akreditacije mednarodno 
priznane. V celoti smo vzpostavili 
sistem akreditiranja, ki je usklajen z 
vsemi mednarodnimi zahtevami, kar 
dokazujemo v medsebojnih preverjanjih 
pri Evropskem združenju za akreditacijo 
(EA) in obeh mednarodnih združenjih 
za akreditacijo (ILAC in IAF). To pomeni, 
da so akreditacijske listine, ki jih izda 
Slovenska akreditacija, mednarodno 
primerljive in na ta način slovensko 
gospodarstvo nima dodatnih ovir 
pri trgovanju,« razlaga direktor dr. 
Boštjan Godec.

Nova področja akreditiranja
Slovenska akreditacija nadzoruje 245 
veljavnih akreditacij. Število akreditiranih 
organov se bo v prihodnosti povečevalo, 
saj se zahteve po akreditaciji vedno 
pogosteje vgrajujejo že v evropske 
zakonodajne akte. V ospredje prihajajo 
področja, kjer akreditacija do sedaj ni 
bila vključena – na primer informacijskih 
tehnologij, kibernetske varnosti, 
digitalizacije in umetne inteligence. Ter 
tudi področje brezpilotnih letal, GDPR, 
in železniške interoperabilnosti. »V 
tem trenutku je največjih izziv pridobiti 
nove ambiciozne kadre, ki bodo lahko 
sodelovali pri novih nalogah, ki nas 
čakajo,« pravi Godec.

Hitra vzpostavitev dela na daljavo
Slovenska akreditacija se je v času 
epidemije znašla pred velikim 
izzivom. Izkušenj z ugotavljanjem 
usposobljenosti s tehnikami 
ocenjevanja na daljavo skoraj niso 
imeli. V zelo kratkem času jim je 
uspelo vzpostaviti ocenjevanja na 
daljavo. »Nove tehnologije, kot so 
videokonferenčne povezave, snemanje 
ugotavljanja skladnosti pri stranki in 
prenos dejavnosti v realnem času ter 
oddaljena uporaba podatkovnih baz so 
se pri tem izkazale za zelo učinkovite. 

Predvsem pa se je še enkrat pokazalo, 
kako pomembno je sodelovanje in 
medsebojno zaupanje vseh udeležencev 
v postopku,« poudarja sogovornik. 
Z vzpostavitvijo ocenjevanj na daljavo 
so zagotovili nadaljevanje izvajanja 
akreditacijskih aktivnosti. Na ta način so 
vzpostavili zaupanje v usposobljenost 
izvajalcev meritev, kontrol in certifikatov 
tudi v najtežjih časih pandemije. 
Ugotavljajo, da so se novi situaciji zelo 
dobro prilagodili tudi akreditirani organi. 

Delovanje v skladu z dolgoročno 
strategijo
Ko govori o načrtih za leto 2022, Boštjan 
Godec pravi, da veliko pričakujejo 
od prenove informacijskega sistema, 
ki poteka ravnokar. Med drugim 
bodo v postopku akreditiranja lahko 
poenostavili sodelovanje z ocenjevalci, 
strankam pa bodo omogočili, da bodo 
lahko v vsakem trenutku spremljale 
potek postopka akreditiranja. »Vse to je 
v skladu s sprejeto Dolgoročno strategijo 
akreditiranja 2025, kjer smo opredelili 
tri ključne cilje: dobro upravljanje, tesno 
sodelovanje z vsemi zainteresiranimi 
stranmi za akreditacijo in razvoj 
akreditiranja, ki bo podpiral strateški 
razvoj Slovenije.«
Njihova dolgoročna vizija je, da bi 
bil akreditacijski znak Slovenske 
akreditacije prepoznan kot zagotovilo 
zaupanja, spoštovanja in mednarodne 
primerljivosti in da bi postopke 
akreditiranja izvajali učinkovito na 
vseh področjih, kjer je izražen interes in 
obstajajo potrebe v Sloveniji. 

Slovenska akreditacija
P

R
O

M
O

»Pri akreditiranju prihajajo v ospredje nova 
področja, kot so informacijske tehnolo-
gije, kibernetska varnost, digitalizacija in 
umetna inteligenca ter brezpilotna letala, 
GDPR in železniška interoperabilnost,« 
pravi dr. Boštjan Godec, direktor Slovenske 
akreditacije.
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EU sredstva 

Načrt za okrevanje in odpornost: 
Razvojno področje Zeleni prehod
Prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo je eden ključnih dejavnikov zagotavljanja 
dolgoročne produktivnosti gospodarskih subjektov, poleg tega pa prispeva tudi k 
boljši odpornosti družbe.
Nina Vrabelj, Projektna pisarna, GZS

Prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo je 
eden ključnih dejavnikov zagotavljanja dolgoročne 
produktivnosti gospodarskih subjektov, poleg tega 
pa prispeva tudi k boljši odpornosti družbe. Hkrati s 
tem prispevamo tudi k doseganju ciljev Nacionalno 
energetsko podnebnega načrta (NEPN) do 2030 in 
podnebne nevtralnosti EU do leta 2050. To bomo 
dosegli s podporo reformam in naložbam na pod-
ročjih energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov 
energije in trajnostne mobilnosti. Glede na to, da 
lahko prehod iz linearnih poslovnih modelov v krožne 
bistveno pripomore k doseganju podnebnih ciljev, 
bo podpora namenjena tudi vzpostavitvi sistemskih 
pogojev za takšno preobrazbo gospodarstva. Ob tem 
pa bomo podpirali tudi ukrepe za boljše prilagajanje 
na neizbežne posledice podnebnih sprememb ter 
za izboljšanje kakovosti javnih storitev na področju 
oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda (SVRK, junij 2021). 

Posebni ukrepi za razogljičenje gospodarstva
Zeleni prehod bo podprt tudi s posebnimi ukrepi 
za razogljičenje gospodarstva, ki bodo namenjeni 
investicijskim vlaganjem. Na področju prehoda v 
nizkoogljično krožno gospodarstvo bomo začeli z 
izgradnjo kapacitet v podpornem in inovacijskem 
okolju, s čimer bomo podjetjem in opredeljenim 
verigam vrednosti pomagali pri uvajanju ustreznih 

rešitev na tem področju. Poseben poudarek bo name-
njen vzpostavljanju sistemskega pristopa na področju 
nizkoogljičnega gospodarstva ter podpori pri uvajanju 
krožnih praks in poslovnih modelov v gospodarstvo, 
saj je krožno gospodarstvo med tistimi področji, ki 
lahko bistveno prispevajo k doseganju podnebne 
nevtralnosti. Vzpostavitev sistemskega pristopa 
bomo podprli tudi z razvojem metodologije, ki bo 
omogočala pripravo pregleda vpliva proračuna RS 
na okolje, in z nadgradnjo sistema zelenega javnega 
naročanja v smereh krožnih praks. V skladu z NEPN 
bomo na področje zelenega prehoda usmerili tudi del 
sredstev s področja raziskav in inovacij ter področja 
izobraževanja. Proces prehoda v nizkoogljično krožno 
gospodarstvo bomo v določeni meri podpirali tudi 
z ukrepi za digitalizacijo, saj lahko na ta način še 
dodatno prispevamo k povečanju produktivnosti, tudi 
snovne in energetske (SVRK, junij 2021). 

Prilagajanje na podnebne spremembe
Slovenija se poleg izzivov na področju blaženja 
podnebnih sprememb spopada še z izzivi prilaga-
janja neizbežnim posledicam podnebnih sprememb. 
Zato bomo sredstva namenili tudi za to področje, 
kjer načrtujemo reforme, s katerimi bomo okrepili 
delovanje in ukrepe v celotnem ciklu upravljanja 
podnebno pogojenih in drugih nesreč ter izboljšali 
protipoplavno varnost. Reforme bodo podprte z 
naložbami na področju zmanjševanja poplavne 
ogroženosti in tveganj za druge podnebno pogojene 
nesreče. Ohranjanje biotske raznovrstnosti, območij 
Natura 2000 in varovanje okolja bo omogočeno 
tudi z zmanjšanjem razsežnosti škode ter trajanja 
podnebno pogojenih nesreč, kar bomo dosegli z 
vzpostavitvijo Nacionalnega centra civilne zaščite in 
dveh specializiranih podcentrov za usposabljanje; 
dejavnost teh centrov bo omogočila dobro priprav-
ljenost in usposobljenost ter koordiniran odziv sil 
za zaščito, reševanje in pomoč v primeru podnebno 
pogojenih nesreč, predvsem poplav in velikih požarov 
v naravnem okolju. Na področju zagotavljanja kako-
vostnega stanja okolja bomo z načrtovanimi ukrepi 
prispevali k odpravi opredeljenih izzivov pri delovanju 
javnih služb varstva okolja, predvsem nameravamo Avtor: SVRK, vir: https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti 
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izboljšati učinkovitost organiziranosti in preglednosti 
njihovega delovanja ter vzpostaviti pogoje za dolgo-
ročno vzdržno financiranje tovrstnih javnih storitev. 
Z vlaganji bomo, predvsem na območjih Natura 
2000 in vodovarstvenih območjih, podprli obnovo 
in izgradnjo infrastrukture za zagotavljanje dostopa 
do kakovostne pitne vode in čiščenje odpadnih voda 
(SVRK, junij 2021).

Priložnosti za podjetja v razvojnem področju 
Zeleni prehod
KOMPONENTA 1: Obnovljivi viri energije in učinko-
vita raba energije v gospodarstvu
Cilj: Reforme in naložbe te komponente bodo 
prispevale k dvigu deleža obnovljivih virov energije 
(v nadaljevanju: OVE) v bruto končni porabi energije, 
izboljšanju energetske učinkovitosti in zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov v gospodarstvu. K vzposta-
vitvi pogojev za hitrejšo izrabo OVE bomo prispevali 
z medsebojno povezanima reformama na področju 
spodbujanja rabe OVE in na področju boljše integra-
cije proizvodnih naprav OVE in prilagajanju odjema, 
k temu bo prispevala tudi reforma, zaradi katere bo 
gospodarstvo lažje doseglo snovno in energetsko 
učinkovitost. Z izvedbo reform bomo olajšali izvajanje 
naložb za spodbujanje rabe OVE (sistemi daljin-
skega ogrevanja, proizvodnja elektrike iz OVE (npr.: 
geotermalna energija in hidroenergija)), za krepitev 
distribucijskega omrežja električne energije in za 
izboljšanje snovne in energetske produktivnosti 
gospodarstva.
Investicijski del:

Projekt/Ukrep Skupaj 
(mio 
EUR) 

Nepovratni 
del (mio 

EUR) 

Povratni 
del (mio 

EUR) 
Spodbujanje 
prestrukturiranja 
daljinskih sistemov 
na OVE, ki vključujejo 
uporabo novih tehnologij 

11,00 11,00

Proizvodnja elektrike iz 
obnovljivih virov energije 

50,00 0,00 50,00

Krepitev distribucijskega 
omrežja električne 
energije 

80,00 30,00 50,00

Naložbe v povečanje 
energetske učinkovitosti v 
gospodarstvu 

5,00 5,00

KOMPONENTA 1: 
Obnovljivi viri energije in 
učinkovita raba energije 

146,00 46,00 100,00

KOMPONENTA 2: Trajnostna prenova stavb
Cilj: Reforme in naložbe te komponente so name-
njene izboljšanju energetske učinkovitosti stavb v 
javnem sektorju, s čimer bomo prispevali k doseganju 
ciljev NEPN v tem sektorju. Ukrepi tako spodbujajo 
okrevanje slovenskega gospodarstva zaradi naložb v 
gradbeni sektor.

Projekt/Ukrep Skupaj 
(mio 
EUR) 

Nepovratni 
del (mio 

EUR) 

Povratni 
del (mio 

EUR) 
Trajnostna prenova in 
upravljanje stavb 

86,05 86,05 0,00

KOMPONENTA 2: 
Trajnostna prenova stavb 

86,05 86,05 0,00

KOMPONENTA 3: Čisto in varno okolje
Cilj: Glavni cilji predlaganih reform in naložb so 
zagotavljanje obvladovanja in ustreznega odziva 
na podnebno pogojene nesreče, izboljšanje pro-
tipoplavne varnosti ter kakovosti in učinkovitosti 
zagotavljanja storitev na področjih oskrbe s pitno 
vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Med 
cilji je tudi krepitev dolgoročne odpornosti slovenskih 
gozdov na podnebne spremembe in zagotavljanje 
zadostnih količin lesa za nadaljnjo izgradnjo verige 
vrednosti gozd-les.

Projekt/Ukrep Skupaj 
(mio 
EUR) 

Nepovratni 
del (mio 

EUR) 

Povratni 
del (mio 

EUR) 
Družbena in gospodarska 
odpornost na podnebno 
pogojene nesreče v 
Republiki Sloveniji - SLO 
SERCID - vzpostavitev 
enotnega nacionalnega 
centra za delovanje in 
koordinacijo sil ZRP 
ter 2 podcentrov za 
usposabljanje teh sil

25,00 25,00

Zmanjševanje poplavne 
ogroženosti ter 
zmanjševanje tveganja za 
druge podnebno pogojene 
nesreče (plazovi …)

335,00 55,00 280,00

Next Gen gozdarstvo 
- vzpostavitev Centra 
za semenarstvo, 
drevesničarstvo in varstvo 
gozdov

5,10 5,10

Projekti odvajanja in 
čiščenja komunalne 
odpadne vode

54,00 34,00 20,00

Projekti oskrbe s pitno 
vodo

53,70 33,70 20,00

KOMPONENTA 3: Čisto in 
varno okolje

472,80 152,80 320,00

Avtor: SVRK, vir: https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti 
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KOMPONENTA 4: Trajnostna mobilnost
Cilj: Z ukrepi te komponente želimo prispevati k večji 
uporabi javnega potniškega prometa, železniškega 
tovornega prometa in povečati uporabo alternativnih 
goriv v prometu. S tem bomo prispevali k zmanjše-
vanju emisij toplogrednih plinov iz sektorja promet, 
saj bomo vzpostavili pogoje za boljšo organiziranost 
javnega potniškega prometa in za hitrejše uvajanje 
infrastrukture za alternativna goriva. S podpornimi 
naložbami bomo skladno z reformama vlagali v 
povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture, 
digitalizacijo železniške in cestne infrastrukture ter 
v postavitev in upravljanje polnilnih mest za alterna-
tivna goriva.

Projekt/Ukrep Skupaj 
(mio 
EUR) 

Nepovratni 
del (mio 

EUR) 

Povratni 
del (mio 

EUR) 
Spodbujanje vzpostavitve 
infrastrukture za 
alternativna goriva 
v prometu (mreža 
električnih polnilnic) 

7,75 7,75

Povečanje zmogljivosti 
železniške infrastrukture: 
nadgradnja železniških 
postaj Domžale, Grosuplje 
in Ljubljana, glavne 
železniške proge št. 20 
Ljubljana-Jesenice-d.m 
in opremljanje lokomotiv 
in motornih garnitur z 
ETSC napravami, celovita 
prenova železniške proge 
Ljubljana - Brezovica 
- Borovnica

284,1 191,10 93,00

Digitalizacija železniške 
in cestne infrastrukture 
(opremljanje lokomotiv in 
motornih garnitur z ETSC 
napravami + DARS in MZI 
za področje cest)

20,05 20,05

KOMPONENTA 4: 
Trajnostna mobilnost

311,90 218,90 93,00

KOMPONENTA 5: Krožno gospodarstvo – učinkovita 
raba virov
Cilj: V sklopu te komponente želimo prispevati k 
razogljičenju družbe preko prehoda v krožno gospo-
darstvo, zlasti z vzpostavitvijo strateškega okvira 
za prehod v krožno gospodarstvo in pogojev za bolj 
učinkovito financiranje takega prehoda. S tem želimo 
oblikovati sistemske pogoje, s katerimi bomo med 
drugim omogočili predvsem transformacijo v podje-
tjih in v verigah vrednosti, med katerimi je tudi veriga 
gozd-les. K prehodu v krožno gospodarstvo bomo 
prispevali tudi s prenovo programa za preprečevanje 
nastajanja odpadkov ter za učinkovito ravnanje 
z njimi.

Projekt/Ukrep Skupaj 
(mio 
EUR) 

Nepovratni 
del (mio 

EUR) 

Povratni 
del (mio 

EUR) 
Celoviti strateški projekt 
razogljičenja Slovenije 
preko prehoda v krožno 
gospodarstvo (CSP) – 
vzpostavitev Centra za 
prehod v pametno in 
krožno družbo

20,00 20,00 0,00

Večja predelava lesa 
za hitrejši prehod v 
podnebno
nevtralno družbo

28,00 28,00 0,00

KOMPONENTA 5: Krožno 
gospodarstvo -
učinkovita raba virov

48,00 48,00 0,00

Ključnega pomena je, da država podpre prehod EU 
v podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo, ki 
ga mora opraviti tudi energetsko intenzivna indu-
strija v Sloveniji, za kar bo potreben dodaten razvoj 
nizkoogljičnih tehnologij in njihova pravočasna 
implementacija v gospodarstvu. Slovenija mora 
hkrati zagotoviti zanesljivo in zadostno oskrbo z 
energijo iz obnovljivih virov, čemur je namenjena 
večina sredstev. Večji poudarek pa bi morali name-
niti tudi novim tehnologijam za prehod v krožno in 
zeleno, čemur država namenja premalo sredstev 
(npr. uporaba podnebno-nevtralnega vodika, toplota 
in/ali procesi), uporaba biomase in biotehnologij, 
nadaljnja elektrifikacija toplote, nadaljnja elektrifika-
cija procesov (elektroliza, elektrokemija), zajemanje 
in uporaba ogljika (CCU – Carbon Capture and 
Utilisation), zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS 
– Carbon Capture and Storage), hranilniki energije). 
Energetsko intenzivna industrija namreč zagotavlja ne 
le surovine za druge vrednostne verige gospodarstva, 
ampak tudi surovine za razvoj strateških tehnologij 
prihodnosti (digitalizacija, vesoljske tehnologije, 
obnovljivi viri in hramba energije in obnovljivih virov), 
ki so ključne za nadaljnji razvoj države. gg
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VPLIV SVETLOBE

»Barva je intenzivno zlata, mehurčki izredno 
majhni. Na nosu je penina bogata in vabljiva, z 
razvitimi notami zrelega rumenega in belega sadja 
kot so breskev, hruška, kanček manga ... Zelo 
zapeljiva. Prvi vtis v ustih pa je popolna svežina, z 
živahnimi citrusnimi notami. Počasi sledita 
kremnost in nežnost, k čemur le še pripomorejo zelo 
nežni in delikatni mehurčki, kar vse prispeva k lepi 
zaokroženosti te penine. Pookus je dolg, a se v njem 
še vedno čuti svežina s trohico mineralnosti. Usta 
ostajajo neučakana po nadaljnjem požirku!«

- Pierre-Yves Bournerias,
Institute Oenologique de Champagne.

Profesorica emeritus Ann C. Noble s kalifornijske
univerze v Davisu je izvedla raziskavo o vplivu 
fluorescenčne svetlobe – ponavadi uporabljane v 
trgovinah – na okus penečih vin. penečih vin. 
Dokazano je bilo, da izpostavljenost vina svetlobi, 
tudi relativno kratek čas, zmanjša intenzivnost 
citrusnih arom in poveča razvoj neželenih arom (t. i. 
goût de lumiere). Te znanstvene ugotovitve so 
vplivale na izpopolnitev procesa pridelave tega 
unikatnega penečega vina.

SENZORIKA TEME

Sorta: 100% chardonnay (bland de blancs)
Lega: Ajda starejši nasad (l. 1989), 
lastna selekcija,  južna lega
Letnik: 2017 
Metoda: klasična
Kisline: 7,8 g/l  
Alkohol: 12,5 vol % 
Sladkor: brut 8,5 g/l

Sorta: 100% chardonnay (bland de blancs)
Lega: Ajda starejši nasad (l. 1989), 
lastna selekcija,  južna lega
Letnik: 2017 
Metoda: klasična
Kisline: 7,8 g/l  
Alkohol: 12,5 vol % 
Sladkor: brut 8,5 g/l

OSEBNA IZKAZNICA 
NAGRADE: 
Glass of Bubbly 2021 – zlato 
Cresta winner 2021
Decanter 2021 – srebro
Cannes Lions 2021 – bron
Art Directors Club New York – Best of Discipline
Red Dot winner 2020

NAROČILA SPREJEMAMO NA: 
www.untouchedbylight.com | untouchedbylight@radgonske-gorice.si

Radgonske gorice d.o.o. 
 Jurkovičeva 5, 9250 Gornja Radgona, Slovenija
T +386 2 564 85 10, F +386 2 561 10 39, 
www.radgonske-gorice.si

Prvo peneče vino na svetu,
ki se proizvaja in okuša v temi.
Grozdje, trgano ponoči v radgonskih vinogradih.
Penina, zorjena v 300 let starih kleteh,
brez dostopa svetlobe.
Polnjena v črne steklenice.
Zapečatena v črno folijo.
Za okušanje v popolnem mraku.

Minister za zdravje opozarja: "Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju."
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Inovacije

Nagrajeni najbolj inovativni dosežki  
slovenskih podjetij
Slovenija ima širok nabor podjetij, ki so sposobna inovirati na širokem področju.  
Predstavljamo najboljše med najboljšimi. 
Barbara Perko, foto: arhiv predlagateljev

Slovenska podjetja znajo prepoznati priložnost, se odzvati, jo 
zgrabiti in razviti v nekaj novega. Ne nazadnje to dokazuje bogata 
bera inovacij, ki vsako leto prispejo na razpis za Nacionalna 
priznanja GZS za inovacije. V devetnajstih letih podeljevanja je 
priznanja prejelo več kot 11.200 inovatorjev in inovatork ter več 
kot 3.200 inovacij. 

Letos je na razpisih regionalnih gospodarskih zbornic kandidi-
ralo 207 inovacij, od katerih se jih je 41 uvrstilo na nacionalni nivo. 
Na nacionalnem izboru je bilo podeljenih 9 zlatih, 31 srebrnih ter 
1 posebno priznanje za inovacijski izziv – inovacije, ki rešujejo 
izzive covida-19. Podeljena je bila tudi nagrada za najboljšo 
inovacijo leta po izboru javnosti, ki jo je prejel Varstveno delovni 
center (VDC) Zasavje. 

Predsednik GZS Tibor Šimonka je izrazil zadovoljstvo, da so 
med inovacijami, ki so kandidirala za najvišja priznanja, tako 
produktne in procesne kot tudi trženjske in družbene inovacije. 
»To pomeni, da imamo v naši državi širok in pester nabor podjetij 
in organizacij, ki imajo ne le srčno željo, ampak tudi sposobnost 
inovirati na zares širokem področju. S tem pa se tudi ne bojim za 
prihodnost. Kajti inovativna podjetja so tista, ki bodo jutri ustvar-
jala novo dodano vrednost, nove možnosti zaposlovanja in s tem 
soustvarjala tudi blaginjo za državo kot tako,« je dejal. 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek je v svojem nagovoru dejal, da »razvoj in višja dodana 
vrednost cveti prav z inovacijami! Za našo državo je zato bistven 
prehod iz komercializacije mišic v komercializacijo možganov.« 
Inovatorje vidi kot nosilce tega prehoda. 

CASTOOLA d.o.o. – Platforma za ciljano TV oglaševanje Castoola
Castoola Addressable TV platforma je lasten razvoj podjetja Castoola, ki oglaševalcem, 
TV operaterjem in televizijskim hišam omogoča ciljano TV oglaševanje, kot ga poznamo 
v digitalnem svetu. Od prvega predvajanega TV oglasa leta 1942 se do današnjih dni 
način oglaševanja ni spremenil, zdaj pa Castoola omogoča interaktivne, ciljane in mer-
ljive oglase, prilagojene gledalcu v TV okolju.

TV oglase tako približamo gledalcu in mu omogočimo kar se da vrhunsko uporab-
niško izkušnjo in hkrati pomagamo oglaševalcem pri 49 % močnejšem priklicu oglasa, 13 
% višjem čustvenem odzivu na oglas ter 35 % višji vključenosti gledalcev.
Inovacijska ekipa: Razvojna skupina Castoola
Inovatorji: Uroš Žižek, David Vrbančič, David Koznicov, Rok Končan, Simon Žekš, Matej 
Puhan, Anja Celar, Robert Mikola, Filip Remškar, Luka Lieber

Danfoss Trata d.o.o. – AB-QM 4.0 – Tlačno neodvisen regulacijski ventil z visoko 
zanesljivim delovanjem v zahtevnem mediju
Razvili so AB-QM 4.0 tlačno neodvisni regulacijski ventil z visoko zanesljivim delovanjem 
v zahtevnem mediju, ki se uporablja za regulacijo hidravličnih sistemov ogrevanja in 
hlajenja stavb. Rešitev je unikatna in je patentno zaščitena. Glavna pozitivna učinka sta:
• do 40 % nižja poraba energije za ogrevanje oz. hlajenje stavb, kar je seveda ena naju-

činkovitejših metod za globalno znižanje porabe energije in emisij CO2;
• še boljše poslovanje podjetja, ki bo še pospešilo razvoj novih tehnologij in izdelkov s 

še višjo dodano vrednostjo ter nadaljnja rast podjetja ter števila zaposlenih.
Inovacijska ekipa: AB-QM 4.0 Team

ZLATA PRIZNANJA
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Domel d.o.o. – Razvoj in industrializacija motorja 721
Črpalka MP 150 je namenjena delovanju v hladilnem mediju, mešanici glikola in vode. 
Razvita je bila za uporabo v e-vozilih, in sicer za trajno hlajenje baterijskega sklopa 
in pogonskih elektromotorjev. Povsem nov koncept črpalk in njihovo inovativnost 
potrjujejo kupci, karakteristike pa presegajo najstrožje zahteve, postavljene s strani pro-
izvajalcev e-avtomobilov. Veseli so, da so proizvajalci vozil (OEM-i) prepoznali izdelek kot 
izredno inovativen, tržno zanimiv in so že razprodali načrtovane proizvodne kapacitete. 
S tem aktivno sodelujejo pri razvoju nove generacije električnih vozil.
Inovatorji: Martin Tolar, Aljoša Močnik, Tomaž Stanonik, Andraž Rant, Tadeja Bergant, 
Gašper Zdravje, Cene Rant, Gregor Bernik, Simon Gaber, Kristjan Kostelec, Peter Kovač, 
Žiga Ravnihar, Izidor Tušek,  Matevž Mali, Matija Šturm, Jure Pfajfar (NELA razvojni center 
d.o.o., Podružnica Otoki)

Elan, d.o.o. . – Zložljive, vsestranske karving smuči VOYAGER
V novem dinamičnem svetu smučarski navdušenci želijo svoj dragoceni prosti čas 
preživeti v objemu zasneženih gora. Za mestne smučarske navdušence, ki se trudijo 
svoj delovni urnik uskladiti s potovanji, družino in športom, pomeni hiter smučarski izlet 
izjemno izkušnjo doživetja na snegu. Glede na hitro spreminjajoče se predpise o potova-
njih je vse, kar lahko olajša doseganje tega cilja, neprecenljivo. Vabljeni v prihodnost. Tu 
je novi Elan Voyager – prve zložljive, vsestranske karving smuči na svetu.
Inovatorji: Vinko Avguštin, Andrej Hrovat, Bogdan Rozman, Marko Kozjek, Melanja Korošec, 
Luka Bassanese

Hidria d.o.o. – Elektronsko komutirani ventilatorji EC R18
Elektronsko komutirani (EC) ventilator EC R18 je prispevek Hidrie k zmanjšanju global-
nega segrevanja. V primerjavi s konkurenčnimi ventilatorji EC R18 dosega do 20 % boljšo 
energetsko učinkovitost ter v življenjski dobi prispeva do 5.000 kg manj emisij CO2. EC 
R18 ventilator se ponaša z modularno zasnovo inverterja in programabilnim uporabni-
škim vmesnikom, patentirano termično bariero, ki omogoča delovanje ventilatorja do 
ekstremnih temperatur. FW MOTION skupaj z vgrajenimi senzorji vibracij in temperatur 
omogoča diagnostiko delovanja in preventivno vzdrževanje. Z MODBUS RTU ter brez-
žično NFC komunikacijo je zagotovljena polna povezljivost ventilatorja s sodobnimi in 
industrija 4.0 skladnimi KGH napravami.
Inovatorji: mag. Igor Jurman, dr. Matej Milavec, Stane Pivk, Daniel Vidal, Bojan Lapanja, 
Jure Novak

Iskra PIO d.o.o. – PIO Flash® dekontaminacijski sistem
PIO Flash® sistem je specialen, inovativen in tehnološko dovršen način distribucije 
dekontaminacijskega sredstva v prostor. Sistem zagotavlja generiranje zelo drobnih 
kapljic, ki se zaradi majhnosti in zelo intenzivne porazdelitve homogeno razporedijo po 
prostoru. Sistem deluje na principu kombinacije uparjalne faze in zelo drobnih kapljic 
suhe megle vodikovega peroksida. Inovacijo odlikuje zelo širok spekter uporabnosti. 
Sistem PIO Flash® se uporablja za dekontaminacijo v zahtevnih farmacevtskih in mikro-
bioloških postopkih. Prav tako pa se v različnih izvedenkah uporablja tudi v zdravstvu, 
izobraževalnih sistemih, industriji, hotelirstvu in turizmu ter javnih ustanovah, namenjen 
pa je tudi uporabi v gospodinjstvih. Uporabnost in fleksibilnost PIO Flash® sistema sta 
izstopajoči odliki v obdobju epidemije covida-19, saj se z novimi PIO Flash® napravami 
uspešno in izjemno učinkovito bojujemo proti novemu virusu.
Inovatorji: Darko Blažič, Marjan Hosta, Jaka Kužnik, Luka Bevc, Boštjan Hudoklin, 
Benjamin Frančič
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Radgonske gorice d.o.o. – Untouched by Light – prvo peneče vino na svetu, ki se 
proizvaja in okuša v temi
Radgonske gorice so oktobra 2020 lansirale novo penino, imenovano Untouched by 
Light. Dokazano je, da izpostavljenost vina dnevni ali umetni svetlobi povzroča spre-
membe v aromi. Zato celoten proces proizvodnje od trgatve do polnitve poteka v temi. 
Ko penina zapusti klet, jo ščiti steklenica iz črnega stekla, ki je zaradi dodatne zaščite 
od svetlobe in UV žarkov vakuumirana v črne vrečke. Proizvaja se iz najboljšega char-
donnaya po klasični metodi. Izbrani terroir se izraža v karakteristikah penine, ki je zelo 
suha. Penina je dostopna v omejeni količini in obljublja zares edinstveno izkušnjo.
Inovatorji: Sandi Brumen, Andreja Novak, Klavdija Topolovec Špur

Red Pitaya d.d. – Naprava za zajem in obdelavo podatkov SIGNALlab 250-12
Podjetje Red Pitaya s svojo prebojno inovacijo uporabnikom v sferi izobraževanja, 
razvoja in ljubiteljske znanosti ponuja nadomestek drage laboratorijske opreme in s tem 
demokratizira visoko tehnologijo. SIGNALlab 250-12 je odprtokodna naprava za zajem in 
obdelavo podatkov, namenjena zahtevnejšemu razredu uporabnikov v industriji, labora-
torijih za testiranje ter za raziskave in razvoj. Omogoča obdelavo več podatkov v realnem 
času, hitrejše delovanje analognega vhoda in izhoda ter oddaljen dostop prek Etherneta 
ali Wi-Fi-ja. Uporablja se kot osciloskop, spektralni in logični analizator …
Inovacijski ekipi: Razvojna skupina podjetja Red Pitaya in Instrumentation Technologies

SIJ Metal Ravne d.o.o. – Orodno jeklo za delo v vročem z izboljšano toplotno prevo-
dnostjo SITHERM S140R
V SIJ Metal Ravne d.o.o. nenehno stremijo k izboljšavi orodnih jekel in krepitvi lastne 
blagovne znamke. Razvili so jeklo SITHERM S140R, ki se izkazuje s 50 % višjo toplotno 
prevodnostjo v primerjavi s standardnimi orodnimi jekli za delo v vročem. Testiranje v 
Talum Kidričevo je pokazalo, da orodja za visokotlačno litje aluminija, izdelana iz novega 
jekla SITHERM S140R, hitreje dosežejo delovno temperaturo, med litjem bolj učinkovito 
odvajajo toploto in tako omogočajo višjo produktivnost, manjše mazanje oz. mikro-ma-
zanje in zmanjšajo izmet. Za novo jeklo so vložili tudi PCT patentno prijavo.
Inovatorji: Peter Kirbiš, Borut Urnaut, dr. Tatjana Večko Pirtovšek, Andrej Vrečič, mag. 
Darja Oblak, mag. Miran Kadiš, Sašo Mačič, Simon Leskovec, Domen Kosi, dr. Henrik Kaker, 
Gregor Novak (Talum)

Posebno nacionalno priznanje za inovacijski izziv: Inovacija, ki rešuje izzive 
covida-19, in naj inovacija po izboru javnosti
VDC (Varstveno delovni center) Zasavje – Gradimo vključujoče, inovativno in pove-
zano Zasavje
VIP - vključujoče, inovativno in povezano Zasavje je inovativen koncept vključevanja 
odraslih oseb s posebnimi potrebami (uporabnikov VDC) v družbo. Za razliko od 
podobnih projektov gradijo celovito, na dveh temeljih hkrati. Prvi je samozavest uporab-
nikov VDC. Drugi je kreativno medsektorsko sodelovanje vodilnih, zaposlenih, učiteljev 
in otrok s ciljem, da se naučimo odstranjevati poleg arhitektonskih ovir tudi ovire v 
glavah ljudi, za sprejemanje drugačnosti. Da postanemo vključujoča družba za VSE. V 
mislih, besedah, dejanjih. Vsi izzivi so z VIP konceptom rešljivi. Tudi covid-19.
Inovatorji: dr. Špela Režun (VDC Zasavje), Heda Kovač (VDC Zasavje), Domen Pociecha (VDC 
zasavje), mag. Nastja Mulej (Umna s.p.), Jelka Verk (More than beauty, Katapult)
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4inovations d. o. o. – Mark Eco sistem 
»MES« z aragonitnim zadrževalnikom

Adria Mobil d.o.o. – Integrirani pametni 
sistem upravljanja avtodoma oz. 
prikolice MACH

ATech d.o.o. – PipeCut 220 INOX
BOSIO d.o.o. – Plinsko ogrevana indu-

strijska peč za žarjenje
BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje – CT07
Ekstera d.o.o. – Uporaba legirnih briketov 

Ni 60 v livarstvu
ETI Elektroelement d.o.o. in Hidria 

d.o.o. IA KOMPETENČNI CENTER – 
Industrializacija nove generacije EFI-P

ETI Elektroelement d.o.o., RC eNeM d.o.o. 
– Nova generacija VV talilnih vložkov

Gorenje gospodinjski aparati d.o.o. – 
Nova generacija samostojnih hladilno 
zamrzovalnih aparatov širine 600: 
CV-FS600-20

Hermi, d.o.o. – Fast Joint
Hidria d.o.o. – Izolacijski ojačevalnik za 

pretvorbo signala senzorja tlaka
Intra lighting d.o.o. – Tracker, Intra lighting
iQwood d.o.o., Hidria d.o.o. in Cafuta 

d.o.o. – Stroj za mozničenje masivnih 
lesenih sten in platforma za licenciranje 
partnerskih proizvodnih podjetij v tujini

Iskratel, d.o.o., Kranj – Geografsko poraz-
deljeno zasebno oblačno okolje za 
kritično infrastrukturo – Iskratel Cloud 
Platform (ICP)

Kolektor Group d.o.o. – Baterijska tlačna 
čistilna naprava

Kolektor Group d.o.o., enota Kolektor 
Digital – Sistem za odkrivanje povišane 
telesne temperature CORDEA

Kovis d.o.o. – Enodelni železniški zavorni 
disk za potniški promet

Krka, d.d., Novo mesto – Dvoslojna tableta 
s kandesartanom in amlodipinom za 
zdravljenje zvišanega krvnega tlaka

Krka, d.d., Novo mesto – Trdna far-
macevtska oblika s kombinacijo 
olmesartana, amlodipina in hidrok-
lorotiazida za zdravljenje zvišanega 
krvnega tlaka

Kronoterm d.o.o. – Toplotna črpalka voda/
voda Booster WPB

LEDINEK ENGINEERING d.o.o. – Celovita 
proizvodna linija za izdelavo križno 
lepljenih elementov manjšega formata

Lek farmacevtska družba d.d. – 
Avtomatizacija procesov v razvoju 
podobnih bioloških zdravil

Lek Veterina d.o.o. – Metoda in sestava 
rudninske dopolnilne krmne mešanice 
s kombinacijo zeolitov, beta glukanov 
in botanično definiranih naravnih 
proizvodov

Mega M d.o.o. – Pametno domače pol-
njenje električnih vozil

RC eNeM d.o.o., Steklarna Hrastnik d.o.o. – 
eBOTTLE pametna steklena embalaža

SIJ Ravne Systems d.o.o. – Razvoj novega 
naprednega orodnega jekla za najzah-
tevnejše aplikacije luščenja furnirja 
– RANO@STEEL

SkyLabs d.o.o. – Satelitska platforma 
NANOsky I

Steklarna Hrastnik d.o.o. – Inovativen 
trženjski pristop na medorganizacij-
skem trgu embalažnega stekla

TPV AUTOMOTIVE d.o.o. – Tovarna 
Šentlenart – Tesnjenje nosilca baterije s 
prečnim tesnilnim zvarom

TPV AUTOMOTIVE d.o.o. – Razvoj pro-
cesa Volvo

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. – Rjavi 
ovojno-embalažni papir iz reciklira-
nega kartona

Nacionalna partnerja 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

Soorganizator Partner širjenja inovativnosti Promocijski partner

Ambasadorji inovativnosti

Zlati pokrovitelj Srebrna pokrovitelja Bronasti pokrovitelj

Partner projekta

SREBRNA PRIZNANJA



28 glas gospodarstva, november 2021

Kolumna

Miti in resnice o inovacijah
Na podlagi zapisa v SSKJ so miti zelo pozitivna, a 
nerealna predstava o določenih dogodkih, pojavih, 
ljudeh. Tudi okoli inovacij in inovativnosti kroži več 
mitov, ki so ali zelo pozitivni ali pa sploh ne. V tem pri-
spevku je zbranih deset pogostih mitov o inovacijah in 
njihovih resnic.

#1 Inovacija je nova stvar in predstavlja 
tehnološki preboj
Inovacije so v resnici novosti s pomembno omembo, 
da so to novosti, ki so že prisotne na trgu in ki 
ustvarjajo vrednost za uporabnike in inovatorja 
oziroma podjetje. So pa inovacije različne in ni nujno, 
da so inovacije novosti, ki spreminjajo svet, niti fizični 
izdelki podprti s patenti. V resnici je velika večina 
inovacij takšnih novosti, ki že nadgrajujejo obsto-
ječe produkte in jim rečemo stalne inovacije, vedno 
pomembnejše pa so inovacije, pri katerih se poleg 
produkta inovira tudi poslovni model. Govorimo 
o prebojnih in disruptivnih inovacijah. Ne smemo 
pa seveda spregledati tudi trženjskih in družbenih 
inovacij.

#2 Inovativnosti se ne moreš naučiti
Kot vsake veščine se je tudi inovativnosti treba 
vsaj delno priučiti. Bolj smiselno bi bilo reči, da se 
kreativnosti ne da naučiti, pa še to se da učinkovito 
spodbuditi z ustreznimi pristopi. Če govorimo o 
inovativnosti, govorimo o procesih, ki od osebe ne 
zahtevajo le kreativnosti, ampak veliko discipline, 
doslednosti in predvsem vztrajnosti ter metodolo-
škega pristopa, da izbrano idejo pripeljemo vse do 
inovacije. Drži pa, da se inovativnosti ne uči kot npr. 
matematike in slovenščine, ampak učimo ljudi, kako 
prižgati njihov notranji ogenj za inoviranje, ga vzdrže-
vati in stalno razvnemati.

#3 Inovativnosti ne moreš prisiliti
Podobno kot prejšnji mit tudi ta le delno drži. Skoraj 
gotovo drži, da s prisilo res ne bomo dvignili ravni 
inovativnosti v našem podjetju, bomo pa s primernimi 
pristopi, ustvarjenim okoljem, ki spodbuja inovativ-
nost in ne kaznuje napak, odnosom, aktivnostmi in 
predvsem zgledom brez dvoma bistveno pripomogli k 
dvigu inovativnosti in inovacijske kulture. V resnici bi 
bolj držal mit, da brez spodbud inovativnost umre.

#4 Spremembe so vedno dobre
Ena najpogostejših izjav zadnjih letih pravi, da so 
spremembe naša edina stalnica in da so spremembe 
neobhodno dejstvo. Pa so spremembe res vedno 
dobre? V resnici ne. Spremembe so dobre in potrebne 

le takrat, ko so te smiselne in potrebne. Spremembe 
morajo odgovarjati na zaznane probleme ter reševati 
bolečine in izzive. Ravno toliko kot spremembe je za 
uspešno delovanje podjetja pomembna tudi stabil-
nost, sploh če spremembe niso potrebne. 

#5 Inoviranje je drago in časovno potratno
Ta mit delno drži, izpodbijajo pa ga predvsem mlada, 
inovativna podjetja oz. startupi, ki z nizkimi investi-
cijami razvijajo odlične inovacije. Pri inovacijah je 
zelo pomembno, da rešitev odgovarja na problem in 
bolečino čim večjega števila ljudi, kar se odraža v tem, 
da trg takšno rešitev zelo hitro sprejme brez obsežne 
promocije, ki lahko predstavlja velik finančni delež 
v celotnih izdatkih za razvoj inovacije. Dodatno pa 
sodobni pristopi k inoviranju stremijo k temu, da se 
s pogostimi napakami na začetku inovacijskega pro-
cesa izognemo velikim in finančno obremenjujočim 
napakam v kasnejših fazah.

#6 Kreativnost je pogoj za inovativnost
Ta mit v veliki meri drži, ni pa kreativnost edini pogoj. 
Kreativnost je predvsem pomembna v začetnih 
stopnjah inovacijskega procesa, ko je potrebno veliko 
različnih idej, pa tudi v nadaljevanju, ko je treba pro-
bleme kreativno reševati. Poleg kreativnosti so pogoji 
za uspešno inoviranje še sistematičnost, disciplina, 
vztrajnost, doslednost, sodelovanje.

#7 Za inovacijo je potrebnih 100 idej
V splošnem drži in bi lahko to podprli tudi s stati-
stiko, da je večja možnost za uspeh ene inovacije, 
če pridobimo več idej. Je pa tudi res, da iz množice 
nekakovostnih in nesmiselnih idej ne bomo prišli do 
uspešne inovacije. Viharjenje možganov je ena izmed 
pogosteje uporabljenih tehnik za ustvarjanje idej, 
ki pa je učinkovita takrat, ko moderator ustrezno 
krmili udeležence, da ustvarjajo ideje, ki naslavljajo 
rešitev za problem, izziv ali bolečino, ki je bila zaznana 
na trgu.

#8 Inovativnosti se ne da meriti
Ne drži. Inovativnost, inoviranje in inovacijski procesi 
so danes dobro definirani, prav tako so predlagani 
kazalniki in načini merjenja ter spremljanja na več 
nivojih. O tem v novi knjigi o merjenju inovativnosti  
»Innovation Accounting« podrobno pišeta Esther 
Gons in Dan Toma, ki smo ga gostili tudi v epizodi #12 
podcasta Gravitacija.
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roš Tatić.

V podjetjih imamo mnogo odličnih zaposlenih, 
ki se morda držijo v ozadju, kljub temu da v njih 
vrejo ideje za nove inovacije. Vse, kar potrebujejo, 
je nekdo, ki jih bo prepoznal, potegnil na svetlo 
in okoli njih zgradil inovacijsko ekipo. Časi 
posameznikov so zaključeni. Danes je čas za ekipo.
dr. Aleš Ugovšek  
vodja področja Inovativnost, GZS

#9 Vsaka inovacija je dobra za človeštvo in 
napredek
Žal to ne drži. Skozi zgodovino je bilo precej inovacij, 
ki so negativno vplivale na mnogo življenj. Nekaj 
neposredno, nekaj pa posredno in nenadejano. Zato 
je toliko pomembneje, da pri razvoju inovacij gledamo 
široko in upoštevamo morebitne posledice, ki na prvi 
pogled niso opazne.

#10 Inovatorji so geniji
Ko govorimo o novodobnih ali malenkost sta-
rejših inovatorjih večina pomisli na našega Petra 

Florjančiča, Nikolo Teslo, Thomasa Alvo Edisona, 
Elona Muska, Steva Jobsa in druge opevane in 
izpostavljene osebe, ki jih povezujemo s pomembnimi 
inovacijami. Brez dvoma so vsi našteti zelo posebni 
in izredni ljudje ter inovatorji, je pa zmotno, da so vsi 
inovatorji geniji. V podjetjih imamo mnogo odličnih 
zaposlenih, ki se morda držijo v ozadju, kljub temu da 
v njih vrejo ideje za nove inovacije. Vse, kar potrebu-
jejo, je nekdo, ki jih bo prepoznal, potegnil na svetlo 
in okoli njih zgradil inovacijsko ekipo. Časi posame-
znikov so zaključeni. Danes je čas za ekipo. gg
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Nuklearna elektrarna Krško
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Dolgoročno obratovanje NEK ključno 
pri soočanju s podnebno krizo
Nuklearna elektrarna Krško (NEK) 
glede na količino proizvedene elek-
trične energije – v letih brez remonta 
blizu 6 milijard kilovatnih ur in v letih 
z remontom 5,5 milijarde – pomembno 
sooblikuje strateško samozadostnost 
pri oskrbi z električno energijo. Ta 
postaja vse pomembnejši del širšega 
sektorja oskrbe z energijo. Kot nizko-
ogljični vir prispeva k izpolnitvi 
zavez države za prehod v podnebno 
nevtralnost.

V NEK končujejo dela iz Programa nadgra-
dnje varnosti, ki obsega vrsto izboljšav in 
vgradnjo dodatnih sistemov za odziv na 
ekstremne, malo verjetne zunanje pojave, 
za katere elektrarna izvorno ni bila projek-
tirana. Uvaja pasivne rešitve, kar pomeni, 
da za delovanje sistemov ne potrebuje 
posebnih naprav in energentov. Projekti 
Programa postavljajo NEK po varnostnih 
merilih ob bok jedrskim elektrarnam, ki jih 
gradijo danes. Vsi, razen suhega skladišča 
izrabljenega goriva, bodo končani do 
konca leta. Gradnja suhega skladišča se je 
začela spomladi po pridobitvi gradbenega 
dovoljenje po kompleksnem upravnem 
postopku, ki je vključeval tudi čezmejno 
presojo. 

Upravni postopki in presoje za 
zagotovitev dolgoročnega obratovanja 
Z dobrim vzdrževanjem in premišljenim 
posodabljanjem opreme ter Programom 
nadgradnje varnosti NEK izpolnjuje pogoje 
za dolgoročno obratovanje elektrarne. 
Za podaljšanje obratovanja za dvajset let 
mora izvesti upravne postopke oziroma 
preglede. Lani so v skladu s predpisi začeli 
priprave na občasni varnostni pregled. Po 
obsežnem in zahtevnem pregledu (prvi 
je bil leta 2003, drugi 2013) Uprava RS za 
jedrsko varnost izda odločbo, ki potrjuje, 
da NEK izpolnjuje pogoje iz obratovalnega 
dovoljenja glede zagotavljanja sevalne 
in jedrske varnosti, ter tako dovoljuje 
obratovanje naslednjih 10 let. Začeti tretji 

pregled bo preverjal izpolnjevanje teh 
pogojev do leta 2033, ko bo na vrsti četrti. 
Varnost dolgoročnega obratovanja 
elektrarne je oktobra pregledala tudi 
Mednarodna agencija za atomsko energijo 
v okviru misije pre-SALTO. Člani misije so 
potrdili, da se v NEK pravočasno priprav-
ljajo na varno dolgoročno obratovanje 
elektrarne ter da imajo vzpostavljen 
sistem nadzora in upravljanja staranja 
sistemov, struktur in komponent. V skladu 
s sklepom Agencije Republike Slovenije za 
okolje pa poteka postopek presoje vplivov 
na okolje za pridobitev okoljevarstve-
nega soglasja za dolgoročno obratovanje 
elektrarne do leta 2043; konec postopka in 
pridobitev okoljevarstvenega soglasja se 
pričakujeta do konca leta 2022. 

NEK soustvarjalka vzdržne energetske 
preobrazbe 
NEK izpolnjuje trajnostna merila. Je 
podnebno nevtralna – med njenim obra-
tovanjem ne nastajajo toplogredni plini. 
Izpusti ogljikovega dioksida v celotnem 
obratovalnem ciklusu so celo nižji kot pri 

sončnih elektrarnah in hidroelektrarnah. 
Na majhnem prostoru proizvaja velike 
količine električne energije neodvisno od 
vremenskih razmer. S svojo zanesljivostjo in 
predvidljivostjo obratovanja je pomembna 
podporna točka elektroenergetskih 
sistemov in bistven dejavnik pri stabilizaciji 
motenj v evropskem elektroenergetskem 
omrežju. Električna energija iz NEK ohranja 
konkurenčnost in je med najcenejšimi viri v 
Sloveniji. Tako je ob obnovljivih virih njena 
vloga ključna pri energetski preobrazbi in 
izpolnitvi okoljskih zavez države ob soča-
snem ohranjanju dostopnosti električne 
energije za državljane in spodbudnega 
okolja za gospodarstvo.
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PS Paketomat

SPLETNI NAKUPI SEDAJ ŠE ENOSTAVNEJŠI Z  
IZBIRO DOSTAVE, KI TI NAJBOLJ ODGOVARJA

Letos se lahko ob razprodajah in praznikih izogneš gneči ob prevzemu svojega 
paketa. Izberi enega od 24 PS Paketomatov, s sledilnikom/aplikacijo “Sledenje pošiljk” 
spremljaj, kako blizu je tvoj paket, in razveseli sebe ali svoje najbližje.

Več nasvetov za enostavne spletne nakupe na 
www.posta.si/enostavna-dostava

Letos ne čakaj v vrsti,

izberi dostavo

24 prevzemnih mest

v PS Paketomat!

Untitled-5   1Untitled-5   1 4.11.2021   18:29:314.11.2021   18:29:31



32 glas gospodarstva, november 2021

16. Vrh slovenskega gospodarstva

Horizonti prihodnosti
Vrh slovenskega gospodarstva si je z leti utrdil mesto enega najpomembnejših 
dogodkov na področju gospodarstva. Tudi na že šestnajstem dogodku, ki bo potekal 
pod sloganom Horizonti prihodnosti, bomo predstavili aktualne gospodarske razmere, 
v središče pa postavili ključna razvojna področja gospodarstva in družbe. 
Ester Fidel, Kabinet in strateško komuniciranje, GZS

V procesu tvornih in sodelovalnih priprav 
gospodarstvenikov in Gospodarske zbornice 
Slovenije na 16. Vrh slovenskega gospodarstva so se 
izkristalizirali osrednji cilji, izzivi in konkretni ukrepi za 
gospodarski razvojni preboj. Za njihovo udejanjanje 
bo nujna tudi aktivna vloga države, še zlasti v treh 
najbolj nevralgičnih točkah: ustrezno usposobljenih 
in motiviranih kadrih, zelenem prehodu in digitalni 
transformaciji gospodarstva oziroma družbe. 

Skupaj izpisujemo Zeleno knjigo
Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z gospo-
darstveniki izpisuje skupen razvojni dokument 
slovenskega gospodarstva, poimenovan Zelena 
knjiga. Izpisovati smo jo začeli v avgustu, ko je več kot 
130 vodilnih slovenskih gospodarstvenikov prek anke-
tnega vprašalnika izpostavilo prioritete na osrednjih 
strateških področjih. Na interni strateški delavnici 
Gospodarske zbornice Slovenije so se oblikovali štirje 
vsebinski grozdi, ki so v nadaljevanju narekovali tema-
tiko štirih regijskih delavnic s predstavniki podjetij 
(v Novi Gorici, Ljubljani, Murski Soboti in v Krškem), 
posledično pa tudi štiri nosilna poglavja Zelene knjige:
• zeleni prehod, energetika in digitalna transfor-

macija gospodarstva; 
• povezljivost – družbena, transportna in med-

narodna (socialni dialog, internacionalizacija, 
transport, logistika, infrastruktura);

• reindustralizacija (kadri in trg dela, izobra-
ževanje, pomanjkanje kadrov in strukturna 
neskladja, regionalizacija);

• vloga države in finančnega sistema (malo gospo-
darstvo, poslovno okolje – davki, debirokratizacija, 
zakonodaja in viri financiranja).

Zlasti regijske delavnice so pokazale tako specifične 
izzive posameznih regij kot tiste, ki se kot rdeča nit 
pojavljajo v celotni gospodarski sferi. Tvorno sode-
lovanje se je izčistilo v nabor izzivov in odgovorov s 
konkretnimi ukrepi ter ključnimi cilji. 

Vrh slovenskega gospodarstva pomeni prvo javno 
predstavitev dokumenta in začetek javne razprave, 
najprej med prisotnimi gospodarstveniki. Razprava 
se bo nadaljevala še z drugimi deležniki socialnega 
dialoga ter zainteresiranimi javnostmi. Do marca 2022 
bo Zelena knjiga pripravljena za predstavitev najširši 
javnosti ter za komunikacijo ključnih sporočil.

Tri ključne razsežnosti
Ob podrobni analizi posameznih področij so se kot 
ključne horizontalne povezave izkazale tri razsežnosti:
I. Usposobljeni kadri
Na ožjem področju trga dela so ključni izzivi: 
• pomanjkanje tehničnega kadra in kompetenc v 

izobraževalnem procesu, 
• zakonodaja na področju plač (dvig minimalne 

plače ruši interna plačna razmerja v podjetjih), 
• usposobljenost zaposlenih, 
• zaposlovanje tujcev. 

Dolgoročno je nujno potrebna strategija izo-
braževanja na vseh stopnjah za bolj fleksibilno in 
podjetniško naravnano miselnost ter za zagotavljanje 
usposobljenega kadra za potrebe gospodarstva. Za 
dograjevanje znanja je pomembna možnost projek-
tnega oziroma interdisciplinarnega izobraževanja 
na različnih fakultetah ter sodelovanje teh kadrov in 
fakultet s podjetji; k dvigu kompetenc lahko pripo-
more povezovanje gospodarstva in izobraževalnih 
ustanov ter uravnavanje vpisa za tehnične poklice. 
Ena od predlaganih rešitev so pilotni (demo) centri, 
kjer se prenaša znanje z univerz in visokih šol v 
industrijo, sredstva iz dodane vrednosti pa se vračajo 
v raziskave in razvoj. 

II. Zeleni prehod je verjetno največji in najdražji 
projekt v samostojni Sloveniji. Gre za razvojni preboj, 
ki zadeva tako gospodarstvo kot celotno družbo. Cilj 
zelenega prehoda je ogljično nevtralna oz. nizko-
ogljična družba. Zelena paradigma preči področja 
energetike in industrije, transporta, logistike in infra-
strukture, a tudi regionalizacije in človeških virov. 

Trije ključni izzivi na področju zelenega prehoda so 
izstop iz premoga, ocena porabe in proizvodnje elek-
trične energije iz različnih virov v letu 2050 kot ciljnem 
letu za dosego ogljične nevtralnosti ter vključenost 
energetske stroke v oblikovanje javnih politik. Če naj 
do leta 2050 dosežemo zastavljene cilje, potrebujemo 
spremembo zakonodaje, pri čemer je zaradi ume-
ščanja obnovljivih virov energije v prostor ključna 
prostorska zakonodaja, kar kliče po samostojnem 
Ministrstvu za energetiko.

III. Digitalizacija je postala sinonim za informa-
cijske tehnologije in komunikacijo, a je veliko več: je v 
samem bistvu tako reindustrializacije kakor najširše 
pojmovane socialne povezljivosti.
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Horizonti prihodnosti

Digitalizacija je v Zeleni knjigi opredeljena kot 
ekonomska in družbena kategorija. Elementi digitalne 
infrastrukture, kot so digitalna identiteta, skrb za 
varnost in dostopi do podatkov, so opredeljeni kot 
kratkoročne naloge, medtem ko je srednjeročno 
ključna državna strategija izobraževanja. Odsotnost 
tovrstne strategije trenutno vodi v beg možganov. 

Podjetja opozarjajo, da je za prihodnji razvoj in 
spopadanje s pomanjkanjem usposobljene delovne 
sile ključnega pomena avtomatizacija.   
 
Deset ključnih ukrepov slovenskega razvoj-
nega preboja
• Stabilna in zanesljiva oskrba z energijo.
• Fokus večletnega finančnega načrta za digitaliza-

cijo gospodarstva.
• Povečanje deleža sredstev države za raziskave in 

razvoj na 1,2 % BDP in povečanje vložkov gospo-
darstva na 2,5 % do 2030.

• Spodbujanje kroženja strokovnjakov med gospo-
darstvom in izobraževalno ter raziskovalno sfero.

• Krepitev kompetenčnega pogajalskega modela kot 
zbira veščin, sposobnosti in znanj pogajalcev za 
kvaliteten socialni dialog.

• Znižanje davkov in obremenitev plač, uvedba 
socialne kapice.

• Debirokratizacija administrativnih postopkov in 
razpisov.

• Poenostavitve postopkov umeščanja v prostor.
• Intenzivnejša mednarodna gospodarska promo-

cija z blagovno znamko Made in Slovenia.
• Organiziran vpliv gospodarstva na regionalne 

razvojne strategije preko reprezentativnega glasu 
GZS z mrežo regionalnih zbornic in zbornic 
dejavnosti.

Zelena knjiga, skupen razvojni dokument slovenskega 
gospodarstva, prinaša še vrsto drugih ukrepov, ki 
bodo Sloveniji omogočili, da postane družba znanja in 
blaginje.gg
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Prenovljeni Elegans Hotel Brdo  
na ravni predsedovanja EU

Premišljeno in vrhunsko obnovljeni 
Elegans Hotel Brdo s svojim videzom in 
ponudbo dviguje ugled Slovenije v času 
predsedovanja EU.

Pred začetkom predsedovanja Slovenije 
Svetu EU sta ga prenovila Arhitekturni 
studio Esplanada ter izvajalec Makro 5 
gradnje, in to v dobrih štirih mesecih, kar 
je svojevrsten rekord. 

Dodatne nastanitvene zmogljivosti
»Naročnik je od projektantov pričakoval 
rešitev, ki bo omogočila čim več dodatnih 
nastanitvenih zmogljivosti. Ena možnost se 
je sama po sebi ponujala na območju, kjer 
so bile prej pisarne in kongresne dvorane. 
Drugo možnost pa smo videli v neizko-
riščenih podstrešnih volumnih prejšnje 
dvokapne strehe,« razlagajo v Esplanadi. 
V podstrešnih prostorih so se odločili za 
stranske suite s terasami. Pri tem so ubili 
kar tri muhe na en mah, saj so stranske 
suite izdatno obogatile ponudbo hotela, 
obenem pa predstavljajo novo fasado 
objekta. Število sob pa jim je uspelo pove-
čati s prejšnjih 78 na sedanjih 123. 
»Fasado objekta smo zasnovali v dveh 
ravninah. Prva ravnina je osnovna fasada 
objekta, v katero smo integrirali tudi AB 
konzole, ki so ostale od prejšnjega ostrešja. 

Drugi nivo so antracit kovinski okviri, ki 
v dnevnem času v igri svetlobe in sence 
naredijo fasado dinamično. LED svetlobni 
trakovi, ki smo jih vpeljali na zgornji del 
okvirjev, pa dajejo prednji fasadi poseben 
svetlobni efekt,« pravijo v Esplanadi. 

Eleganca se začuti že ob vhodu v hotel
Elegans Hotel Brdo potrjuje svoje ime. 
»Obiskovalec že na vstopu v hotel začuti 
napoved nadaljevanja arhitekture in inte-
rierja ob srečanju barv in materialov, ki se 
pojavljajo skozi celoten objekt. Zunanje 
stopnišče obdaja marmor Hotaveljčan in 
nas povabi v notranjost, kjer ga prav tako 
srečamo kot notranji tlak. Zanimivo je, da 
smo del obstoječega tlaka ohranili iz prej-
šnjega hotela in ga uokvirili s črno borduro 
ter ga tako še dodatno poudarili,« nam ga 
orišejo v Esplanadi. 
Poseben pečat vhodnemu lobiju daje 
ročno kovaško izdelan kamin z motivi 
kačjega pastirja. Je delo umetnostnega 
kovača Roberta Strune. 

Udobje, druženje in intimnost
Tudi javni prostori v hotelu so oblikovani 
tako, da zadovoljijo tudi najbolj zahtevne 
goste. Zagotavljajo vrhunsko udobje, poti 
v njih so pretočne in omogočajo druženje. 
Vanje so umestili več družabnih miz, ob 

katerih lahko uživajo večje družbe, npr. v 
zajtrkovalnici in v baru. Večjo intimnost pa 
ponuja Fine dining restavracija. Tako intimo 
kot druženje pa združuje Vine & Cogniac bar.

Predsedniški apartma kot češnja 
na torti
Med sobami izstopa predsedniški apartma. 
»Želeli smo, da predstavlja celoten hotel v 
najboljši možni luči. V njem se povezujejo 
barve in materiali, ki jih lahko zasledimo 
tudi v avli in drugje po hotelu. Sledili 
smo rdeči niti kačjega pastirja, ki smo ga 
naznačili z umestitvijo tapete, ki ima motiv 
kačjega pastirja na zelenkasto pastelni 
osnovi,« ga slikovito opišejo v Esplanadi.

Pridobljene izkušnje že izrabljajo v 
novih projektih
Prenova Elegans Hotela Brdo je za Esplanado 
pomembna poslovna referenca, obenem pa 
so pri njej pridobili bogate izkušnje, ki bodo 
njihovo ponudbo na področju nastanitev in 
kulinarike dvignile na višjo raven. Trenutno 
načrtujejo tri hotelske projekte, kjer jim je 
zaupan celoten sklop načrtovanja, vključno z 
oblikovanjem interjerja. 

Esplanada inženiring in projektiranje, d.o.o.
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Gospodarska 
rast EU-27 v 3. 

četrtletju 2021 
nad pričakovanji, 

ameriška pa pod 
pričakovanji. 

Surovine, 
pomembne za 

energetski prehod, 
so: baker, nikelj, 

kobalt in litij.

Poslovna klima

Kljub izzivom epidemije covida-19 
gospodarstva EU-27 postopno okrevajo 
Ob ponovnem odprtju gospodarstev je hitro naraščanje povpraševanja dvignilo cene 
ključnih surovin. Napetosti v oskrbovalnih verigah, ki jih je povzročila pandemija, so 
povečale pritiske na stroške.
Darja Močnik, Analitika GZS

Naraščanje okužb z različico delta v Evropi vodi 
do ponovne uvedbe omejitev v mesecu oktobru in 
novembru, vendar precej nižja smrtnost zaradi pre-
cepljenosti prebivalstva državam omogoča uvedbo 
relativno mehkih ukrepov. 

Svetovno povpraševanje industrije presega 
ponudbo, zato so cene prevozov in surovin nadpov-
prečne in naj bi vztrajale na visokih nivojih tudi do 
leta 2022. Inflacijski pritiski bodo ostali povišani in 
se bodo umirjali bolj postopoma, kot je bilo sprva 
pričakovano. Veliko število okužb zavira okrevanje v 
turizmu in organizaciji večjih dogodkov, medtem ko 
so vplivi na druge dejavnosti milejši. 

Napovedi gospodarske rasti za EU-27 ostajajo 
ugodne, tudi rast BDP v 3. četrtletju (+2,2 %) je 
presegla pričakovanja. Ekspanzivne fiskalne in mone-
tarne politike bodo še naprej zagotavljale ključno 
podporo gospodarskemu okrevanju, kljub temu da 
so nekatere centralne banke izven območja evra že 
pričele dvigovati centralne obrestne mere. EU-27 
naj bi letos zabeležila rast BDP med 4,8 in 5,5, v 2022 
pa okoli 3,8 do 4,3 %. Na predkrizno raven bo BDP v 
EU-27 narasel v zadnjem četrtletju leta 2021. 

Naraščanje cen surovin, predvsem kovin, spodbuja 
večje povpraševanje zaradi energetskega prehoda 
družbe k brezogljični družbi. Mednarodna energetska 
agencija (IEA) napoveduje, da se bo močneje okrepilo 
povpraševanje in cene do leta 2030 predvsem po 
bakru, niklju, kobaltu in litiju, ki veljajo za najpo-
membnejše kovine za energetski prehod. Te štiri 
kovine bodo potencialna ozka grla za energetski 
prehod. Ponudba kovin je precej koncentrirana med 
državami in dobavitelji, ponudba pa se počasi odziva 
na rast cen. Demokratična republika Kongo, na 
primer, predstavlja približno 70 % svetovne proizvo-
dnje kobalta in 50 % zalog. Druge države, ki izstopajo 
po proizvodnji in rezervah, so Avstralija (za litij, kobalt 
in nikelj), Čile (za baker in litij) in v manjši meri Peru, 
Rusija, Indonezija in Južna Afrika. Skupna vrednost 
proizvodnje teh štirih kovin bi se lahko v obdobju 
2021-2040 povečala za več kot štirikrat, s čimer bi se 
lahko kosala s skupno vrednostjo proizvodnje surove 
nafte. gg

Ne zamudite aktualnih gospodarskih tem  
Izpod peresa glavnega ekonomista GZS.

 Več na analitika.gzs.si
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10 ključnih podatkov

Blagovni izvoz:  
19,5 %  
(I-VIII 21/I-VIII 20)

Izvoz blaga je bil v prvih osmih mesecih 2021 za 19,5 % višji kot v 
enakem obdobju 2020 ter je za dobro desetino presegel nivo izvoza 
blaga pred epidemijo. Uvoz blaga je višji za 26,9 %, ob nekoliko 
višjem uvozu iz držav nečlanic EU. K rasti uvoza v avgustu 2021 v 
primerjavi z avgustom 2019 in 2020 je vrednostno največ prispeval 
uvoz proizvodov iz skupin organsko-anorganskih spojin, heteroci-
kličnih spojin, nukleinskih kislin in njihove soli ter sulfonamidov, kar 
je običajno povezano z večjo industrijsko proizvodnjo v slovenski 
farmacevtski industriji. Sledila je rast uvoza proizvodov iz naslednjih 
skupin: zdravila, tirna vozila in oprema, oprema za telekomunikacijo 
in aluminij.

Industrijska proizvodnja:  
12,6 %   
(I-VIII 21/I-VIII 20)

Industrijska proizvodnja v predelovalnih dejavnostih je v prvih osmih 
mesecih višja za 14 %, v rudarstvu in oskrbi z električno energijo je 
bila nižja. Tako je bila že višja kot pred epidemijo. Najvišja je bila letos 
rast v srednje nizko tehnološko zahtevnih dejavnostih (21 %), k čemur 
je največ prispevala proizvodnja kovinskih izdelkov. Visoka je bila 
tudi v srednje visoko zahtevnih panogah (18 %), ki so ob razglasitvi 
epidemije v prvi polovici lanskega leta tudi najbolj upadle. Manjša je 
letos proizvodnja le v visoko tehnološko zahtevnih panogah (-4 %), 
nižja je tudi v primerjavi s prvimi osmimi meseci 2019.

Pomanjkanje surovin in usposobljenih delavcev:   
navaja 30 % industrijskih podjetij   
(okt. 2021)

Posojila nefinančnim družbam (podjetjem) se od marca izboljšujejo, 
julija pa so bila po enem letu spet pozitivna in so bila medletno 
višja za 1,3 %. Povečujejo se tudi posojila gospodinjstvom (julija za 
87,7 mio EUR) in so medletno višja za 3,2 %. Močneje se povečujejo 
stanovanjska posojila (julija 7,2 % medletna rast), še vedno pa se 
zmanjšujejo potrošniška posojila (julija 5,9 % medletni upad).

Prihodek v storitvenih dejavnostih:  
9,7 %   
(I-VIII 21/I-VIII 20)

V prvih osmih mesecih 2021 je bil realni obseg prodaje za 9,7 % višji 
kot v enakem obdobju leta 2020 in za 4,1 % nižji kot pred izbruhom 
epidemije (I-VIII 21/I-VIII 19). Letos se je obseg prodaje najbolj 
povečal v poslovanju z nepremičninami (za 27,4 %), prometu in 
skladiščenju (15,5 %) ter ostalih storitvenih skupinah, ki beležijo rast 
v primerjavi s prvimi osmimi meseci 2020, z izjemo gostinstva, ki 
beleži za slabo desetino nižjo prodajo. Nižji obseg prodaje v primer-
javi s prvimi osmimi meseci 2019 so letos poleg gostinstva (za 43 %) 
beležili še v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za petino), 
predvsem ker so bili prihodki potovalnih agencij še vedno nižji za 73 
%, v zaposlovalnih dejavnostih za tretjino (manj napotitev agencij-
skih delavcev).   

Promet blaga v pristanišču:  
7,6 %   
(I-VIII 21/I-VIII 20)

V koprskem pristanišču je bilo v prvih osmih mesecih 2021 pretovor-
jenega malo več kot 13,3 milijona ton blaga, kar je bilo za 7,6 % več 
kot v enakem obdobju leta 2020, vendar za 13,6 % manj kot v prvih 
osmih mesecih 2019. Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem 
javnem linijskem prevozu so letos v prvih osmih mesecih prepeljali 
za 0,6 % manj potnikov, Potnikov v javnem linijskem prevozu je bilo 
letos za 16 % manj.

Prihodek v trgovini na drobno  
(brez motornih goriv):  
10,2 %   
(I-IX 21/I-IX 20)

V trgovini na drobno (z vključenimi motornimi gorivi) je bil realni 
prihodek od prodaje v prvih treh četrtletjih 2021 višji za 11,5 % glede 
na enako obdobje 2020 in v primerjavi z istim obdobjem 2019 višji za 
1,7 %. V trgovini  z motornimi gorivi je bil letos višji za 13 %, v trgovini 
z neživili za 12,1 %, v trgovini z živili za 7,8 %. v trgovini z motornimi 
gorivi za 7,3 %. V trgovini z motornimi vozili je bil za 7,3 % višji, vendar 
pa hkrati za 8,2 % nižji kot v prvih treh četrtletjih leta 2019. Nanj so 
vplivale zamude pri dobavah vozil in nižje povpraševanje kupcev.

Gradbena dela:  
-4,2 %   
(I-VIII 21/I-VIII 20)

V prvih osmih mesecih 2021 se je realna vrednost opravljenih del 
pri stavbah znižala za 18,9 %, pri specialnih gradbenih delih za 1,5 
%. Zvišala se je gradnja inženirskih objektov, in sicer za 6,7 %, v 
primerjavi z enakim obdobjem 2020. Implicitni deflator vrednosti 
opravljenih gradbenih del, ki meri cene v gradbeništvu, je bil avgusta 
na ravni 8 %, kar je največ po letu 2005.

Cene življenjskih potrebščin   
+1,0 %  
(I-X 21/I-X 20)

V prvih desetih mesecih je povprečna inflacija znašala 1,4 %, oktobra 
2021 se je na medletni ravni povzpela na 3,0 %. Cene življenjskih 
potrebščin so se v Sloveniji v oktobru 2021 na letni ravni v povprečju 
zvišale za 3 %. Cene blaga so bile v enem letu v povprečju višje za 4,1 
%, cene storitev pa za 1,1 %. Cene blaga dnevne porabe in trajnega 
blaga so bile višje za 5,3 oz. 4,6 %, cene poltrajnega blaga pa so bile za 
0,8 % nižje. 

Povprečna bruto plača:  
+7,6 %  
(I-VIII 21/I-VIII 20) 

Povprečna rast bruto plače v zasebnem sektorju se krepi in je bila 
avgusta medletno za 6 % višja, v prvih osmih mesecih leta za 5,6 
%. Najbolj je porasla v gostinstvu (9,9 % na kar vpliva tudi vpliv 
metodologije izračuna plač v povezavi z interventnimi ukrepi za 
ohranjanje delovnih mest), gradbeništvu (6,6 %), strokovnih in 
tehničnih dejavnostih (5,8 %) in predelovalnih dejavnostih (5,7 %). 
Povprečna avgustovska bruto plača v zasebnem sektorju je bila 
medletno višja za 3,4 %, v prvih osmih mesecih leta za 11,2 % (zaradi 
izplačil dodatkov).

Število delovno aktivnih:  
0,7 %   
(I-VIII 21/I-VIII 20)

Število registrirano brezposelnih oseb je konec oktobra poraslo na 
67 tisoč, kar je bilo za 17 tisoč oz. za 20,3 % manj kot oktobra 2020. 
Letos do oktobra je bilo v povprečju objavljenih dobrih 13 tisoč 
prostih delovnih mest (na SRSZ), kar je bilo za 30,7 % več kot lani ta 
čas. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila avgusta 2021 7,1 %. 
Avgusta 2021 je bilo v povprečju 902 tisoč delovno aktivnih, kar je v 
primerjavi z avgustom 2020 za 20 tisoč več; od tega je bilo 17,8 tisoč 
več zaposlenih in 2,1 tisoč več samozaposlenih. Glede na avgust 2019 
je bilo avgusta letos za 8,8 tisoč več delovno aktivnih oseb. 

Upoštevani statistični podatki, znani do 6. 11. 2021



RRA LUR za spodbudno podjetniško 
okolje v Ljubljanski urbani regiji  

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije (RRA LUR) je mednarodno 
priznana razvojna agencija, ki z vrhunskim 
znanjem in inovativnimi projekti pomembno 
prispeva h konkurenčnosti Ljubljanske 
urbane regije in kakovosti življenja v njej. 
Njene aktivnosti so osredotočene predvsem 
na skladen in trajnosten razvoj regije, za 
katerega v veliki meri skrbi tudi s pomočjo 
projektov, financiranih z EU sredstvi. Na 
agenciji jih izvajajo več kot 20, s poudarkom 
na trajnostni mobilnosti, podjetništvu, 
krožnem gospodarstvu, kreativnosti, 
ohranjanju okolja in prostora ter naravne in 
kulturne dediščine, samooskrbe in trajno-
stnega turizma. O ključnih nalogah agencije 
in uspešnih rezultatih smo se pogovarjali z 
direktorico RRA LUR mag. Lilijano Madjar.

Glavna naloga RRA LUR je skrb za 
skladen in trajnostni razvoj regije ter 
prizadevanje za pridobitev čim več 
razvojnih evropskih sredstev, poleg 
tega pa je eden izmed vaših ciljev tudi 
ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj 
podjetništva. Kako vam to uspeva?

Če se osredotočimo na gospodarstvo, 
delujemo predvsem na področju zago-
tavljanja podjetniškega podpornega okolja, 
povezovanja med znanstveno-razvoj-
nimi središči in gospodarstvom, krepitve 
podjetništva in kreativnih industrij. Da lahko 
strokovno pokrijemo vsa raznolika področja, 
gre zasluga predvsem interdisciplinarni 
visoko izobraženi ekipi zaposlenih na RRA 
LUR, katere velik del ima številne izkušnje 
iz gospodarskega sektorja, kar je izrednega 
pomena za učinkovito delo. 

Trenutno je eden izmed bolj aktualnih 
projektov, ki jih izvajate, projekt 
'Podjetno nad izzive v Ljubljanski 
urbani regiji', na kratko 'PONI LUR'. 

Projekt PONI LUR je tisti, ki 
neposredno nagovarja spodbujanje 

podjetništva in podjetniške kulture ter 
okolja, ki omogoča nove karierne prilož-
nosti in zagotavljanje novih delovnih 
mest, kar je ena izmed ključnih prioritet 
agencije. Projekt udeležencem nudi 
popolno podporno podjetniško okolje, 
na razpolago so jim številni strokovnjaki, 
mentorji, udeležujejo se različnih uspo-
sabljanj in izobraževanj. Program je res 
dodelan in učinkovit in temu primerno 
so odlični tudi rezultati. Trenutno je 
usposabljanje zaključilo 34 udeležencev, 
s svojimi novimi izdelki ali storitvami jih 
je na trgu (ali so tik pred tem) prisotnih 
že skoraj 40 %, kar je odličen rezultat. 
Trenutno se pri nas usposablja že četrta 
skupina, do konca trajanja projekta pa 
bomo objavili še tri razpise.

Na katere projekte, ki jih pripravljate, 
bi morala biti podjetja še posebej 
pozorna in na kakšen način se vanje 
tudi vključevati, da bodo lahko 
izkoriščala priložnosti, ki jim jih ti 
projekti ponujajo?

Vsekakor bi uspešnim podjetjem 
predlagala, da se priključijo v Regijsko 
štipendijsko shemo, ki je osredotočena 
na povezovanje mladih z gospodarstvom, 
njen namen pa je pomagati delodajalcem 
v regiji pri iskanju kakovostnih kadrov 
ter ob tem zagotoviti pomoč dijakom 
in študentom za njihov lažji prehod na 
trg dela. Pri tem je polovica štipendije 
sofinancirana iz evropskih sredstev. Tudi 
v okviru Regionalnega centra kreativne 
ekonomije (RCKE), ki se je iz projekta 
razvil v center za razvoj kreativnega 
podjetniškega ekosistema na ravni 
regije, k sodelovanju vabimo podjetja, 
ki jih zanima spodbujanje kreativnosti 
v gospodarstvu, krožno gospodarstvo 
ter podpora kreativnim poklicem in 
prostorom. 

S kakšnimi predlogi, zamislimi 
in pobudami so podjetja pri 
vas dobrodošla? Kakšne oblike 
sodelovanja jim ponujate?

Kot regijsko informacijsko stičišče in 
kot nosilec trajnostnih razvojnih progra-
mov ves čas stremimo k projektom, ki 
spodbujajo interdisciplinarna sodelova-
nja, zato so nova partnerstva in ideje več 
kot dobrodošle. Želimo si inovativnih in 
kreativnih pobud, seveda pa je mnogo 
odvisno od možnosti, ki jih omogočajo 
posamezni projekti. 

P
R

O
M

O
RRA LUR, d.o.o.

»Ena ključnih prioritet agencije ja 
zagotavljanje podjetniškega podpornega 
okolja, povezovanje znanstveno-razvojnih 
središč in gospodarstva ter krepitev 
podjetništva in kreativnih industrij,« pravi 
mag. Lilijana Madjar, direktorica Regionalne 
razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.

Mag. Lilijana Madjar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
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 Več kot 60 let izkušenj

 Preko 1000 zaposlenih

Več kot 400 delovnih strojev 

Kolektor Gradbeništvo je program znotraj divizije
Inženiring in tehnološki sistemi koncerna Kolektor s
sedežem v Idriji. Ključni družbi tega programa sta
Kolektor Koling in Kolektor CPG, ki kot zanesljiv
partner nudita celovit pristop pri pripravi in izvedbi
investicij na področju industrijske, poslovne in
stanovanjske gradnje, cestne in železniške
infrastrukture ter urbanih ureditev. Na podlagi
dolgoletnih izkušenj, zanesljivosti in strokovnosti si
družbi Kolektor Gradbeništva utrjujeta položaj med
vodilnimi ponudniki storitev na področju
gradbeništva v Sloveniji ter enega najbolj inovativnih
in sodobnih gradbincev na slovenskem trgu in širše. 
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Top skupine

120 največjih skupin ustvari višjo 
dodano vrednost in bruto maržo kot 
slovensko gospodarstvo
120 največjih skupin in 80 najhitreje rastočih skupin – ključne skupine so iz 
predelovalnih dejavnosti, trgovine in energetike.
Darja Močnik, Analitika GZS

Produktivnost 120 največjih skupin višja od 
slovenskega povprečja
Stodvajset največjih skupin v Sloveniji po kriteriju 
letne prodaje je v letu 2020 skupaj ustvarilo 30,6 
milijarde EUR prodaje, mediana prodaje pa je znašala 
94,4 milijona EUR. Razpon prodaje od največje do 
najmanjše skupine je bil širok (od 3,1 mrd do 37,5 mio 
EUR). Stodvajset največjih skupin je skupaj ustvarilo 
31 % prodaje vseh gospodarskih družb v letu 2020. 
Delež prodaje na tujem trgu je bil v razponu od 0 do 
99,7 %, s sredinsko vrednostjo (mediana) pri 57 %. 
Na tujem trgu je 120 največjih skupin ustvarilo 16,8 
milijarde EUR prodaje ali 42 % vseh čistih prihodkov 
od prodaje na tujem trgu vseh družb. Izvozna narav-
nanost skupin je 59-odstotna, saj je med skupinami 
polovica predelovalnih dejavnosti in trgovcev, ki so 
bolj izvozno usmerjeni.

Stodvajset največjih družb je beležilo 8 milijard 
EUR dodane vrednosti oz. 33 % celotne dodane 
vrednosti vseh družb. Mediana dodane vrednosti 
pri 120 največjih družbah je znašala 32,6 milijona 
EUR. Zaradi različnih poslovnih modelov (manjša ali 
večja vertikalna ali horizontalna integracija, razlike 
v strukturi osnovnih sredstev) in raznolikosti dejav-
nosti se produktivnost dela, merjena s kazalnikom 
dodana vrednost na zaposlenega, med največjimi 
skupinami precej razlikuje. Kar nekaj skupin ima del 
proizvodnje (pretežno v državah z nižjimi stroški dela) 
ali prodajnih aktivnosti v tujini (pretežno v državah 
z višjimi stroški dela), kar jim agregatno nekoliko 
znižuje kazalnike produktivnosti, vendar izboljšuje 
kazalnike dobičkonosnosti (EBITDA, neto marža) ozi-
roma rezultat pod črto. Stodvajset skupin je beležilo 
povprečno produktivnost dela v višini 48.800 EUR, 
kar je za 3,6 % več, kot je znašala dodana vrednost 
pri vseh gospodarskih družbah v 2020 (dobrih 47.000 
EUR). Srednja vrednost produktivnosti dela med 
120 skupinami je 46.000 EUR. Stodvajset največjih 
skupin je skupaj ustvarilo 861,7 milijona EUR čistega 
dobička, kar je 30,7 % dobička vseh družb. Srednja 
vrednost čistega dobička je znašala 3,9 milijona EUR. 
Povprečna bruto marža pri vseh stodvajsetih sku-

pinah je znašala 27,9 %, kar je za 2,9 odstotne točke 
višja, kot jo beležijo gospodarske družbe v Sloveniji. 

Med stodvajsetimi največjimi skupinami jih je 
polovica spadala med predelovalne dejavnosti1. 
Mnoge skupine opravljajo več dejavnosti, a smo jih 
za te namene razporedili v dejavnost, kjer pretežno 
opravijo največ prometa. Te so po čistih prihodkih 
od prodaje zavzemale 40-odstotni delež, po izvozu 
55-odstotni delež, po dodani vrednosti 51-odstotni 
delež, po zaposlenih 50-odstotni delež. Glavnina 
teh skupin ima hčerinske družbe v tujini – tako 
proizvodne kot prodajne – ter jih lahko uvrščamo 
ob bok evropskim multinacionalkam. Druga naj-
močnejša dejavnost po številu skupin predstavlja 
dejavnost trgovine, kamor spada 24 trgovskih skupin, 
ki se ukvarjajo tako z veleprodajo kot maloprodajo. 
Slednji ustvarijo 29 % čistih prihodkov od prodaje, 
20 % izvoza, 14 % ustvarjene dodane vrednosti ter 
zaposlujejo 21 % zaposlenih. Med stodvajsetimi najve-
čjimi skupinami nastopa še 6 skupin iz energetike, 5 iz 
IKT, 4 iz prometa, skladiščenja in iz gradbeništva, 2 iz 
gostinstva in 2 iz gozdarstva in varovanja. 

80 najhitreje rastočih skupin v zadnjih 5 letih z 51 
% višjo prodajo 
Osemdeset najhitreje rastočih skupin (s prihodki od 
prodaje v izhodiščnem letu 2015 nad 10 mio EUR) 
je v zadnjih petih letih povečalo svojo prodajo med 
0,3 in 1.141 % (mediana rasti je bila 30 %). Skupaj so 
beležile 18 milijard čistih prihodkov oz. 19 % čistih 
prihodkov vseh družb. Slednje so v zadnjih 5 letih 
ustvarile za 6,1 milijarde evrov več čistih prihodkov 
od prodaje oz. so prodajo zvišale kumulativno za 51 
%. Srednja vrednost deleža izvoza v teh družbah je 
bila 57 %. Skupaj je bilo v teh skupinah zaposlenih 
102.000 oseb (po delovnih urah) oz. 20 % zaposlenih 
vseh gospodarskih družb. Mediana števila zaposlenih 

40 %  
skupin po glavni 

dejavnosti prodaje 
iz predelovalnih 

dejavnosti in 

29 % 
 iz trgovine.

Dodana vrednost 
na zaposlenega 120 

skupin znaša 

49 tisoč 
EUR.

1  Nekatere skupine so uvrščene v SKD dejavnosti, kamor po 
pretežni naravi poslovanja svojih ključnih hčerinskih družb ne 
spadajo. Tako smo te skupine razvrstili v dejavnosti, kamor po 
oceni ekonomske moči spadajo.

80 najhitreje 
rastočih skupin 
v zadnjih 5 letih 

ustvarilo 

51 % več 
 prodaje
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Lestvica

Seznam 120 največjih skupin  
(konsolidiranih bilanc), 2020
Rang Skupina Dejavnost Čisti 

prihodki od 
prodaje, v 

mio EUR

Prodaja na 
tujih trgih, v 

mio EUR

% 
prodaje 

na tujem 
trgu

Število 
zaposlenih

Dodana 
vrednost na 

zaposlenega, 
v EUR

1 SKUPINA PETROL Trgovina 3.079,4 1.615,7 52,5 4.054 66.473

2 SKUPINA MERCATOR Trgovina 2.170,0 868,8 40,0 18.529 15.411

3 SKUPINA GEN Energetika 2.159,9 1.663,0 77,0 1.159 180.829

4 SKUPINA HSE Energetika 1.837,2 1.171,4 63,8 3.149 101.707

5 SKUPINA LEK Predel. dejavnosti 1.543,2 1.500,1 97,2 5.129 101.248

6 SKUPINA KRKA Predel. dejavnosti 1.534,9 1.449,8 94,5 11.631 82.595

7 SKUPINA KOLEKTOR HOLDING Predel. dejavnosti, 
gradbeništvo 807,2 453,4 56,2 5.712 44.056

8 SKUPINA SIJ Predel. dejavnosti 703,6 594,9 84,6 3.843 40.321

9 SKUPINA TELEKOM SLOVENIJE IKT dejavnosti 647,2 54,3 8,4 3.392 94.629

10 SKUPINA IMPOL 2000 Predel. dejavnosti 583,9 545,3 93,4 2.429 44.291

11 SKUPINA ADRIA MOBIL Predel. dejavnosti 468,7 450,6 96,1 1.629 74.343

12 SKUPINA LIDL SLOVENIJA Trgovina 446,6 6,3 1,4 1.828 45.002

13 SKUPINA ELES Energetika, predel. dejavnosti 426,7 254,0 59,5 2.080 70.355

14 SKUPINA POŠTA SLOVENIJE Promet, skladišč. 410,7 67,2 16,4 7.370 32.641

15 SKUPINA SLOVENSKE ŽELEZNICE Promet, skladišč. 407,2 174,0 42,7 6.925 47.889

16 SKUPINA CT MANAGEMENT IKT dejavnosti 402,9 387,6 96,2 1.580 42.232

17 SKUPINA SALUS Trgovina 400,7 27,2 6,8 404 85.698

18 SKUPINA HELIOS Predel. dejavnosti 309,7 276,1 89,2 1.759 55.893

19 SKUPINA TAB D.D. Predel. dejavnosti 299,0 289,4 96,8 1.436 53.975

20 SKUPINA PERUTNINA PTUJ Predel. dejavnosti 293,7 199,7 68,0 3.745 31.658

med skupinami je znašala 596 ljudi. Najhitreje rastoče 
skupine so beležile skupaj 5,5 milijarde EUR dodane 
vrednosti oz. 23 % dodane vrednosti vseh družb. 
Mediana dodane vrednosti na zaposlenega je znašala 
45.000 evrov, povprečna v 80 najhitreje rastočih pa je 
znašala 54.000 evrov, kar je bilo za 13,9 % več od pov-
prečja vseh gospodarskih družb. 80 najhitreje rastočih 
skupin je v 2020 beležilo 761 milijonov EUR dobička 
oz. 27 % dobička vseh gospodarskih družb, s srednjo 
vrednostjo pri 4,1 milijona EUR. Povprečna vrednost 
bruto marže pri 80 najhitreje rastočih skupinah je 
znašala 30,4 % in je za 5,4 odstotne točke nižja od 
slovenskega povprečja. Mediana bruto marže pri 80 
skupinah je znašala 31,2 %.

Med osemdesetimi skupinami, ki so dosegle 
najvišjo rast v zadnjih petih letih, je bilo 47 skupin 
iz predelovalne dejavnosti, kjer je prodaja porasla 
za 32 %. Pri enajstih skupinah iz trgovine je prodaja 
porasla 51 %, pri šestih skupinah iz gradbeništva za 
30 %. Hitro rastoče skupine (kjer je bila prodaja v 2015 
nad 10 mio EUR) so svojo rast dosegle v osnovi na dva 
načina: s prevzemi tekmecev ali vertikalnih partnerjev 
(dobavitelji ali kupci) ali pa z organsko rastjo prek 
večje proizvodnje in s tem prodaje (organsko širjenje 
produktnega ali storitvenega asortimaja). Največkrat 
lahko razlog za hitro rast prodaje pri teh skupinah 
pripišemo kombinaciji organske rasti in prevzemov. gg

80 najhitreje 
rastočih 

predstavljalo 

23 %  
dodane vrednost 

vseh družb.
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Rang Skupina Dejavnost Čisti 
prihodki od 

prodaje, v 
mio EUR

Prodaja na 
tujih trgih, v 

mio EUR

% 
prodaje 

na tujem 
trgu

Število 
zaposlenih

Dodana 
vrednost na 

zaposlenega, 
v EUR

21 SKUPINA JAVNI HOLDING LJUBLJANA Energetika, oskrba z vodo 261,8 0,0 0,0 2.488 55.990

22 SKUPINA LTH CASTINGS Predel. dejavnosti 243,4 242,7 99,7 2.897 42.380

23 SKUPINA TELEMACH IKT dejavnosti 240,7 11,4 4,7 782 142.712

24 SKUPINA LES-MMS Trgovina 230,2 137,7 59,8 1.442 45.503

25 SKUPINA HIDRIA HOLDING Predel. dejavnosti 229,0 213,1 93,1 1.870 53.471

26 SKUPINA RASTODER Trgovina 223,7 136,8 61,2 488 70.650

27 SKUPINA AVTO AKTIV INTERMERCATUS Trgovina 219,5 168,7 76,9 472 71.172

28 SKUPINA PERSPEKTIVA Gradbeništvo, trgovina, 
predel. dej. 215,9 32,2 14,9 1.557 42.749

29 SKUPINA UNIOR Predel. dejavnosti 210,2 180,8 86,0 2.808 32.472

30 SKUPINA LUKA KOPER Promet, skladišč. 209,9 142,7 68,0 1.701 84.071

31 SKUPINA ELEKTRO MARIBOR Energetika 173,5 0,0 0,0 843 80.679

32 SKUPINA CABLEX Predel. dejavnosti 170,4 162,1 95,2 3.050 18.625

33 SKUPINA JAGROS Trgovina 168,9 2,1 1,2 792 48.920

34 SKUPINA KOVINTRADE Trgovina 163,5 78,2 47,8 352 45.390

35 SKUPINA PLASTA Predel. dejavnosti 163,4 108,2 66,2 975 51.997
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Rang Skupina Dejavnost Čisti 
prihodki od 

prodaje, v 
mio EUR

Prodaja na 
tujih trgih, v 

mio EUR

% 
prodaje 

na tujem 
trgu

Število 
zaposlenih

Dodana 
vrednost na 

zaposlenega, 
v EUR

36 SKUPINA JANUS TRADE Trgovina 163,3 9,4 5,8 108 86.622

37 SKUPINA JATA EMONA Predel. dejavnosti 144,9 25,3 17,5 930 38.679

38 SKUPINA ADVENTURA INVESTMENTS Promet, skladišč., trgovina 144,4 9,2 6,4 1.500 41.164

39 SKUPINA DOMEL Predel. dejavnosti 144,3 129,1 89,5 1.268 43.075

40 SKUPINA IMO REAL Gradbeništvo 143,4 32,3 22,5 839 42.704

41 SKUPINA ETI Predel. dejavnosti 140,3 129,4 92,2 1.624 33.176

42 SKUPINA MEDIS INTAGO Trgovina 135,3 87,1 64,4 349 104.455

43 SKUPINA TPV Predel. dejavnosti 134,2 80,7 60,1 989 35.944

44 SKUPINA CIMOS Predel. dejavnosti 133,8 124,7 93,2 2.585 16.935

45 SKUPINA CALCIT Rudarstvo 129,2 119,1 92,2 302 103.769

46 SKUPINA ISKRAEMECO Predel. dejavnosti 128,0 118,4 92,5 691 47.313

47 SKUPINA AKRAPOVIČ Predel. dejavnosti 127,1 125,7 98,8 1.236 55.907

48 SKUPINA G4 Predel. dejavnosti 125,4 59,2 47,2 828 46.413

49 SKUPINA INTERSPORT ISI Trgovina 121,3 75,0 61,8 1.306 22.828

50 SKUPINA I.P.S Predel. dejavnosti 119,0 117,1 98,4 1.052 35.645

51 SKUPINA JUB Predel. dejavnosti 115,3 79,2 68,7 761 52.710

52 SKUPINA CONTITECH SLOVENIJA Predel. dejavnosti 114,2 113,8 99,6 592 55.072

53 SKUPINA DON DON Predel. dejavnosti 111,5 77,2 69,3 1.901 19.210

54 SKUPINA CPK INVEST Gradbeništvo 103,2 18,6 18,0 369 57.418

55 SKUPINA TRIMO Predel. dejavnosti 99,2 87,4 88,1 449 55.192

56 SKUPINA TASTEPOINT Predel. dejavnosti 98,2 89,0 90,6 335 106.541

57 SKUPINA HARVEY NORMAN Trgovina 97,4 4,3 4,4 524 44.078

58 SKUPINA FARMADENT Trgovina 96,0 4,1 4,2 85 51.677

59 SKUPINA MSIN Predel. dejavnosti 95,9 51,9 54,1 909 47.654

60 SKUPINA ALSO TECHNOLOGY Trgovina 95,5 1,2 1,3 78 76.912

61 SKUPINA ISKRATEL Predel. dejavnosti 93,3 67,4 72,3 853 38.299

62 SKUPINA CELJSKE MESNINE Predel. dejavnosti 92,8 17,4 18,8 585 41.507

63 SKUPINA ŠTAJERSKI AVTO DOM Trgovina 92,3 2,0 2,2 133 52.866

64 SKUPINA GMT Trgovina 91,3 0,0 0,0 425 36.422

65 SKUPINA SALONIT ANHOVO Predel. dejavnosti 88,4 40,0 45,2 364 102.900

66 SKUPINA KAPITALSKA DRUŽBA Finance 83,1 0,0 0,0 125 57.896

67 SKUPINA ISKRA MEHANIZMI HOLDING Predel. dejavnosti 81,2 74,2 91,3 644 37.189

68 SKUPINA HIT Gostinstvo in turizem 78,7 6,2 7,9 1.905 31.910

69 SKUPINA REGIA GROUP Trgovina, poslovanje z 
nepremičninami 78,5 11,0 14,0 311 39.545

70 SKUPINA KOSTAK Oskrba z vodo, odpadki 77,1 5,7 7,4 517 44.785

71 SKUPINA ISTRABENZ PLINI Predel. dejavnosti 76,0 10,1 13,3 295 80.283

72 SKUPINA PALOMA Predel. dejavnosti 73,4 60,5 82,4 507 43.552

73 SKUPINA WEILER ABRASIVES Predel. dejavnosti 71,5 67,0 93,7 809 35.978
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Rang Skupina Dejavnost Čisti 
prihodki od 

prodaje, v 
mio EUR

Prodaja na 
tujih trgih, v 

mio EUR

% 
prodaje 

na tujem 
trgu

Število 
zaposlenih

Dodana 
vrednost na 

zaposlenega, 
v EUR

74 SKUPINA PAPIRUS Predel. dejavnosti 69,6 62,8 90,3 224 62.896

75 SKUPINA LITOSTROJ POWER Predel. dejavnosti 69,4 40,0 57,7 391 40.323

76 SKUPINA ELAN Predel. dejavnosti 69,3 63,6 91,7 703 36.044

77 SKUPINA DZS Trgovina 69,1 0,4 0,5 913 37.860

78 SKUPINA PANVITA MESNINE Predel. dejavnosti 67,2 4,2 6,2 480 33.475

79 SKUPINA AJDACOM Poslovanje z nepremičninami, 
promet, skladišč. 66,5 1,3 2,0 529 60.280

80 SKUPINA PRO PLUS IKT dejavnosti 66,4 3,8 5,8 349 88.096

81 SKUPINA KOMPAS SHOP Trgovina 65,7 0,0 0,1 238 41.592

82 SKUPINA MLINOTEST Predel. dejavnosti 64,9 15,2 23,4 650 30.558

83 SKUPINA SLOVENSKI DRŽAVNI 
GOZDOVI Gozdarstvo 60,9 6,0 9,8 425 57.908

84 SKUPINA MK Trgovina 60,5 6,7 11,1 734 28.435

85 SKUPINA KOVINOPLASTIKA LOŽ Predel. dejavnosti 60,0 34,6 57,6 751 28.339

86 SKUPINA MDM Predel. dejavnosti 59,0 27,5 46,6 114 75.826

87 SKUPINA A-Z  FINANCE Socialno varstvo, zavarovanje 58,4 5,2 9,0 821 44.247
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Rang Skupina Dejavnost Čisti 
prihodki od 

prodaje, v 
mio EUR

Prodaja na 
tujih trgih, v 

mio EUR

% 
prodaje 

na tujem 
trgu

Število 
zaposlenih

Dodana 
vrednost na 

zaposlenega, 
v EUR

88 SKUPINA STEKLARNA HRASTNIK Predel. dejavnosti 56,2 54,5 97,0 520 57.352

89 SKUPINA MELTAL Predel. dejavnosti 55,6 32,9 59,2 101 49.022

90 SKUPINA SAVA Gostinstvo in turizem 55,2 0,0 0,0 611 54.548

91 SKUPINA AKTIVA Varovanje, splošno čiščenje, 
predel. dej. 54,2 1,7 3,2 2.431 19.291

92 SKUPINA SILKEM PLUS Predel. dejavnosti 53,8 47,9 89,0 228 56.954

93 SKUPINA TBP Predel. dejavnosti 53,6 50,1 93,4 1.086 20.669

94 SKUPINA FOTONA Predel. dejavnosti 52,8 51,9 98,3 291 93.271

95 SKUPINA INTERBLOCK Predel. dejavnosti 51,1 48,0 94,0 387 97.731

96 SKUPINA ADVENTURA Dejavnost oglaševalskih 
agencij 51,0 8,8 17,3 42 141.675

97 SKUPINA VOC EKOLOGIJA Gradbeništvo 50,0 0,0 0,0 409 49.125

98 SKUPINA ELEKTRO CELJE Energetika 47,7 0,0 0,0 685 70.976

99 SKUPINA METROPOLITANA Gozdarstvo 47,4 30,7 64,8 108 91.184

100 SKUPINA ZLATARNA CELJE Predel. dejavnosti 46,8 11,7 24,9 368 36.378

101 SKUPINA BRINOX Predel. dejavnosti 46,2 21,6 46,6 258 65.247

102 SKUPINA KOLPA HOLDING Predel. dejavnosti 45,8 30,4 66,5 606 30.645

103 SKUPINA SALOMON Mediji, predel. dejavnosti 45,6 3,8 8,4 784 26.773

104 SKUPINA PANVITA Kmetijstvo 44,6 1,9 4,3 184 49.288

105 SKUPINA BISOL GROUP Predel. dejavnosti 44,6 37,9 84,9 192 63.944

106 SKUPINA PONDS Trgovina 44,6 0,0 0,0 366 36.936

107 SKUPINA KJK INVESTICIJE 4 Predel. dejavnosti 44,5 27,5 61,8 318 43.267

108 SKUPINA PISTOTNIK Varovanje 44,2 0,0 0,1 1.710 22.246

109 SKUPINA FRUCTAL Predel. dejavnosti 44,2 20,7 46,9 366 40.845

110 SKUPINA FRAGMAT Predel. dejavnosti 42,8 11,2 26,2 414 32.750

111 SKUPINA FINIKS Predel. dejavnosti 42,7 42,6 99,7 483 23.277

112 SKUPINA MAKSIM Predel. dejavnosti 42,7 30,3 71,0 344 53.239

113 SKUPINA MAGISTRAT INTERNATIONAL Trgovina 42,7 10,9 25,5 264 42.313

114 SKUPINA FARME IHAN Kmetijstvo, predel. dejavnosti 42,3 3,3 7,8 330 30.091

115 SKUPINA VILLAGER Trgovina 41,5 16,3 39,3 258 45.825

116 SKUPINA ALPINA Predel. dejavnosti 38,7 27,6 71,1 1.298 12.766

117 SKUPINA TAJFUN Predel. dejavnosti 38,2 36,5 95,6 325 40.336

118 SKUPINA ISKRA ISD Predel. dejavnosti 38,0 23,9 62,9 478 41.503

119 SKUPINA METREL DUS Predel. dejavnosti 37,6 27,5 73,1 478 50.000

120 SKUPINA ACTUAL IKT dejavnosti 37,5 2,8 7,5 223 55.443

Vir: Ajpes, konsolidirana in revidirana letna poročila za leto 2020 ( javno objavljena do 4. 10. 2021). Podatki o poslovanju poslovnih skupin. Izločene so skupine, ki 
jih obvladuje nadrejena skupina, ter tiste skupine, ki so finančni holding po vsebini in imajo podrejene samostojne poslovne skupine.

Kriterij rangiranja: čisti prihodki od prodaje v letu 2020
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Seznam 80 najhitreje rastočih skupin  
(konsolidiranih bilanc) v obdobju 2015-2020
Rang Skupina Dejavnost Stopnja 

rasti čistih 
prihodkov 

od prodaje 
(2020/2015)

Čisti 
prihodki od 

prodaje, v 
mio EUR, 

2020

% 
prodaje 

na tujem 
trgu, 
2020

Število 
zaposlenih, 

2020

Dodana 
vrednost na 

zaposlenega, 
v EUR, 2020

1 SKUPINA GEN Energetika 1.140,9 2.159,9 77,0 1.159 180.829

2 SKUPINA G4 Predel. dejavnosti 221,8 125,4 47,2 828 46.413

3 SKUPINA PLASTA Predel. dejavnosti 126,4 163,4 66,2 975 51.997

4 SKUPINA MEDIS INTAGO Trgovina 117,1 135,3 64,4 349 104.455

5 SKUPINA NOMAGO Promet, skladišč. 111,9 33,4 20,0 1.091 41.485

6 SKUPINA KAPITALSKA DRUŽBA Finance 108,1 83,1 0,0 125 57.896

7 SKUPINA AKTIVA Varovanje, splošno čiščenje, 
predel. dej. 101,1 54,2 3,2 2.431 19.291

8 SKUPINA SALUS Trgovina 100,4 400,7 6,8 404 85.698
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Rang Skupina Dejavnost Stopnja 
rasti čistih 
prihodkov 

od prodaje 
(2020/2015)

Čisti 
prihodki od 

prodaje, v 
mio EUR, 

2020

% 
prodaje 

na tujem 
trgu, 
2020

Število 
zaposlenih, 

2020

Dodana 
vrednost na 

zaposlenega, 
v EUR, 2020

9 SKUPINA JANUS TRADE Trgovina 92,3 163,3 5,8 108 86.622

10 SKUPINA ISKRAEMECO Predel. dejavnosti 85,1 128,0 92,5 691 47.313

11 SKUPINA POŠTA SLOVENIJE Promet, skladišč. 82,2 410,7 16,4 7.370 32.641

12 SKUPINA LITOSTROJ POWER Predel. dejavnosti 82,0 69,4 57,7 391 40.323

13 SKUPINA FINIKS Predel. dejavnosti 79,0 42,7 99,7 483 23.277

14 SKLUPINA DON DON Predel. dejavnosti 69,1 111,5 69,3 1.901 19.210

15 SKUPINA KOLEKTOR HOLDING Predel. dejavnosti, 
gradbeništvo 68,0 807,2 56,2 5.712 44.056

16 SKUPINA AVTO AKTIV INTERMERCATUS Trgovina 61,5 219,5 76,9 472 71.172

17 SKUPINA PERSPEKTIVA Gradbeništvo, trgovina, 
predel. dej. 60,7 215,9 14,9 1.557 42.749

18 SKUPINA VOC EKOLOGIJA Gradbeništvo 57,0 50,0 0,0 409 49.125

19 SKUPINA AKRAPOVIČ Predel. dejavnosti 54,4 127,1 98,8 1.236 55.907

20 SKUPINA TAJFUN Predel. dejavnosti 53,7 38,2 95,6 325 40.336

21 SKUPINA SALONIT ANHOVO Predel. dejavnosti 51,2 88,4 45,2 364 102.900

22 SKUPINA CABLEX Predel. dejavnosti 51,2 170,4 95,2 3.050 18.625

23 SKUPINA HSE Predel. dejavnosti 50,1 1.837,2 63,8 3.149 101.707

24 SKUPINA LIDL SLOVENIJA Trgovina 48,7 446,6 1,4 1.828 45.002

25 SKUPINA LEK Predel. dejavnosti 45,7 1.543,2 97,2 5.129 101.248

26 SKUPINA HARVEY NORMAN Trgovina 44,4 97,4 4,4 524 44.078

27 SKUPINA KOSTAK Oskrba z vodo, odpadki 43,2 77,1 7,4 517 44.785

28 SKUPINA ETI Predel. dejavnosti 41,2 140,3 92,2 1.624 33.176

29 SKUPINA TASTEPOINT Predel. dejavnosti 39,7 98,2 90,6 335 106.541

30 SKUPINA A-Z FINANCE Socialno varstvo, zavarovanje 38,1 58,4 9,0 821 44.247

31 SKUPINA DOMEL Predel. dejavnosti 36,3 144,3 89,5 1.268 43.075

32 SKUPINA JATA EMONA Predel.dejavnosti 35,6 144,9 17,5 930 38.679

33 SKUPINA METREL DUS Predel. dejavnosti 35,6 37,6 73,1 478 50.000

34 SKUPINA PRO PLUS IKT dejavnosti 35,5 66,4 5,8 349 88.096

35 SKUPINA LES-MMS Trgovina 35,2 230,2 59,8 1.442 45.503

36 SKUPINA METROPOLITANA Gozdarstvo 32,7 47,4 64,8 108 91.184

37 SKUPINA CPK Gradbeništvo 32,3 31,1 1,3 274 45.148

38 SKUPINA I.P.S. Predel. dejavnosti 32,2 119,0 98,4 1.052 35.645

39 SKUPINA KRKA Predel. dejavnosti 31,8 1.534,9 94,5 11.631 82.595

40 SKUPINA MAKSIM Predel. dejavnosti 30,5 42,7 71,0 344 53.239

41 SKUPINA MEHANIZMI HOLDING Predel. dejavnosti 30,1 81,2 91,3 644 37.189

42 SKUPINA BRINOX Predel. dejavnosti 28,8 46,2 46,6 258 65.247

43 SKUPINA MIK Predel. dejavnosti 27,9 20,4 10,9 181 40.661

44 SKUPINA GMT Trgovina 24,7 91,3 0,0 425 36.422
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Rang Skupina Dejavnost Stopnja 
rasti čistih 
prihodkov 

od prodaje 
(2020/2015)

Čisti 
prihodki od 

prodaje, v 
mio EUR, 

2020

% 
prodaje 

na tujem 
trgu, 
2020

Število 
zaposlenih, 

2020

Dodana 
vrednost na 

zaposlenega, 
v EUR, 2020

45 SKUPINA CETIS Predel. dejavnosti 24,1 67,8 48,8 622 46.440

46 SKUPINA PANVITA MESNINE Predel. dejavnosti 23,0 67,2 6,2 480 33.475

47 SKUPINA CPIN Gradbeništvo 22,9 31,8 22,9 247 38.884

48 SKUPINA ALSO TECHNOLOGY Trgovina 21,5 95,5 1,3 78 76.912

49 SKUPINA PERUTNINA PTUJ Predel. dejavnosti 18,9 293,7 68,0 3.745 31.658

50 SKUPINA ELEKTRO MARIBOR Energetika 16,2 173,5 0,0 843 80.679

51 SKUPINA PISTOTNIK Varovanje 15,6 44,2 0,1 1.710 22.246

52 SKUPINA LUKA KOPER Promet, skladišč. 13,9 209,9 68,0 1.701 84.071

53 SKUPINA TAB Predel. dejavnosti 13,2 299,0 96,8 1.436 53.975

54 SKUPINA MLINOTEST Predel. dejavnosti 13,1 64,9 23,4 650 30.558

55 SKUPINA ISKRA ISD Predel. dejavnosti 11,8 38,0 62,9 478 41.503

56 SKUPINA AJDACOM Poslovanje z nepremičninami, 
promet, skladišč. 11,1 66,5 2,0 529 60.280

57 SKUPINA CELJSKE MESNINE Predel. dejavnosti 10,1 92,8 18,8 585 41.507

58 SKUPINA JAVNI HOLDING LJUBLJANA Energetika, oskrba z vodo 9,4 261,8 0,0 2.488 55.990
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Rang Skupina Dejavnost Stopnja 
rasti čistih 
prihodkov 

od prodaje 
(2020/2015)

Čisti 
prihodki od 

prodaje, v 
mio EUR, 

2020

% 
prodaje 

na tujem 
trgu, 
2020

Število 
zaposlenih, 

2020

Dodana 
vrednost na 

zaposlenega, 
v EUR, 2020

59 SKUPINA PREDILNICA LITIJA HOLDING Predel. dejavnosti 9,3 31,3 98,1 316 35.203

60 SKUPINA POMGRAD Gradbeništvo 9,0 136,0 23,7 817 39.897

61 SKUPINA HELIOS Predel. dejavnosti 8,5 309,7 89,2 1.759 55.893

62 SKUPINA CPK INVEST Gradbeništvo 8,4 103,2 18,0 369 57.418

63 SKUPINA KOLPA HOLDING Predel. dejavnosti 8,1 45,8 66,5 606 30.645

64 SKUPINA MELTAL Predel. dejavnosti 7,7 55,6 59,2 101 49.022

65 SKUPINA HIDRIA HOLDING Predel. dejavnosti 7,6 229,0 93,1 1.870 53.471

66 SKUPINA KOVINTRADE Trgovina 7,4 163,5 47,8 352 45.390

67 SKUPINA IMPOL 2000 Predel. dejavnosti 6,9 583,9 93,4 2.429 44.291

68 SKUPINA SIJ Predel. dejavnosti 5,8 703,6 84,6 3.843 40.321

69 SKUPINA LTH CASTINGS Predel. dejavnosti 5,6 243,4 99,7 2.897 42.380

70 SKUPINA ŠTAJERSKI AVTO DOM Trgovina 5,2 92,3 2,2 133 52.866

71 SKUPINA ZLATARNE CELJE Predel. dejavnosti 5,0 46,8 24,9 368 36.378

72 SKUPINA PAPIRUS Predel. dejavnosti 4,8 69,6 90,3 224 62.896

73 SKUPINA ELEKTRO GORENJSKA Energetika 4,8 37,1 0,9 316 109.116

74 SKUPINA ISTRABENZ PLINI Predel. dejavnosti 4,5 76,0 13,3 295 80.283

75 SKUPINA TPV Predel. dejavnosti 3,5 134,2 60,1 989 35.944

76 SKUPINA BISOL GROUP Predel. dejavnosti 3,3 44,6 84,9 192 63.944

77 SKUPINA ADVENTURA Dejavnost oglaševalskih 
agencij 2,5 51,0 17,3 42 141.675

78 SKUPINA STEKLARNA HRASTNIK Predel. dejavnosti 2,0 56,2 97,0 520 57.352

79 SKUPINA UNIOR Predel. dejavnosti 1,4 210,2 86,0 2.808 32.472

80 SKUPINA FRAGMAT Predel. dejavnosti 0,3 42,8 26,2 414 32.750

Vir: Ajpes, konsolidirana in revidirana letna poročila za leti 2015 in 2020 (poročila za leto 2020, javno objavljena do 4. 10. 2021). Podatki o poslovanju poslovnih 
skupin. Izločene so skupine, ki jih že obvladuje nadrejena skupina, ter tiste skupine, ki so finančni holding po vsebini in imajo podrejene samostojne poslovne 
skupine.

Kriterij rangiranja: Relativna rast čistih prihodkov od prodaje v obdobju 2020/2015 in najmanj 10 mio EUR čistih prihodkov od prodaje v izhodiščnem letu 2015.
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S stanovanji za zaposlene 
dajejo zgled drugim
Republiški stanovanjski sklad je v Ljubljani dogradil stanovanjsko sosesko za mlade, 
ki se želijo osamosvojiti, skupina Ržišnik Perc pa v Šenčurju najemna stanovanja za 
mlade zaposlene.
Darja Kocbek

Stanovanjsko naselje Skupnost za mlade Gerbičeva, ki 
ga je kot pilotni projekt dogradil republiški stano-
vanjski sklad, in najemna stanovanja za zaposlene 
v soseski Jurij v Šenčurju, ki jih je dogradila skupina 
Ržišnik Perc, sta dobri praksi na slovenskem nepre-
mičninskem trgu, kjer primanjkuje zlasti najemnih 
stanovanj za mlade. V Sloveniji potrebujemo okoli 
10 tisoč dodatnih najemnih stanovanj, navajajo na 
Ministrstvu za okolje in prostor RS. Novogradnje, ki 
so na voljo na trgu, so mladim večinoma nedostopne, 
saj so predrage, pa tudi funkcionalno velikokrat ne 
ustrezajo njihovim potrebam.

Pozitivne prve izkušnje
Stanovanjski sklad je naselje na Gerbičevi v Ljubljani 
dogradil za mlade od 18. do dopolnjenega 29. 
leta starosti s ciljem, da bi se lahko lažje in hitreje 
osamosvojili ter se pripravili na poslovno in družinsko 
življenje. Na skladu so nam pojasnili, da so prve 
izkušnje mladih najemnikov zelo pozitivne. Za pomoč 

pri vsakodnevnih težavah glede bivanja jim je na voljo 
upravnik, ki je na objektu aktivno prisoten vsaj 8 ur.

V naselju je bilo za oddajo na voljo 171 postelj v 
109 bivalnih enotah, ki so opremljene z mini kuhinjo, 
kopalnico, omarami, posteljami, mizami in stoli. Na 
podlagi treh izborov so trenutno oddane vse postelje 
razen treh, ki so prilagojene gibalno oviranim osebam. 
V posamezni stanovanjski enoti živijo po eden, dva ali 
trije stanovalci. 

Vse bivalne enote so opremljene z osnovno 
opremo, prav tako pa jim je na voljo tudi souporaba 
skupnih prostorov skupnosti. To so: skupna kuhinja in 
jedilnica, prostor za delo, prostori za druženje, sejne 
sobe in pralnice. »Najemniki bodo lahko s pridom 
izkoriščali tudi prednost dobre lokacije v bližini centra 
mesta,« pravijo na skladu. V neposredni bližini imajo 
avtobusno postajo za uporabo javnega prometa, mož-
nost za izposojo koles in parkiranje na način parkiraj 
in se pelji ter souporabo avtomobilov (car-sharing), so 
nam pojasnili na stanovanjskem skladu.  

V naselju na 
Gerbičevi v Ljubljani 
je bilo za oddajo na 
voljo 171 postelj v 
109 bivalnih enotah.

Posameznik v 
stanovanju lahko 
živi največ tri leta. 
Prednost pri najemu 
imajo ranljive mlade 
osebe in mladi, 
ki prvič rešujejo 
stanovanjsko 
vprašanje.

Foto: SSRS
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Posameznik v stanovanju lahko živi največ tri 
leta. Prednost pri najemu imajo ranljive mlade osebe 
in mladi, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. 
Čeprav je soseska Gerbičeva v Ljubljani, so bivalne 
enote namenjene mladim iz vse Slovenije. Projekt je 
sofinancirala socialna razvojna banka Sveta Evrope 
CEB. S posojilom te banke v višini 50 milijonov evrov 
stanovanjski sklad financira tri velike investicije, 
katerih skupna investicijska vrednost je 130 milijonov 
evrov, navajajo na ministrstvu za okolje in prostor. To 
so soseska Gerbičeva, soseska Novo Brdo v Ljubljani 
in soseska pod Pekrsko gorco v Mariboru. V vseh treh 
soseskah bo zagotovil 819 novih najemnih stanovanj. 

Izvedbe novega podobnega projekta, kot je 
soseska Gerbičeva, na stanovanjskem skladu 
trenutno nimajo v načrtu. V oktobru so sicer zaključili 
gradnjo nove soseske v Ljubljani, kjer bo na voljo 
498 stanovanj. Pri najemu teh stanovanj bodo imele 
prednost mlade družine. 

V primerjavi s študenti v študentskem naselju 
imajo najemniki v naselju Skupnosti za mlade 
Gerbičeva na voljo na novo opremljene bivalne enote, 
ki jim nudijo zasebnost, pojasnjujejo na stanovanj-
skem skladu. V okviru objekta je tudi Medgeneracijski 
center, ki ga bodo oddali v najem. Tam bo vsak 
posameznik lahko našel njemu sorodne vsebine tako 
v smeri izobraževanja kot tudi sprostitve in druženja, 
razlagajo na stanovanjskem skladu.

Stanovanja za lastne kadre
Skupina Ržišnik Perc, ki svojim naročnikom ponuja 
storitve z različnih področij, od prostorskega načrto-
vanja, upravljanja nepremičnin do informatike, je pred 
dvajsetimi leti z občino Šenčur ustvarila poslovno 
cono. Ker v bližini za zaposlene primanjkuje stano-
vanj, so se odločili dograditi najemniška stanovanja. 
Tako je nastala soseska Jurij, ki ima v dveh blokih 31 
stanovanj. Blok Jurij 2 s 14 stanovanji je namenjen 
mladim zaposlenim v skupini Ržišnik Perc. V bloku 
Jurij 1 je 17 stanovanj, ki so na voljo zaposlenim v 
drugih podjetjih iz poslovne cone Šenčur in širše 
okolice. V bloku Jurij 2 je vrtec za 28 otrok z območja 
Šenčurja. Gradnja soseske je trajala leto in pol. 
Investicija je vredna 6 milijonov evrov, skupina Ržišnik 
Perc je gradnjo v celoti financirala z lastnimi sredstvi.

Za dograditev najemnih stanovanj za zaposlene so 
se odločili, ker so študije pokazale, da so zaposleni, ki 
živijo dalj od svojega delovnega mesta, manj produk-
tivni in kreativni. Pa tudi zato, da bi v podjetje lažje 
privabili kakovostne kadre. Z najemnimi stanovanji si 
delodajalci namreč lahko zagotovijo zvestobo zapo-
slenih, kar je ob sedanjem pomanjkanju kadrov lahko 
pomembna konkurenčna prednost.  

V skupini Ržišnik Perc so se za dograditev sta-
novanjske soseske Jurij odločili tudi zato, ker se 
stanovanjska politika na državni in na lokalni ravni na 
problem zagotovitve ustreznih stanovanj praktično 
ni odzvala. Z lastno iniciativo so želeli dati zgled  
drugim podjetjem, da jim sledijo, ter pozvati državo 
k aktivnejši stanovanjski politiki in gradnji najem-
niških stanovanj tudi zunaj prestolnice. Na zahodu je 
gradnja najemnih stanovanj za zaposlene uveljavljena 
praksa. gg
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25. OKTOBRA 2021 SMO ODPRLI  
SOSESKO NOVO BRDO V LJUBLJANI.
Projekt zajema 18 objektov s 498 stanovanji, od tega  
25 oskrbovanih stanovanj s podzemnimi garažami in  
urejeno okolico z zelenjem in otroškimi igrišči.
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Zagotovitev enakopravnega položaja za vse trgovce je med ključnimi cilji Sekcije 
trgovcev tehničnega blaga, ki deluje v okviru GZS in je bila ustanovljena septembra. 

Septembra je bila ustanovljena Sekcija trgovcev 
tehničnega blaga, ki deluje v okviru GZS. »S to sekcijo 
smo sedaj dobili kritično maso idej, predlogov in tudi 
organizacijsko uvrščenost v Podjetniško trgovsko 
zbornico,« nam je povedal Miha Drganec iz podjetja 
BIG BANG, ki je bil izvoljen za predsednika sekcije.

Kaj želite trgovci tehničnega blaga doseči prek 
sekcije, pa do sedaj niste mogli, kaj lahko ponudite 
svojim članom?
Veliko si obetamo od usklajevanja kolektivne 
pogodbe v sklopu Podjetniško trgovske zbornice, 
združevanja s tujimi sorodnimi trgovci in inštitucijami 
EU. Znotraj sekcije si bomo prav tako prizadevali za 
vzpostavitev skupnih nabavnih verig, s čimer bi vsi 
člani lahko še dodatno optimizirali nabave blaga in 
blagovne poti. Veliko lažje, bolj pregledno in celovito 
pa bo za člane sekcije tudi zagotavljanje pomembnih 
informacij o trgih, na katerih se širi poslovanje, 
povezovanje s tujimi organizacijami, vključevanje v 
mednarodne projekte …

Kako občutite posledice epidemije in rasti cen?
Praktično že od prve razglasitve epidemije so 
tehnične trgovine v neenakopravnem položaju v 
primerjavi z živilskimi trgovinami. Določen tehnološki 
izdelek si lahko brez omejitev kupil v živilski trgovini, 
medtem ko so bile tehnične trgovine več tednov 
zaprte ali omejene z velikostjo prodajne površine. 
Tudi danes lahko nakup nemoteno opraviš v živilski 
trgovini, medtem ko denimo za obisk specializiranih 
trgovin potrebuješ PCT potrdilo.

Seveda se je v času zaprtih tehničnih trgovin in 
drugih omejitev zelo povečala prodaja prek spleta, 
vendar se moramo zavedati, da je to le obliž na rano. 
Večino nakupov ljudje namreč še vedno opravijo v 
fizičnih trgovinah. Kot opažam, so se z zaostrovanjem 
ukrepov zmanjšali vhodi v trgovine, nakupi so postali 
bolj premišljeni, vrednost nakupovalne košarice pa se 
je zvišala. 

Epidemija je po svetu imela in še vedno ima velik 
pritisk tudi na stroške poslovanja podjetij. To se 
odraža na rasti cen in pomanjkanju določenih surovin 
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S svojo sekcijo so dobili  
kritično maso idej
Darja Kocbek, foto: Barbara Reya
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ter zvišanju cen energentov. V marsikateri tovarni se 
je proizvodnja posledično znižala in ne dohaja trenu-
tnega povpraševanja, vsekakor pa lahko pričakujemo 
tudi rast cen končnih izdelkov za potrošnika, ki smo ji 
v določeni meri že priča.

Kateri so cilji sekcije, kaj želite doseči do konca leta, 
kaj v letu 2022?
Že ob ustanovitvi smo si zastavili obsežen program 
dela in cilje, ki jih bomo zasledovali v prihodnjih letih. 
Vemo, da gre za tek na dolge proge, zaradi česar si 
niti ne delamo utvar, da se bodo stvari spremenile 
iz danes na jutri. Med našimi ključnimi izzivi je, kako 
okrepiti zanimanje za trgovski poklic med mladimi. Pri 
tem ne mislim zgolj na prodajalce, temveč tudi poslo-
vodje, blagajnike, skladiščnike, logistične tehnike … 

V teh časih se, podobno kot v vsaki drugi 
gospodarski panogi, razumljivo veliko ukvarjamo s 
posledicami epidemije in prilagajanjem vsakokratnim 
ukrepom za zajezitev epidemije, ki so zelo močno 
zaznamovali našo panogo. Izmenjava izkušenj in 
dobrih praks je zato v teh nepredvidljivih časih še 
toliko pomembnejša. 

Glede na to, da inflacija že kaže svoje zobe, kar se 
na eni strani odraža v rasti cen, na drugi strani pa v 
padcu prodaje, bi po naši oceni morali znova razmis-
liti tudi o znižanju davka na dodano vrednost z 22 na 
20 odstotkov oziroma z 9,5 na 8,5 odstotka. Delujemo 
namreč na globalnem trgu in zgolj, če bomo konku-
renčni na vseh področjih, bomo lahko dolgoročno 
uspešni. 

Zagotovitev enakopravnega položaja za vse 
trgovce je brez dvoma med našimi ključnimi cilji. 
Tehnični trgovci smo bili v zadnjih dveh letih pod 
bistveno večjim pritiskom kot denimo živilska trgo-
vina, čeprav se je v praksi potrdilo, da je tehnologija 
danes nujna za nemoteno življenje in delo. A kljub 
temu smo se znašli v neenakopravnem položaju. 
Na eni strani morajo kupci v tehničnih trgovinah 
izpolnjevati PCT pogoje, če enak izdelek kupijo v 
živilski trgovini, pa ne potrebujejo nobenega potrdila. 
Ta neenakopravna obravnava je imela za nas velike 
negativne finančne posledice, obenem pa je na trgu 
ustvarila tudi nelojalno konkurenco, ki jo je potrebno 
odpraviti.

Kakšen je odziv trgovcev za vključitev v sekcijo, je 
pričakovan, ste zadovoljni?
Glede na to, da gre za popolnoma novo sekcijo, smo 
z dosedanjim odzivom zelo zadovoljni. Že ob ustano-
vitvi se je Sekciji trgovcev tehničnega blaga pridružilo 
14 članov, po naši oceni pa smo že z ustanovnimi člani 
dosegli reprezentativnost. 

Kolikšen delež prometa na področju trgovine v 
Sloveniji predstavljate trgovci s tehničnim blagom, 
kolikšen delež zaposlenih v trgovini predstavljate?
Člani sekcije tehničnih trgovcev, ki so se nam doslej 
pridružili, po naših ocenah na letni ravni ustvarijo 578 
milijonov evrov prihodkov. V celotni dejavnosti vseh 
tehničnih trgovcev v Sloveniji (po definiciji sekcije 

tehničnih trgovcev) to pomeni 30 odstotkov. Podjetja 
v naši sekciji imajo več kot 3.000 zaposlenih, kar 
predstavlja 40 odstotkov zaposlenih dejavnosti teh-
ničnih trgovcev. V celotni trgovini delež članov sekcije 
tehničnih trgovcev po celotnih prihodkih znaša slabih 
1,8 odstotka, po številu zaposlenih pa 3,4 odstotka.  

Kakšno je bilo vaše poslovanje v primerjavi s 
poslovnimi rezultati panoge trgovine v letu 2020 in 
kakšne so ocene za leto 2021?
Trgovina v Sloveniji prispeva kar okoli 12 odstotkov 
celotne dodane vrednosti in je tudi največji deloda-
jalec v državi. Leti 2020 in 2021 sta bili za trgovsko 
dejavnost izredno zahtevni. Po zadnjih analizah se je 
čisti dobiček trgovskih družb v letu 2020 znižal za kar 
petino. Napovedi za letos so navkljub vsem težavam 
boljše, vendar pa je zdaj še težko govoriti o končni 
oceni. Razmere se namreč zelo hitro spreminjajo, 
zadnja dva meseca v letu pa sta za tehnične trgovce 
najpomembnejši čas v letu. 

Kateri so vaši argumenti, da bi morali za tehnične 
trgovine veljati enaki pogoji kot za trgovine z živili?
Ta neenakopravna obravnava je popolnoma nerazu-
mljiva. Vsi podatki kažejo, da v tehničnih trgovinah 
ne prihaja do okužb, saj gre v pretežni meri za velike 
prostore, v katerih se sočasno zadržuje veliko manj 
ljudi kot v živilskih trgovinah. Poleg tega je v tehničnih 
trgovinah rokovanje z blagom bolj kontrolirano in 
prihaja do manj stikov potrošnika z blagom.

Kako vam na to odgovarjajo na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo RS (MGRT) in na 
Vladi RS?
Na vlado smo poslali poziv k spremembi pogoja PCT 
za tehnične trgovine in predlog delovnega sestanka 
na MGRT z namenom iskanja rešitve za stanje, v 
katerem smo se znašli trgovci s tehničnim blagom. 
Odgovor na naš poziv in povabilo na sestanek še 
pričakujemo. gg
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Najizkušenejša družba za 
ravnanje z odpadno embalažo
Družbo Slopak so leta 2002 ustanovile največje gospo-
darske družbe in je najstarejša družba za ravnanje z 
odpadno embalažo v Sloveniji. Podjetjem v Sloveniji 
nudi izpolnjevanje zakonskih obveznosti ravnanja 
z različnimi vrstami odpadkov in je edina družba za 
ravnanje z odpadno embalažo v Sloveniji v lasti zave-
zancev in deluje po načelu nedobičkonosnosti.

Podjetjem kot edina v Sloveniji zagotavlja rešitve za 
ravnanje z izrabljenimi gumami in fitofarmacevtskimi 
sredstvi, zavezanci pa se lahko vključijo tudi v sistem 
ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in 
elektronsko opremo, odpadnimi baterijami in zdravili.

Družba Slopak pri svojem delovanju v celoti sledi 
zahtevam za delovanje shem razširjene proizvajalčeve 
odgovornosti, kot so določene v evropski zakonodaji. 
Podjetja s prenosom svojih obveznosti na družbo 
Slopak tako tudi sama izkažejo družbeno in okoljsko 
odgovornost.

Sodelovanje prinaša številne prednosti
Slopak podjetjem nudi transparentnost in enako 

obravnavo podjetij ne glede na njihovo velikost 
ali vrsto embalaže. Ker deluje po načelu nedobič-
konosnosti, morebiten dobiček vrača v sistem, ki ga 
financira slovensko gospodarstvo. To dokazuje tudi 
z odgovornim ravnanjem in kot edina družba prev-
zema odpadno embalažo pri izvajalcih javnih služb 
stoodstotno.

Z vključenostjo v mednarodni organizaciji Pro 
Europe in EXPRA Slopak omogoča strokovno izpolnje-
vanje proizvajalčeve razširjene odgovornosti za vse 

zavezance. Kot članica organizacije Pro Europe ima 
družba Slopak v Sloveniji izključno pravico podeljeva-
nja pravice do uporabe znaka Zelena pika na embalaži 
izdelkov. V družbi Slopak podpiramo prizadevanja 
Ministrstva za okolje in prostor in predlog ZVO-2, ki 
ureja delovanje sistema na področju embalaže in tudi 
drugih vrstah odpadkov.

V letu 2022 načrtujemo posodobitev informacij-
skega sistema, ki bo podjetjem v naši shemi omogočil 
še lažje izpolnjevanje svojih obveznosti in prilagoditev 
zakonodajnim spremembam. Načrtujemo aktivno-
sti na področju strokovnega izobraževanja svojih 
zavezancev in ozaveščanja splošne javnosti tudi preko 
evropskih projektov, s katerimi bomo slovensko gospo-
darstvo spodbujali k prehodu na krožno gospodarstvo.

Družba Slopak podjetjem nudi:
• izpolnjevanje vseh obveznosti ravnanja s posamezno vrsto 

odpadka (embalaža, EE oprema, prenosne baterije, gume, 
zdravila, fitofarmacevtska sredstva);

• enak cenik in enako obravnavo ne glede na količino proiz-
vodov, danih na trg;

• strokovna izobraževanja;
• spletne seminarje;
• svetovanje pri poročanju;
• poročanje preko spletne aplikacije;
• poročanje na FURS;
• uporabo znaka Zelena pika na embalaži.

Slopak d.o.o., Vodovodna cesta 100 
1000 Ljubljana, slopak@slopak.si 
01 5600 250, www.slopak.si

Podjetjem nudimo transparentnost in enako obravnavo 
ne glede na njihovo velikost ali vrsto embalaže,« pravi 
dr. Boštjan Aver, direktor Slopaka.
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Najizkušenejša družba za 
ravnanje z odpadno embalažo
Družbo Slopak so leta 2002 ustanovile največje gospo-
darske družbe in je najstarejša družba za ravnanje z 
odpadno embalažo v Sloveniji. Podjetjem v Sloveniji 
nudi izpolnjevanje zakonskih obveznosti ravnanja 
z različnimi vrstami odpadkov in je edina družba za 
ravnanje z odpadno embalažo v Sloveniji v lasti zave-
zancev in deluje po načelu nedobičkonosnosti.

Podjetjem kot edina v Sloveniji zagotavlja rešitve za 
ravnanje z izrabljenimi gumami in fitofarmacevtskimi 
sredstvi, zavezanci pa se lahko vključijo tudi v sistem 
ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in 
elektronsko opremo, odpadnimi baterijami in zdravili.

Družba Slopak pri svojem delovanju v celoti sledi 
zahtevam za delovanje shem razširjene proizvajalčeve 
odgovornosti, kot so določene v evropski zakonodaji. 
Podjetja s prenosom svojih obveznosti na družbo 
Slopak tako tudi sama izkažejo družbeno in okoljsko 
odgovornost.

Sodelovanje prinaša številne prednosti
Slopak podjetjem nudi transparentnost in enako 

obravnavo podjetij ne glede na njihovo velikost 
ali vrsto embalaže. Ker deluje po načelu nedobič-
konosnosti, morebiten dobiček vrača v sistem, ki ga 
financira slovensko gospodarstvo. To dokazuje tudi 
z odgovornim ravnanjem in kot edina družba prev-
zema odpadno embalažo pri izvajalcih javnih služb 
stoodstotno.

Z vključenostjo v mednarodni organizaciji Pro 
Europe in EXPRA Slopak omogoča strokovno izpolnje-
vanje proizvajalčeve razširjene odgovornosti za vse 

zavezance. Kot članica organizacije Pro Europe ima 
družba Slopak v Sloveniji izključno pravico podeljeva-
nja pravice do uporabe znaka Zelena pika na embalaži 
izdelkov. V družbi Slopak podpiramo prizadevanja 
Ministrstva za okolje in prostor in predlog ZVO-2, ki 
ureja delovanje sistema na področju embalaže in tudi 
drugih vrstah odpadkov.

V letu 2022 načrtujemo posodobitev informacij-
skega sistema, ki bo podjetjem v naši shemi omogočil 
še lažje izpolnjevanje svojih obveznosti in prilagoditev 
zakonodajnim spremembam. Načrtujemo aktivno-
sti na področju strokovnega izobraževanja svojih 
zavezancev in ozaveščanja splošne javnosti tudi preko 
evropskih projektov, s katerimi bomo slovensko gospo-
darstvo spodbujali k prehodu na krožno gospodarstvo.

Družba Slopak podjetjem nudi:
• izpolnjevanje vseh obveznosti ravnanja s posamezno vrsto 

odpadka (embalaža, EE oprema, prenosne baterije, gume, 
zdravila, fitofarmacevtska sredstva);

• enak cenik in enako obravnavo ne glede na količino proiz-
vodov, danih na trg;

• strokovna izobraževanja;
• spletne seminarje;
• svetovanje pri poročanju;
• poročanje preko spletne aplikacije;
• poročanje na FURS;
• uporabo znaka Zelena pika na embalaži.

Slopak d.o.o., Vodovodna cesta 100 
1000 Ljubljana, slopak@slopak.si 
01 5600 250, www.slopak.si

Podjetjem nudimo transparentnost in enako obravnavo 
ne glede na njihovo velikost ali vrsto embalaže,« pravi 
dr. Boštjan Aver, direktor Slopaka.
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SRIP-i so pot v pravo smer
Dosedanji rezultati kažejo, da pomeni tako strategija pametne specializacije kot 
oblikovanje strateških razvojno-inovacijskih partnerstev pravo smer, še posebej, 
ker postavlja prihodnost pred nas nove izzive prehoda v zeleno, digitalno in krožno 
gospodarstvo.
Branka Murn, SRIP MATPRO, foto: Polona Ponikvar

V začetku oktobra je v Portorožu potekal 
tradicionalni letni posvet Strateškega razvojno-ino-
vacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti 
(SRIP MATPRO). Osrednje teme srečanja predstav-
nikov gospodarstva, znanstveno-raziskovalne sfere 
in države so se navezovale na nove priložnosti za 
sodelovanje ter možnosti dostopa do domačih in 
evropskih finančnih sredstev za uspešen prehod v 
zeleno, digitalno in konkurenčno gospodarstvo v luči 
nove raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.

Strateško partnerstvo povezuje in gradi most 
med državo, institucijami znanja in podjetji, saj 
»skupaj zmoremo več«, je poudaril predsednik 
uprave Taluma in predsednik Sveta SRIP MATPRO 
Marko Drobnič. Dosedanji rezultati kažejo, da 
pomeni tako strategija pametne specializacije 
kot oblikovanje strateških razvojno-inovacijskih 
partnerstev pravo smer, še posebej, ker postavlja 
prihodnost pred nas nove izzive prehoda v zeleno, 
digitalno in krožno gospodarstvo.

Pospešiti in poglobiti digitalno preobrazbo
Dr. Peter Wostner iz Urada za makroekonomske 
analize in razvoj (UMAR) je predstavil predlog 
strategije povečevanja produktivnosti. Zavedati se 
moramo, da se karte danes delijo na novo, zmago-
valci bodo pobrali smetano, sledilci in povprečneži 
pa se bodo morali zadovoljiti z drobtinicami, je 
uvodoma dejal Wostner. Eno ključnih vprašanj je 
zato, kam in koliko vlagati, da bo naš odgovor na 
sodobne izzive kar najbolj uspešen. Kot je poudaril, 
vodilne države pospešujejo vlaganja v informacij-
sko-komunikacijske tehnologije, raziskave, razvoj 
in inovacije, medtem ko je Slovenija že v covid-19 
krizo vstopila z mankom vlaganj. Iz Načrta za 
okrevanje in odpornost pa bomo v digitalizacijo 
vlagali primerjalno manj kot druge države, zato je 
še toliko bolj pomemben razrez sredstev znotraj 
kohezijske politike. Wostner je opozoril tudi na 
potrebo po pospešitvi in poglobitvi digitalne 
preobrazbe podjetij, ki potrebuje podporo države. 

Treba je pospešiti in 
poglobiti digitalno 

preobrazbo 
podjetij. Pri tem 
igra pomembno 

vlogo vzpostavljanje 
pilotnih demo 

centrov, uvajanje 
digitalnih dvojčkov, 

ki so podlaga za 
nove produkte, 

storitve, podjetja, 
posebej pomembni 

pa so za prebojne 
inovacije.
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Pri tem igra pomembno vlogo vzpostavljanje 
pilotnih demo centrov, uvajanje digitalnih dvojčkov, 
ki so podlaga za nove produkte, storitve, podjetja, 
posebej pomembni pa so za prebojne inovacije. 
Wostner je izpostavil še pomen sodelovanja in 
povezovanja – zlasti v obliki strateških partnerstev 
– med gospodarstvom in institucijami znanja, kar je 
še posebej pomembno za mala in srednja podjetja. 
SRIP MATPRO ima v tej smeri odlično popotnico, je 
zaključil Wostner.

Dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za 
znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport RS (MIZŠ), je spregovoril o prioritetah, strate-
ških ciljih in ukrepih za doseganje ciljev Raziskovalne 
in inovacijske strategije Slovenije (RISS). Med 
ključnimi cilji dokumenta, ki je trenutno v pripravi, 
velja izpostaviti učinkovito upravljanje (znanstveno)
raziskovalnega in inovacijskega sistema, okrepljena 
vlaganja v raziskave in inovacije ter pospešeno sode-
lovanje med znanostjo in gospodarstvom. Dr. Boh 
se je dotaknil tudi predlaganih ukrepov evropske 
kohezijske politike 2021-2027 na področju znanosti 
ter reforme sistema in naložb v podporo strukturnim 
spremembam, ki izhajajo iz Načrta za okrevanje in 
odpornost.

Dodatna sredstva za Slovenijo
Dogovor glede Večletnega finančnega okvirja za 
obdobje 2021-2027 in Instrumenta za okrevanje 
Next Generation EU prinaša po besedah državne 
sekretarke Službe vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko (SVRK) Monike Kirbiš Rojs 
obsežna dodatna sredstva za Slovenijo. Naš Načrt za 
okrevanje in odpornost, ki ga je 28. julija potrdil Svet 

KDO SMO ? KAM GREMO ?

Vaš strateški partner za prihodnost

Že več kot 30 let strateško in
nenehno razvijamo svoje znanje,
strokovni kader ter tehnološke
zmožnosti. Z jasno vizijo
napredka uresničujemo
zastavljene cilje - zagotavljati
strankam popolno podporo pri
razvoju in uresničevanju
celostnih in inovativnih
rešitev na področju elektro in
kovinske dejavnosti.

V začetku leta 2022 se selimo v
Slovensko Bistrico v nove poslovne
in proizvodne prostore, v skladu z
najsodobnejšimi tehnološkimi
standardi.   
V pametni tovarni z
avtomatiziranim skladiščem,
obsežnejšim in zmogljivejšim strojnim
parkom bomo še fleksibilnejši pri
uresničevanju potreb in želja
naših strank. 

+386 3 757 13 00 info@e-k.si www.elpro-kriznic.si

Celovite rešitve v elektroenergetiki

Močnostni NN
sklopi SIEMENS
SIVACON S8.

NN sestavi
stikalnih in
krmilnih naprav.

Avtomatiziran
CNC izsek in
upogib bakrenih
ploščatih profilov.

Tehnična izvedba
transformatorske
postaje (TP) s
kompletno izvedbo
PZI projektne
dokumentacije ter
meritvami in
spuščanjem v pogon.

Storitve na
področju
elektroinštalacij,
energetike,
elektrifikacije
strojev in montaže
naprav obnovljivih
virov energije.

Storitve CNC predelave pločevine (laserski
razrez, upogib, prebijanje-izsekovanje, varjenje,
brušenje, tesnjenje, vtiskovanje vijačnega
materiala).

Sestava polizdelka ali končnega izdelka za
potrebe kupca od ideje do razvoja. Izdelava
kovinskih delov z možnostjo vgradnje ostale
opreme.

Izdelava specializiranih nerjavnih kovinskih
ohišij, za potrebe Ex-okolja, farmacije in drugih
dejavnosti, kjer so v ospredju zahteve po
kakovosti in varnosti.  

Napredne tehnološke zmogljivosti in
avtomatiziran strojni park svetovno priznanega
proizvajalca Trumpf.

Svetovanje in
celostne rešitve v
elektroenergetiki.

Celovite rešitve v obdelavi pločevine
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EU, predstavlja finančno najobsežnejši mehanizem 
iz naslova Next Generation EU; odstotek sredstev, 
namenjenih za investicije v zeleni in digitalni prehod, 
je 42,45 % oz. nekaj manj kot 1,054 mrd EUR naložb 
za podnebne cilje in 21,46 % oz. 532,75 mio EUR za 
digitalne cilje.

Novi Večletni finančni okvir zasleduje pet ključnih 
ciljev, ki predstavljajo gonilno silo naložb v obdobju 
2021-2027, in sicer pametnejša, okolju prijaznejša, 
nizkoogljična, bolj povezana, bolj socialna Evropa 
ter Evropa, bližja državljanom. Proces programiranja 
novega finančnega okvirja bo zaključen predvi-
doma konec letošnjega leta, formalno potrditev 
dokumentov pa pričakujemo sredi naslednjega leta. 
Pomembno je, da bodo programi komplementarni, 
da se bodo ukrepi smiselno dopolnjevali in ne bo 
prihajalo do prekrivanj.

Kam vlagati, da bo izplen večji?
Generalni direktor Direktorata za internacionaliza-
cijo, podjetništvo in tehnologijo na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo RS (MGRT) Jernej 
Salecl je uvodoma poudaril, da bi bilo v prihodnje 
treba izpostaviti najbolj perspektivna fokusna 
področja, ki imajo večjo možnost za preboj v priho-
dnosti, in vzpostaviti institucionalni okvir, kam je 
smiselno vlagati, da bo izplen večji. V okviru Načrta 
za okrevanje in odpornost bo v okviru ukrepov 
ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na 
voljo za naložbe s področja digitalne transforma-
cije 56,6 mio EUR, za naložbe s področja raziskav, 
razvoja in inovacij 80 mio EUR, za razpise s področja 
investicij 157,5 mio EUR, za naložbi s področja traj-
nostnega razvoja turizma 80 mio EUR ter s področja 
krožnega gospodarstva 48 mio EUR in za področje 
energetske učinkovitosti 5 mio EUR. Vsi razpisi bodo 
digitalizirani.

Priložnosti na področju obrambe in vesolja
Ministrstvo za obrambo (MO) pokriva raziskave in 
razvoj od najnižjih TRL-jev, torej od baznih razi-
skav, do TRL 9, torej do same uporabe, je povedal 

polkovnik Robert Šipec, načelnik Sektorja za opre-
mljanje iz Direktorata za logistiko MO. Osredotočil 
se je na nekatere mednarodne povezave, v katerih 
ministrstva za obrambo v Evropi in Zvezi NATO 
združujejo svoje raziskovalno-razvojne aktivnosti. 
V okviru Evropske obrambne agencije je posebej 
izpostavil razvojno jedro (CapTech) s področja mate-
rialov in inštrument Cat B, kjer gre za ustvarjanje 
mednarodnih konzorcijev s skupnimi raziskavami 
in skupno proizvodnjo vsaj dveh držav. Z Evropskim 
obrambnim skladom (EDF), ki predstavlja inštru-
ment za spodbujanje obrambnega sodelovanja med 
evropskimi državami, so prvič v zgodovini zago-
tovljena sredstva Evropske komisije za obrambne 
raziskave in razvoj, je poudaril polkovnik Šipec. EDF 
ima trenutno v teku 23 razpisov v petnajstih katego-
rijah v vrednosti 1,2 mio EUR. Prijave na te razpise so 
odprte do 9. decembra.

Pomembno priložnost za razvoj novih materialov 
predstavlja vesolje. Kot je povedala vodja delegacije 
Republike Slovenije pri Evropski vesoljski agen-
ciji (ESA) Tanja Permozer, je Slovenija nadgrajeni 
Pridružitveni sporazum podpisala lani, trenutno pa 
lahko sodeluje pri razpisih ESE na področju štirih 
izbirnih programov. Dodala je še, da sodi Slovenija 
med najuspešnejše akterje v ESI. Opozorila je še na 
razpis, ki je namenjen samo slovenskim podjetjem in 
institucijam (Requesting Party Activities (RPA)).

Digitalna preobrazba gospodarstva je ena izmed 
štirih ključnih prioritet digitalnega preoblikovanja 
Slovenije, je dejala Polona Jerina iz Direktorata 
za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno 
upravo RS (MJU). Cilj digitalizacije gospodarstva 
je doseganje večje konkurenčnosti, učinkovitosti, 
prilagodljivosti in rasti podjetij ter dvig dodane 
vrednosti na zaposlenega. Prizadevanja bodo 
usmerjena v krepitev digitalnih kompetenc zapo-
slenih, povezavo z inovativnimi MSP, odpravo ovir in 
krepitev poslovnega okolja in spodbujanje raziskav, 
razvoja in inovacij. Predstavila je tudi program 
Digitalna Evropa, osredotočen na uvajanje in upo-
rabo najnovejših rezultatov raziskav, ki bo namenjen 
pospeševanju učinkovite rabe digitalnih tehnologij. 

Dopoldanski del posveta se je zaključil s 
predstavitvijo spletne platforme za izobraževanje 
in usposabljanje s pomočjo AR in VR tehnologij na 
daljavo EON stratega Erika Kapferja iz Pattern Cityja.

V popoldanskem delu se je zvrstilo šest povezo-
valnih (match-making) delavnic za oblikovanje verig 
vrednosti po fokusnih področjih SRIP-a MATPRO 
(jeklo, aluminij, tehnologije in prehod v pametne 
tovarne, multikomponentni materiali in pametni 
premazi, pametni materiali in kompoziti ter pove-
zovanje za zagotavljanje usposobljenega kadra za 
prihodnost – v sklopu slednje se je predstavil še 
projekt DanubePeerChains za oblikovanje digitalnih 
verig vrednosti).

Vsebinsko bogat in zanimiv posvet se je zaključil s 
predstavitvijo zaključkov delavnic ključnim odloče-
valcem.gg

Več informacij 
o posvetu 
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 »V letu 2022 bomo veliko pozornosti 
namenili digitalni preobrazbi,« pravi mag. 
Sabina Sobočan, direktorica Varisa.

Razvijajo se v evropsko 
multinacionalko
Z zavedanjem »Da se!«, za katerim 
stoji veliko strokovne in osebne 
samozavesti, se v Varisu lotevajo tudi 
največjih izzivov ter sledijo viziji postati 
najboljši proizvajalec gotovih kopalnic 
na stari celini, in sicer kot evropska 
multinacionalka. Direktorica mag. 
Sabina Sobočan nam je osvetlila izzive, 
s katerimi se uspešno soočajo, in se 
ozrla tudi v prihodnost.

Po čem si boste zapomnili leto 2021?
Leto 2021 je bilo za nas v več pogledih 
izjemno. V začetku letošnjega leta smo 
pričeli s proizvodnjo v novi proizvodnji 
hali. Med trajnostnimi dejanji Varisa 
je dodatna solarna elektrarna. Zdaj že 
več kot 80 % električne energije, ki jo 
porabimo, proizvedemo sami. Veliko smo 
delali tudi na razvoju ljudi in organizacije. 
V Varisu namreč ne pristanemo na stavek 
»Ne da se«. Ker vemo, da zmoremo, ga 
obrnemo v »Da se!«. Sistematično smo 
se lotili razvoja organizacijske kulture, 
skladne s petimi Varisovimi vrednotami, in 
vizijo evropske multinacionalke.

Boste leto 2021 zaključili uspešno? 
Vsekakor bomo leto zaključili uspešno 
in v skladu z zastavljenimi cilji. Ni se še 
končalo, zato o konkretnih številkah še 
ne moremo govoriti, a ves čas sledimo 
strategiji rasti in gospodarskemu načrtu. 
Zanesljivo in uspešno smo uresničevali 
vse dogovore s pogodbenimi partnerji ter 
razvijali nove izdelke in rešitve.

Ste pomursko podjetje desetletja 
po izboru bralcev Vestnika. Je to 
najbolj prestižna nagrada, ki ste jo 
dobili letos?
Priznanje je dokaz, da je naša odgovornost 
za prihodnost in do okolja prepoznana 
tudi v lokalni skupnosti. Največji prispevek 
so zagotovo novoustvarjena delovna 
mesta, a poleg teh je še vrsta drugih 
gest, ki je prav, da jih naredimo kot 
družbeno odgovoren delodajalec. Nagrad 
in priznanj ne rangiramo, ampak jih 
sprejemamo kot našo dodano vrednost, 
spodbudo in odgovornost. Postali smo 
ambasador slovenskega gospodarstva 
v kampanji I FEEL SLOVENIA. Green. 
Creative. Smart. V Zlati niti smo prejeli 
priznanje ASI, z leti še vedno ZAvzeti, bili 
smo finalisti tekmovanja časnika Finance 
Zmagovalec slovenskega izvoza in med 
desetimi finalisti za Delovo podjetniško 
zvezdo 2021.

Vaša vizija je postati vodilni evropski 
proizvajalec gotovih kopalnic za vse 
vrste uporabnikov. Kako daleč ste od 
tega cilja? 
Kot mojstri gotovih kopalnic se v 
evropskem prostoru dokazujemo 
vsakodnevno. Že zdaj se uvrščamo med 
najboljše proizvajalce gotovih kopalnic 
na stari celini. Odlikuje nas kakovost v 
vseh pomenih: z izvirnimi rešitvami, s 
skrbnostjo položenih ploščic, učinkovito 
organizacijo dela, prodajnimi pristopi, 
kakovostjo odnosov … Vsega tega 
ne bi bilo, če ne bi bilo pravih ljudi, 
povezanosti v kolektiv in predanosti 
inoviranju. Naše gotove kopalnice najdete 
v svetovno najbolj znanih hotelskih 
verigah Sheraton, Motel One, Hampton 
by Hilton, Holiday Inn, InterCity itn. To 
pot bomo nadaljevali. 

Kakšni so vaši poslovni in naložbeni 
načrti za leto 2022?
V Evropi smo si ustvarili dobro ime. 
Delamo za najboljše. Konkurenca je 
huda. Na nas je, da razumemo kupca 
in da smo vedno boljši. Obvladovanje 
kakovosti na vseh ravneh podjetja je 
zato eden naših ključnih strateških 
ciljev. Vsaka gotova kopalnica je 
edinstvena v najmanj četrtini procesov, 
elementov, materialov. Nenehno 
razvijamo rešitve, ki so po meri želja in 
potreb vsakega posameznega kupca in 
ustrezajo zahtevam projektov. Da bi bili 
pri svojem delu še bolj učinkoviti, bo v 
letu 2022 velika pozornost namenjena 
digitalni preobrazbi.
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Največja mreža polnilnic.
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Kongresna dejavnost

»Nikoli ne bo več tako, kot je bilo«
Kriza je prinesla drugačne priložnosti in načine dela. Če o hibridnih dogodkih pred tem 
v kongresni dejavnosti niso razmišljali, so zdaj postali nekaj običajnega. 
Barbara Perko

Po tem, ko so se v kongresni dejavnosti v zadnjem 
obdobju razmere obrnile na bolje, se je stanje v 
začetku novembra zaradi slabših epidemioloških 
razmer spet zaostrilo. Tik pred zdajci, le dva dni pred 
uradnim odprtjem sejmov Ambient Ljubljana in Dom 
plus, so zaradi odloka o prepovedi sejemske dejav-
nosti na Gospodarskem razstavišču bili primorani 
sejma odpovedati. »Vlada je odločitev sprejela 5. 
novembra, odlok je začel veljati 8. novembra, sejem 
pa bi morali odpreti v sredo, 10. novembra. Odlok je 
veljal torej šest dni, se pravi tudi od srede do nedelje, 
ko bi moral potekati sejem. Kljub temu da so minuli 
teden pred vladno razglasitvijo novih ukrepov razsta-
vljavci že postavili svoje prostore, so morali prizorišče 
pospraviti. Ta trenutek so zato naše dvorane prazne. 
Sejma Ambient Ljubljana pa letos žal ne bo,« je za Glas 
gospodarstva dejal direktor Gospodarskega razsta-
višča Iztok Bricl. 

»Vlada si je nato premislila in pod posebnimi pogoji 
za sejemsko in kongresno dejavnost ponovno prižgala 
zeleno luč,« pravi direktor Gospodarskega razstavišča 
in dodaja: »Odločitev so na vladi spremenili zagotovo 
tudi zaradi pritiskov. Ni razumno, da so javni shodi 
dovoljeni, sejemski dogodki, kamor spadamo tudi mi, 
pa so prepovedani. Na osnovi tega je vlada po šestih 
dneh sprejela drugačno odločitev. A posledice zaprtja 
so za nas in razstavljavce očitne, izpad prihodka 
in dobička.« Turistični sejem Alpe-Adria so zaradi 
negotovih razmer prestavili v nov termin, od 23. do 26. 
marca, prav tako sejem Dom, ki sledi aprila. 

Dejavnost ne bo več takšna, kot je bila
»Zadnje mesece je bilo občutiti rahel vzpon, kar 
pomeni, da smo se začeli pogovarjati o izvajanju 
kongresov v živo za naslednje leto. Glede na trenutne 
razmere in informacije kolegov v mednarodnih zdru-
ženjih menimo, da bo trajalo zelo dolgo, vsaj nekaj 
let, da se bo dejavnost vrnila v čas pred covidom. 
Nikoli pa ne bo več takšna, kot je bila, ampak bo v novi 
preobleki,« pravi Breda Pečovnik, direktorica komer-
cialno-kongresnega programa v Cankarjevem domu. 

Po sproščanju ukrepov letos poleti se je povpraše-
vanje s strani domačega trga hitro popravilo, tako so 
imeli v Sava Turizmu polno zasedene kongresne kapa-
citete v Sava Hotelih Bled in v St. Bernardin resortu 
Portorož. Dodatno so k temu prispevali mednarodni 
dogodki v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU. 
Bolj zadržani so bili tuji organizatorji dogodkov. »Po 
napovedih svetovnih analitikov in strokovnjakov 
se ocenjuje, da bo oživitev poslovnih srečanj in 
dogodkov v letu 2024,« pravijo v Sava Turizmu.

V Four Points by Sheraton Ljubljana Mons 
dodajajo, da je povpraševanje izjemno občutljivo 
na restrikcije države in splošno stanje družbe. »Ob 
razglasitvi zaostrovanj v medijih takoj zaznamo 
dušenje povpraševanj in posledično manj realiziranih 
poslov. Poslovni gosti so za nas ključnega pomena, 
saj se pozicioniramo kot “najboljši kongresni hotel 
v Sloveniji”, imamo 13 prilagodljivih dvoran, veliko 
parkirišče in popolno infrastrukturo, da lahko 
gostimo tudi večje dogodke tudi z namestitvami,« 
pojasnjujejo.

Poskrbeti je bilo treba za varnost
Prilagoditi se je bilo treba tudi v segmentu higienskih 
in varnostnih ukrepov za varovanje zdravja zapo-
slenih in udeležencev dogodkov. V Sava Turizem so 
vpeljali standarde »Varno in zdravo na dogodke«, ki 
so jih pripravili v sodelovanju z zdravstveno stroko v 
Kongresnem uradu Slovenije in jih dodatno nadstan-
dardno nadgradili za maksimalno zaščito gostov, 
udeležencev dogodkov in zaposlenih ter jih poimeno-
vali Higienski Standard Plus Sava Hotels & Resorts. 
Prilagodljivost je ključna tudi v odnosu do naroč-
nikov pri iskanju primernih nadomestnih terminov, 
ustreznih kapacitet itd. 

»Še vedno nas 
skrbi ravno prvi 

kvartal prihodnjega 
leta, zaradi 

zdravstvenih razmer 
in nestabilnega 

stanja na področju 
vse Evrope, kar 

vpliva na zadržanost 
naročnikov. Vendar 

v primerjavi z 
lanskim prvim 

kvartalom so obeti 
bolj optimistični,« 

napovedujejo v Sava 
Turizem.

Foto: Jošt G
antar
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domačih, 
avtohtonih in 
tradicionalnih 
izdelkov96 Ko smo resnično predani tistemu, 

kar pride iz naše zemlje, 
ustvarimo nekaj, kar ostane za nami.
Skupaj s pridelovalci iz vseh krajev Slovenije
vam predstavljamo tradicionalne, domače, 
avtohtone izdelke, ki jih to jesen 
najdete na naših policah.
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Hibridni dogodki bodo ostali tudi po krizi
Tako, kot je bilo, po mnenju Iztoka Bricla nikoli 
več ne bo. Kriza je sicer prinesla s seboj drugačne 
priložnosti in načine dela. »Prej nikoli nismo razmi-
šljali o hibridnih dogodkih, pa jih zdaj delamo. To so 
hibridni kongresi, kar pa za sejemsko dejavnost žal ni 
možno. Del hibridnih dogodkov bo tudi po krizi ostal. 
Čakamo na boljše čase,« je za STA poudaril direktor 
Gospodarskega razstavišča.

V Cankarjevem domu so se lotili izvedbe kon-
gresov in sorodnih dogodkov podobnega tipa z novo 
tehnologijo, z novimi poslovnimi modeli na daljavo 
»virutalno« ali »hibridno«. Pri tem je bilo treba imple-
mentirati nove komunikacijske, tehnološke, prodajne 
rešitve, prestrukturirati zaposlene in znanje. Hibridna 
izvedba kongresa je delno prenos v živo, video 
produkcija in hitra internetna povezava v dvorani 
ter prenos z virtualnega medija na globalno omrežje 
po načelu kot poteka kongres v živo. V Cankarjevem 
domu jim to omogoča platforma profesionalnega 
kongresnega programa z imenom OnAir. »Pridobili 
smo mednarodni certifikat za upravljanje z virtualnim 
modulom in veliko število srečanj smo uspešno pro-
tokolirali, saj smo te nove načine izvedbe kongresov 
izvajali že od samega začetka korona krize,« pojasni 
Breda Pečovnik. 

Tudi v Sava Turizem so prepričani, da se bo 
hibridna oblika izvedbe dogodkov ohranila tudi v 
bodoče in bo organizatorjem omogočila še večjo 
udeležbo. »Poleg tega opažamo, da se je pri naroč-
nikih dvignila zavest odgovornosti v smeri trajnostne 
ponudbe. Želijo si izvedbe dogodkov s pridihom 
avtentične zgodbe destinacije in trajnostno noto,« 
opišejo svoja opažanja. gg

Kongresi v 2022
V Cankarjevem domu bodo v letu 2022 gostili kon-
grese iz medicine, farmakometrije, ginekologije, 
psihologije in medkulturne psihologije, kalorične 
tehnologije hlajenja, funkcijskega programiranja, 
družinske terapije in še številne druge.
Gospodarsko razstavišče v letu 2022 načrtuje 7 
mednarodnih velikih kongresov, od katerih so štirje 
že potrjeni. V maju bosta potekala dva kongresa, in 
sicer Kongres EERVC (Eastern European Regional 
Veterinary Conference) in Kongres EADV (17th 
EADV Symposium). Sredi junija se bo odvil Kongres 
VELO-CITY (Velo City Conference 2022). Oktobra 
pa bo potekala Konferenca o požarni varnosti 
(Varnost in preventiva, mednarodno kongresni 
sejemski dogodek).

V Cankarjevem 
domu so v celoti 
prepoznali moč 
digitalne dobe, 
globalizacije in 
družbenih medijev, 
kar je zdaj postalo 
njihova nuja in 
delovno orodje. V 
tej smeri bodo še 
naprej delovali, se 
prilagajali časovnici 
virusa in sledili 
potreba trga.



Skrbimo za uravnotežen  
razvoj države

Slovenski regionalno razvojni sklad je 
javna finančna institucija Republike 
Slovenije, ki ima pomemben vpliv na 
spodbujanje skladnega regionalnega 
razvoja in razvoja podeželja. Pri 
oblikovanju finančnih programov 
in instrumentov se močno navezuje 
na državne strategije in politike 
regionalnega razvoja in razvoja 
podeželja, z namenom zmanjševanja 
razvojnih razlik med posameznimi 
regijami oziroma območji in trajnostno 
uravnoteženega razvoja Slovenije.

Sklad s spodbudami (so)financira 
podjetniške projekte, projekte v 
kmetijstvu in gozdarstvu, projekte 
lokalnih skupnosti ter neprofitnih 
organizacij. Del sredstev namenja tudi 
projektom na območjih, kjer živita 
avtohtoni narodni skupnosti. Sredstva 
se dodeljujejo preko javnih razpisov, 
praviloma v obliki povratnih sredstev oz. 
posojil, Sklad pa občasno razpisuje tudi 

nepovratna sredstva, ko nastopa kot 
izvajalska institucija. 

Poudarki bodo na zelenem razvoju
V naslednjih petih letih bodo naše 
spodbude usmerjene v zeleno, 
digitalno in družbeno odgovorno (so)
financiranje. S sredstvi Sklada se 
bodo zmanjševale razvojne razlike 
med najbolj razvito regijo in manj 
razvitimi regijami, posebej se bo 
spodbujalo projekte iz problemskih 
območij, obmejnih in tistih z visoko 
brezposelnostjo. 
Že v letu 2020 je Sklad prednostno 
spodbujal projekte, ki zasledujejo cilje 
evropskega zelenega dogovora, digitalne 
strategije in družbeno odgovorne 
projekte. Povratne finančne spodbude 
v naslednjih letih bodo oblikovane 
v skladu s prednostnimi nalogami 
Evropske komisije in usmerjene v 
uresničevanje ciljev evropskega 
zelenega dogovora. 

Cilji so ničelne neto emisije toplogrednih 
plinov do leta 2050, ločevanje 
gospodarske rasti od rabe virov in 
vključujoča rast. Cilj digitalne strategije 
je zagotoviti, da bo digitalna preobrazba 
koristila državljanom in podjetjem ter 
digitalno opolnomočene vse generacije, z 
ozirom na kibernetsko varnost.

Pomagali smo že številnim deležnikom
V okviru prednostne naloge Gospodarstvo 
za ljudi bodo povratne finančne 
spodbude Sklada usmerjene v ustvarjanje 
konkurenčnega okolja mikro, malim in 
srednje velikim podjetjem, poleg tega pa 
bodo prispevale k zmanjševanju revščine 
in neenakosti s spodbujanjem socialnega 
tržnega gospodarstva in zadružništva.
Sklad je od ustanovitve do danes z 
razvojnimi sredstvi pomagal že preko 4.500 
komitentom pri finančni izvedbi njihovih 
projektov, podeljenih je bilo preko 341 
mio € ugodnih razvojnih posojil, več kot 33 
mio € nepovratnih sredstev in odobreno 
preko 13 mio € jamstev. Veliko naših strank 
pohvali tudi sodelavke in sodelavce Sklada, 
brez katerih ti rezultati ne bi bili mogoči.
Za bolj uspešno in lažjo pripravo vloge 
na razpis Sklad že od leta 2020 mogoča 
elektronsko oddajo vloge, kjer vlagateljem 
pri izpolnjevanju pomagajo navodila v 
obliki tako imenovanih informatorjev, 
organizira pa tudi krajše operativne 
sestanke s potencialnimi prijavitelji. Tem 
svetujemo, da si osnovne informacije 
ogledajo na naši spletni strani www.srrs.si 
ki jo redno ažuriramo s vsemi relevantnimi 
informacijami o razpisih.

Slovenski regionalno razvojni sklad
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Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica
T  01 837 21 60  E  info@srrs.si   W  www.srrs.si
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080 2345
www.modra.si

Prihranite pri dohodnini. 
V mesecu decembru Modra zavarovalnica vsem, ki boste vplačali
individualno premijo, podari vstopne stroške.

Davčno olajšavo in nižjo dohodnino vam zagotovijo individualna vplačila v
dodatno pokojninsko zavarovanje, do višine 5,844 odstotka vaše bruto plače,
vendar letno ne več kot 2.819 evrov.

S pomočjo QR kode preverite, koliko lahko prihranite pri dohodnini. 
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Računovodski servisi iz prakse

Koliko se računovodski servisi cenimo?
Začeti je potrebno pri sebi. Računovodje z naraščanjem avtomatizacije računovodstva 
postajajo strateški svetovalci poslovodstev in eden ključnih poslovnih partnerjev, ki 
podjetja pripravlja na uspeh. 
Polonca Podgoršek, GZS – Zbornica računovodskih servisov

Zbornica računovodskih servisov pri GZS je na 14. 
Zboru članov ZRS oktobra 2021 v Laškem izvedla 
okroglo mizo z naslovom: Koliko se računovodski 
servisi cenimo?

Pomen računovodskih servisov
Čeprav računovodski servisi glede na svojo eko-
nomsko moč nimajo velikega vpliva na rast bruto 
domačega proizvoda, predstavljajo pomemben 
dejavnik gospodarstva, predvsem zaradi posrednega 
vpliva na odločitve podjetniške dejavnosti številnih 
malih in srednjih podjetij ter svoje vloge v sistemu 
javnega gospodarskega informiranja.

Računovodski servisi zadnja leta dodatno izvajajo 
vse več neračunovodskih storitev (če imajo ustrezne 
kompetence), ki pa jih ne upajo vedno zaračunati 
v celoti. Stališče Zbornice računovodskih servisov 
je, da je treba vse opravljene storitve zaračunati. 

Stranka naj na mesečnem računu vidi vse storitve, 
ki jih je računovodski servis opravil zanjo (tudi če s 
popustom). V covid razmerah je bilo takšnega dela še 
bistveno več.

Zaračunavanje storitev
Iz opravljene ankete med člani Zbornice računovod-
skih servisov v septembru 2021 izhaja:
• Kar 94 % računovodskih servisov ocenjuje, da se 

je v zadnjih petih letih zahtevnost računovodskih 
in neračunovodskih opravil povečala ali zelo pove-
čala, le 23 – 35 % pa je zaradi povečane zahtevnosti 
ustrezno dvignilo ceno storitve.

• V zadnjih 10 letih se je povprečna plača dvignila v 
kar 86 % računovodskih servisov, cene svojih sto-
ritev pa je dvignilo le 21 % računovodskih servisov. 
Skoraj vsi so zaznali dvig stroškov, vendar jih 79 % 
ni dvignilo cene.

Računovodski 
servisi imajo 

pomemben vpliv na 
odločitve MSP.

Smo računovodski 
servisi dodana 

vrednost za svoje 
stranke?

Udeleženci okrogle mize: Matjaž Prusnik (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev), Marija Tomc Muc, Ksenija 
Prosen, Neven Škrokov, Aleksander Štefanac (člani Upravnega odbora ZRS) in Sara Hozjan (Biro Bonus d.o.o.)

Foto: Kraftart
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• 91 % - 98 % računovodskih servisov je opravljalo 
posamezne protikoronske ukrepe za stranke, 
zaračunalo pa jih je le 14 % - 36 %.

Iz podatkov ankete sledi, da so računovodski servisi 
v zadnjih petih letih opravljali vse več zahtevnih 
računovodskih opravil – niso pa si upali dvigniti tudi 
cen. V covid razmerah so želeli biti empatični do svojih 
strank, ki so bile v težavah. Posledično so opravljali 
dodatno delo v izrednih razmerah leto in pol skoraj 
zastonj. 

Računovodski servisi si velikokrat ne upajo dvigniti 
cen, čeprav jih druge dejavnosti dvigujejo tudi letno. 
Vprašati se moramo, zakaj ne dvignejo cen:
• ogromno vlagajo v svoje izobraževanje in krepitev 

kompetenc,
• proučiti morajo enormne količine nove 

zakonodaje,
• vodja računovodskega servisa potrebuje podporo 

zaposlenih, ZRS, Zveze RFR, portalov s strokovnimi 
vsebinami, bonitetne informacije …,

• za svoje strokovno delo odgovarja strokovno, 
moralno in nenazadnje tudi kazensko ter nosi 
strošek zavarovanja poklicne odgovornosti.

To je zaskrbljujoče stanje. Svojega dela računo-
vodski servisi ne zaračunavajo v celoti! Na omenjeni 
okrogli mizi je bilo poudarjeno, da je čas, da raču-
novodje prevzamejo svoj del odgovornosti za tako 
stanje in se zavedajo, da so gospodarske družbe 
in ne socialna služba, javni zavodi, inkubatorji. Biti 
empatičen do svojih strank zelo hitro pomeni, da si 
nepošten do zaposlenih v servisih, do njihovih družin 
in do sebe. Hkrati pa s tem odnosom dolgoročno 
škodijo tudi stranki, saj kvaliteta storitve nujno 
pada. Računovodje so na okrogli mizi samokritično 
ugotovili, da so odlični strokovnjaki, kot menedžerji 
pa slabi. V poslu ni prostora za takšno razmišljanje, 
da servisi prevzemajo in kompenzirajo socialne stiske 
podjetnikov. 

Tako računovodski servisi kot njihove stranke 
morajo razumeti, da dumpinške cene škodijo obojim. 
Prenizke cene vodijo v preobremenjenost zaposlenih 
in zapostavljanje izobraževanja, kar vodi k slabšanju 
kvalitete računovodskih storitev in povečuje možnost 
napak z vsemi posledicami, ki jih prinesejo napake na 
tem področju.

Ob tem pa je nujno poudariti tudi, da na neure-
jenem trgu računovodskih storitev obstaja veliko 
takih, ki se ne izobražujejo, ne združujejo v strokovnih 
organizacijah in ne skrbijo za ustrezno informacijsko 
podporo. Taki računovodje velikokrat zaračunavajo 
nizke cene svojih storitev predvsem zaradi negoto-
vosti v pravilnost svojega dela.

Pomanjkanje kakovostnih kadrov
Epidemija covida-19 je dodatno izčrpala že tako utru-
jene zaposlene v računovodskih servisih. Naporno je 
dnevno delati s strankami, zakonodaja se spreminja 
ves čas, stres zaradi rokov za oddajo poročil in pre-
zentizem je že več let dejstvo v dejavnosti (nevarnost 
prezentizma in izgorelosti). 

Zaradi pomena računovodskih servisov, ki ga 
imajo za uporabnike, morajo svoje storitve opravljati 
z največjo mero strokovnosti in zanesljivosti. To 
pa se lahko zagotovi le z zagotavljanjem ustreznih 
standardov glede strokovne usposobljenosti, 
zavarovanjem poklicne odgovornosti in tekočega 
izobraževanja.

Znanje je nujen pogoj in vlaganje v kadre ključna 
zahteva današnjega časa. Vzgojiti moramo dobre 
kadre, ki bodo kos prihodnjim izzivom. Teh ni malo, 
npr. digitalizacija, avtomatizacija, umetna inteligenca, 
na podatkih temelječe poslovanje.

Na trgu trenutno ni na voljo dovolj kakovostnega 
kadra s strokovnim znanjem in izkušnjami, tako da 
se servisi borijo za novo zaposlene in zadrževanje 
zaposlenih. Ker računovodski servisi ne zaračunavajo 
vseh opravljenih storitev, ne morejo zaposliti novih 
sodelavcev, ki bi razbremenili utrujene zaposlene. 
Vprašati se je treba, kaj narediti, da bo računovodstvo 
cenjen poklic, ki privlači mlade talente. Kader priča-
kuje stimulativno plačilo in atraktivno delovno okolje. 

Cilj je obdržati kvaliteto računovodskih storitev, se 
osredotočati na kakovost svojih svetovalnih storitev 
in zaračunati strankam vse opravljene svetovalne, 
neračunovodske in nadstandardne storitve, ne da bi 
pri tem trpel odnos s strankami. 

Dvig ugleda poklicu računovodje 
Dr. Matjaž Prusnik je povedal: »Začne se pri nas samih. 
Ne odpravljamo vzrokov, zaradi katerih računovodje 
pogosto delujemo kot neviden in neslišen amortizer, 
ki nase prevzema pritiske rokovno in vsebinsko nera-
zumnih zahtev hermetično razmišljujočih državnih 
uradnikov.«

Seveda pa ugleda poklica ne moremo dvigniti 
brez kompetentnega kadra. Dejstvo je, da delo-
dajalci danes težko najdejo vrhunske talente na 
področju financ in računovodstva. Boljši kader bo 
imel tisti računovodski servis, ki ga bo lahko plačal. 
Zaposlenim je treba ponuditi atraktivno okolje. 

Okroglo mizo je zaključil Aleksander Štefanac z 
mislijo: »Vedeti moramo, da nihče drug ne bo cenil 
računovodij, če se ne bomo najprej cenili sami. 
Zavedam se, da smo dvignili kvaliteto poslovnih 
odnosov, dosegli višjo stopnjo lojalnosti in sedaj je 
pravi čas, da lahko samozavestno naredimo korak 
naprej. Razmislimo o povečanju cene storitev, 
obdržimo dobre stranke in zaposlene, ne vztrajajmo 
pa s slabimi strankami za vsako ceno. Dve leti smo bili 
neustrašni borci za vse, upajmo si kdaj reči tudi ne.« gg

Registriranih več kot 
4.800 računovodskih 
servisov za 
dejavnost 
SKD 69.200 
Računovodske, 
knjigovodske 
in revizijske 
dejavnosti; davčno 
svetovanje. 72 % od 
registriranih ima 0 
ali 1 zaposlenega.

Področje 
računovodske 
dejavnosti v 
Sloveniji zakonsko 
ni urejeno. To 
pomeni, da lahko 
računovodsko 
dejavnost in s 
tem povezane 
storitve opravlja 
vsak gospodarski 
subjekt, ki je 
za to dejavnost 
registriran. Pri 
tem noben predpis 
ne predvideva 
posebnih pogojev 
za opravljanje te 
dejavnosti.
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Dan ženskega podjetništva

Motivacija in razlogi za vstop v 
podjetništvo pri ženskah drugačni
Slovenija ima na področju ženskega podjetništva velik potencial. 
Vida Petrovčič

GZS – Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) je v 
začetku oktobra pripravila prvi Dan ženskega podje-
tništva, ki je kot vzporedni dogodek potekal v sklopu 
podobnega – na ravni Evropske komisije, z naslovom 
»Wegate Summit 2021: We are the next generation«. 
Direktorica Podjetniško trgovske zbornice Vida 
Kožar je namreč članica svetovalnega organa Wegate 
Bruselj, ki deluje pod okriljem Evropskega združenja 
malih podjetij ESBA. Dan ženskega podjetništva, ki ga 
bo PTZ predvidoma organizirala vsako leto, je bil letos 
posvečen različnim vidikom in financiranju ženskega 
podjetništva.

Že desetletja kažejo pogum, znanje in voljo
Kot je dejal uvodoma predsednik upravnega odbora 
PTZ Brane Lotrič, so pri Podjetniško trgovski zbornici 
ponosni na vse tiste podjetnice, ki imajo pogum, 
znanje in voljo, kar dokazujejo že desetletja z uspešnim 
vodenjem svojih podjetij. V analizi GEM iz leta 2019 je 
Slovenija predstavljena kot država z največjo vrzeljo 
na področju ženskih podjetij, teh je le za tretjino vseh 
podjetij. Za ustanavljanje podjetij se pri nas najmanj 
odločajo ženske med 35 in 45 letom. Tudi motivacija in 
razlogi za vstop v podjetništvo so pri ženskah drugačni 
kot pri moških. To so predvsem prožni delovni čas in 
želja po ustvarjanju sprememb ter dodane vrednosti v 
družbi. Generalni direktor GZS Aleš Cantarutti je dodal, 
da ima Slovenija na področju ženskega podjetništva 
velik potencial, na čemer je vredno graditi. 

Pomembna vloga ženskih podjetnic
Konferenci se je iz Velike Britanije prek spleta pridružil 
tudi predsednik Evropskega združenja malih podjetij 
ESBA David Caro. Poudaril je, da je Evropska komisija 
zavezana vzpodbujanju ustanavljanja in rasti malih 
in srednjih podjetij, med njimi tudi ženskih, saj bomo 
le tako lahko dosegli zeleno in digitalno preobrazbo 
gospodarstva. Ženske podjetnice imajo pri tem 
pomembno vlogo. 

Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji 
dr. Jerneja Jug Jerše je uvodoma poudarila, da 
so mala in srednja podjetja hrbtenica evropskega 
gospodarstva. Hkrati pa študije OECD ugotavljajo, da 
se le tretjina žensk čuti dovolj sposobnih za ustano-
vitev podjetja, medtem ko je takih moških polovica. 
Evropska komisija je zato za spodbujanje ženskega 
podjetništva ustanovila že omenjeni svetovalni organ 
Wegate Bruselj, ki deluje pod okriljem Evropskega 
združenja malih podjetij ESBA. Malim in srednjim 
podjetjem, med njimi tudi ženskim, zato Evropska 
komisija namenja znatna sredstva ter pomoč z men-
torstvi in svetovanje.

Enotne definicije ženskega podjetništva ni
O tem, v čem so posebna podjetja, ki jih ustanovijo in 
vodijo ženske, so na posebni okrogli mizi spregovorile 
štiri uspešne podjetnice: direktorica Inštituta Skaza 
Tanja Skaza, direktorica GEA College Katja Kraškovic, 
direktorica Ekološkega zeliščnega vrta Majnika Katja 
Temnik in predstavnica mednarodnega društva Vtis 
Lea Marolt Sonnenschein. Poudarile so, da ženska 
podjetja nosijo mnoge posebnosti, čeprav ni niti 
enotne definicije, kaj žensko podjetje sploh je. In ker 
ni definicije, so tudi ukrepi za njihovo spodbujanje 
manj učinkoviti, kot bi bili lahko.  

O različnih vidikih in znanstvenih analizah žen-
skega podjetništva so spregovorile strokovnjakinje 
prof. dr. Karin Širec, Natalija Muršič-Tomažič, doc. dr. 
Mateja Vadnjal in dr. Marina Letonja. Na konferenci, 
ki je potekala kot tako imenovani hibridni dogodek, 
je veliko zanimanja požel zadnji strokovni del o 
financiranju, ki se je dotikal financiranja kikstarterjev, 
bilančnih in davčnih vidikov naložb v kriptovalute, 
sklepanju pogodb o financiranju in vstopu investi-
torjev v podjetje. gg
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Intelektualna lastnina

Kako registrirati znamko?
Registracijo znamke lahko uredite na različne načine. 
Urad za intelektualno lastnino

V članku v prejšnji številki smo pisali o tem, kaj je 
znamka, kakšni znaki se lahko registrirajo kot znamka 
in katere so koristi registracije znamke. Glede na to, 
na katerih trgih boste poslovali oziroma v katerih 
državah želite varstvo, lahko registracijo uredite na 
različne načine – z vložitvijo nacionalne, evropske ali 
mednarodne prijave. 

Nacionalna prijava
O nacionalni prijavi govorimo takrat, ko se znamka 
registrira pri pristojnem organu države, v kateri 
prijavitelj želi varstvo. V tem primeru znamka velja le 
na območju te države. Nacionalne prijave obsegajo 
vložitev prijave in ločeni postopek za vsako od držav, v 
katerih želite varstvo. Če želite znamko registrirati na 
primer v treh državah, boste morali vložiti tri prijave, 
vsako pri posameznem pristojnem organu v teh 
državah.

Če imate svojo gospodarsko dejavnost omejeno 
samo na območje Slovenije, se lahko odločite, da 
znamko registrirate samo v Sloveniji.

Postopek registracije v Sloveniji
V Sloveniji je za registracijo znamke pristojen Urad 
Republike Slovenije za intelektualno lastnino (urad).

Pred vložitvijo zahteve za registracijo znamke je 
smiselno preveriti v bazah podatkov o prijavah in 
registriranih znamkah (www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/
baze-podatkov), ali je enaka ali podobna znamka za 
podobno blago ali storitve že registrirana, saj se s tem 
lahko izognete morebitnemu sporu. To lahko storite 
sami ali pa se za pomoč obrnete na zastopnike s 
področja intelektualne lastnine. 

Postopek registracije se začne z oddajo zahteve 
za registracijo znamke, pri čemer lahko prijavitelji 
oddajo obrazec v papirnati obliki ali z elektronsko 
vlogo. Prijavo lahko slovenski prijavitelji vložijo sami 
ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov 
pri uradu, tuji pa samo prek zastopnika.

Ob vložitvi zahteve za registracijo znamke se 
plača prijavna pristojbina, ki znaša 100 evrov (do treh 
razredov mednarodne klasifikacije), za vsak nadaljnji 
razred pa še 20 evrov.

Po končanem formalnem in vsebinskem preiz-
kusu urad pozove prijavitelja k plačilu pristojbine za 
registracijo znamke z veljavnostjo prvih deset let, 
ki znaša 150 evrov (do treh razredov mednarodne 
klasifikacije), za vsak nadaljnji razred pa dodatnih 50 
evrov. Nato urad izda odločbo o registraciji znamke, 

podatke o znamki pa objavi v svojem uradnem glasilu 
(Biltenu za industrijsko lastnino).

Evropska prijava
Evropska prijava, s katero se lahko registrira znamka 
Evropske unije (znamka EU), je primerna predvsem 
za tiste, ki ste usmerjeni na trge EU in poslujete v 
več državah članicah EU. Znamka EU namreč velja v 
vseh 27 državah članicah EU, vključno s Slovenijo, in 
ima enak učinek na celotnem območju EU. Prijava se 
lahko vloži prek spleta pri Uradu EU za intelektualno 
lastnino (EUIPO) v Alicanteju v Španiji (https://euipo.
europa.eu/ohimportal/sl).

Poleg evropske prijave poznamo tudi druge 
regionalne načine za registracijo znamk (na primer 
z vložitvijo zahteve za registracijo znamke pri Uradu 
Beneluksa za intelektualno lastnino lahko prido-
bite varstvo znamke v Belgiji, na Nizozemskem in v 
Luksemburgu). 

Mednarodna prijava
Registracija znamke v tujini se lahko opravi tudi z 
enim postopkom za več držav hkrati na podlagi t. i. 
Madridskega sistema, ki ga upravlja WIPO v Ženevi. Ta 
sistem omogoča vložitev mednarodne prijave. 

Postopek za registracijo se lahko začne pri sloven-
skem uradu in nadaljuje pri WIPO ter organih držav, 
za katere se zahteva registracija. Prijavitelj potrebuje 
zastopnika v določenih primerih samo za postopek 
pred organi posameznih tujih držav.

Če vložite zahtevo za registracijo znamke EU pri 
EUIPO oziroma imate že registrirano EU-znamko, 
mednarodno prijavo vložite pri EUIPO. 

Največja prednost Madridskega sistema je 
poenoteni in poenostavljeni postopek mednarodne 
registracije znamke, saj se prijavitelj izogne formalnim 
postopkom pri posameznih nacionalnih uradih in 
plačevanju pristojbin v vsaki državi posebej, učinki 
varstva pa so enaki kakor pri nacionalni prijavi. Poleg 
tega je ta postopek običajno cenovno ugodnejši od 
posameznih nacionalnih prijav. Prednost je tudi, da 
sistem dovoljuje naknadno širitev varstva registrirane 
mednarodne znamke na ozemlje države pogodbenice, 
za katero imetnik mednarodno registrirane znamke 
še ni zahteval varstva, ter preprostejše podaljševanje 
veljavnosti mednarodne znamke oziroma morebitne 
vpise sprememb (na primer sprememba imena ali 
naslova imetnika znamke, vpis licence in podobno), ki 
se opravijo z enim postopkom pri WIPO. 

Seznam nacionalnih 
organov za 

intelektualno 
oziroma industrijsko 

lastnino je na 
voljo na spletni 
strani Svetovne 
organizacije za 

intelektualno 
lastnino (WIPO): 

https://www.wipo.
int/directory/en/

urls.jsp

Več o varstvu 
znamke v tujini
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Odločitev glede načina prijave
Nacionalni, regionalni in evropski sistemi se dopol-
njujejo in obstajajo vzporedno. To v praksi pomeni, 
da ima na primer neko podjetje lahko registriranih 
več enakih (ali drugačnih) znamk, veljavnih v različnih 
državah in/ali na različnih območjih. Odločitev o tem, 
v katerih državah želi podjetje pridobiti varstvo, je v 
vaših rokah in je odvisna predvsem od vaših potreb 
in interesov. Ključno pri tem je, na katerih trgih 
boste poslovali s svojimi izdelki ali storitvami in na 
katerih želite varstvo pred morebitnimi kršitelji. Če 
želite znamko registrirati v večjem številu držav, se 
nacionalne prijave znamke običajno s stroškovnega 
vidika ne izplačajo, zato je morda bolj smiselno vložiti 
evropsko ali mednarodno prijavo. 

Odločitev je lahko odvisna tudi od tega, ali na 
teh trgih že obstajajo podobne (ali celo enake) prej 
registrirane znamke, ki bi lahko pomenile tveganje z 
vidika morebitnih zapletov pri registraciji ali povzro-
čile spore z imetniki predhodnih enakih ali podobnih 
znamk. Zato so priporočljive ustrezne poizvedbe o 
razpoložljivosti znamke na vsakem trgu posebej, ki 
jih lahko opravite sami ali se posvetujete z izkušenimi 
strokovnjaki s področja intelektualne lastnine. 

Stroški
Stroški registracije znamke vključujejo predvsem 
stroške pristojbin (prijavnih in drugih), ki jih je treba 
plačati ob prijavi oziroma med postopkom registracije 
pri organih za registracijo znamk. Prijavitelji, ki za 
zastopanje v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, 
vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z znamko, naja-
mejo zastopnika, imajo dodatne stroške. Vsekakor 
vam lahko izkušeni in strokovno usposobljeni 
zastopnik prihrani veliko časa in marsikatero nevšeč-
nost s poizvedbami, nasveti in izkušnjami (na primer 
nepoznavanje postopkov in zakonodaje, zavrnitev 
registracije znamke, izognitev nepotrebnemu ugovoru 
in podobno).

Zneski pristojbin za registracijo znamke so odvisni 
od različnih meril. Eden od njih je število razredov, v 
katerih se zahteva registracija znamke. Z določitvijo 
blaga in/ali storitev, za katere je znamka registrirana, 
se opredeli obseg varstva znamke. Seznam blaga 
in/ali storitev se pripravi na podlagi mednarodne 
Nicejske klasifikacije.

V seznam blaga in storitev spada tisto, kar podjetje 
nudi pod svojo znamko. Primer: proizvajalec čokolade 
bo v seznam napisal »Razred 30: čokolada«, turistična 
kmetija pa »Razred 42: gostinske in namestitvene 
storitve«. Seznam lahko vsebuje več navedkov blaga 
in storitev. Pri razvrščanju v razrede je prijavitelju v 
pomoč orodje TMclass (https://euipo.europa.eu/ec2/).

Nacionalna prijava: V primeru nacionalnih prijav pri 
drugih uradih za intelektualno lastnino so pristojbine 
določene z nacionalno zakonodajo in so lahko v 
posameznih državah zelo različne (na primer osnovna 
prijavna pristojbina zajema le en razred ali drugačno 
število razredov kakor v Sloveniji, obstajajo drugačne 
in dodatne pristojbine).

V Sloveniji znaša minimalni znesek za registracijo 
znamke z veljavnostjo deset let (do vključno treh 
razredov) 250 evrov. Varstvo znamke v vsakem nadalj-
njem razredu po Nicejski klasifikaciji znaša za vsak 
razred dodatnih 70 evrov. 
 
Znamka EU: Osnovna pristojbina za e-prijavo znamke 
EU pri EUIPO, ki velja deset let in vključuje en razred, 
je 850 evrov. Pristojbina za drugi razred je dodatnih 50 
evrov in za vsak nadaljnji razred 150 evrov.

Mednarodna prijava: Mednarodno prijavo urad 
izvora pregleda in jo, ko izpolnjuje vse zahteve, pošlje 
WIPO. Zato je za vložitev mednarodne prijave treba 
uradu izvora plačati tudi pristojbino za posredovanje 
prijave. Če boste zahtevo za mednarodno registracijo 
znamke vložili pri slovenskem uradu (če bo vaš urad 
izvora), je pristojbina za posredovanje prijave za 
mednarodno registracijo 60 evrov, pri EUIPO (kot urad 
izvora) pa 300 evrov.

Mednarodne pristojbine se plačujejo v švicarskih 
frankih ter so sestavljene iz osnovne pristojbine in 
dopolnilnih pristojbin. Višina je odvisna od števila 
držav in števila razredov blaga in storitev, za katere 
se zahteva varstvo. Pristojbine so višje, če je znamka 
barvna. Za izračun višine mednarodnih pristojbin je 
na voljo kalkulator na spletni strani WIPO: https://
madrid.wipo.int/feecalcapp/.

Sofinanciranje stroškov
Majhna in srednja podjetja s sedežem v Sloveniji lahko 
za nepovratna sredstva s področja intelektualne 
lastnine zaprosijo pri:
• EUIPO, in sicer za prijavo znamk in modelov (na 

primer nacionalne prijave, prijave znamke EU), pri 
čemer se podjetje najprej prijavi na razpis EUIPO, 
počaka na odločitev EUIPO oziroma pridobitev 
odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev in šele 
nato začne postopek registracije (na razpis se 
torej prijavi pred začetkom postopka registracije 
znamke), 

• Slovenskem podjetniškem skladu, pri katerem 
lahko upravičenci iz vzhodne kohezijske regije 
oddajo vlogo za pridobitev subvencije za stroške 
na področju patentnih prijav, prijav znamk in 
modelov (upravičeni so različni stroški, ki se 
nanašajo na obdobje od 1. januarja 2019 do 30. 
septembra 2023). 

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili 
povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno, 
kar pomeni, da lahko podjetje pridobi nepovratna 
sredstva za določen strošek le pri enem od navedenih 
organov. gg

Pomoč Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Na uradu nudimo informacije in pomoč glede vprašanj o prijavi patentov, 
modelov in znamk ter glede avtorske in sorodnih pravic. S strokovnjaki 
urada poiščite možnosti varovanja vašega znanja s pravicami intelektu-
alne lastnine. Izkoristite storitev Prva i, ki je za vas brezplačna.
Pokličite nas na 01 620 31 01 ali pišite na sipo(at)uil-sipo.si.

Dodatne informacije 
o razpisu EUIPO so 
na strani: https://
euipo.europa.eu/
ohimportal/sl/
online-services/
sme-fund, o pozivu 
pri Slovenskem 
podjetniškem skladu 
pa na strani sklada: 
https://www.
podjetniskisklad.si.
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Kljub epidemiji  
poslujejo rekordno
Skupina Europacific je lansko leto 
zaključila z rekordnimi prihodki 
in dobičkonosnostjo, z odličnim 
poslovanjem, kljub številnim izzivom, 
pa nadaljuje tudi letos.

»Leto 2021 si bom zapomnil po 
izzivih, ki jih imamo pri ladijskih 
odpremah, predvsem pri uvozu in pri 
porušeni točnosti urnikov ladjarjev. 
Zaradi omenjenega veliko več časa 
porabimo za urejanje evidenc sledenja in 
obveščanja strank,« razlaga Rok Kobal, 
predsednik uprave skupine Europacific, 
mednarodnega logističnega podjetja za 
organiziranje cestnega, pomorskega in 
zračnega prevoza.  

V letošnjih negotovih razmerah so 
veliko vložili v svoje zaposlene, predvsem 
njihovo homogenost in varnost v 

razmerah epidemije. Veliko tudi vlagajo 
v njihovo druženje, da se povežejo v čim 
bolj homogeno enoto in so drug drugemu 
pripravljeni priskočiti na pomoč.

Izzivi jih krepijo
Časi epidemije za Europacific poslovno 

niso bili slabi, ravno nasprotno. »Leto 
2020 je bilo v osemnajstih letih delovanja 
za nas rekordno, letos pa bomo povečali 
tako prihodke kot dobičkonosnost 
podjetja. Veseli pa nas, da prihodkov in 
dobičkonosnosti nismo povečali zgolj 
zaradi dviga pomorskih voznin, saj je 
ladijski uvoz manjši del našega portfelja, 
ampak zaradi dejanskega povečanja 
števila strank in naročil. Opažamo pa, 
da cene pri strankah niso več v ospredju, 
temveč zanesljivost pri zagotavljanju 
storitev,« poudarja sogovornik. 

Kljub opisanemu se srečujejo s 
cenovnimi izzivi, saj so jim dobavitelji 
prevozov zvišali cene, sami pa imajo v 
nekaj primerih letne pogodbe, kjer cen 
ne morejo višati. Delovanje v trenutnih 
razmerah nepredvidljivih cen naftnih 
derivatov in posledično nestabilnih 
cen kamionskih prevozov je tako zelo 
zahtevno.

Korak pred potrebami strank
Europacific stremi k temu, da je 

korak pred potrebami svojih strank. 
To se v sedanjih pogojih dela kaže 
kot precejšen izziv, saj so nenehne 
spremembe predvidenih prihodov tovora 
problematične. »Stranke so se sicer 
navadile na naše dnevne spremembe 
najav, kar pa ne pomeni, da so zadovoljne 
s trenutnim stanjem točnosti prihodov 
ladjarjev,« pravi Rok Kobal.

Ko govori o konkurenčnih prednostih 
Europacifica, sogovornik na prvo mesto 
daje storitve za stranke in zelo dobro 
poznavanje razmer na trgu. Tekoče 
spremljajo svoje konkurente, in sicer 
tako njihove storitve kot cene, zato 
delujejo v okviru tržnih meja, s čimer 

krepijo zvestobo pri svojih strankah. 
»Obenem imamo za vsak logistični izziv 
rešitev znotraj hiše. Sami upravljamo 
ladijske zbirnike iz Azije (LCL), imamo 
kamione za kontejnerske dostave 
in dostave izrednih tovorov. Znotraj 
skupine deluje tudi carinsko skladišče 
v okolici Kopra, kjer opravljamo vse 
carinske formalnosti tako pri uvozu kot 
izvozu. Na letališčih v Ljubljani, Zagrebu 
in Beogradu imamo lastne direktne 
operativne pisarne, kar nam zagotavlja 
regijsko pokritost. Veliko opravljamo 
tudi prevoze v drugih državah, saj 
svojim partnerjem (predvsem iz Azije) 
pomagamo tudi z logističnimi rešitvami 
zunaj Slovenije,« razlaga sogovornik.

Prihodnje leto 10- do 15-odstotna rast
Prihodnje leto načrtujejo 10- 

do 15-odstotno organsko rast. 
Razmišljajo tudi o povezovanju ali 
nakupih konkurentov ali partnerjev v 
njihovi branži. Uspelo jim je skleniti 
precej letnih pogodb. Načrtujejo tudi 
večjo naložbo v skladišča in druge 
manipulativne prostore. Prenoviti in 
pomladiti želijo tudi svojo kamionsko 
floto. Vztrajno vlagajo v IT, marketing, 
sledljivost in ostale storitve, ki jim 
zagotavljajo večjo preglednost ter 
izboljšanje storitev.   

Skupina Europacific trenutno zaposluje 
več kot 40 ljudi in letno ustvari več kot 10 
milijonov evrov prihodkov. Prihodnje leto 
bodo dodatno zaposlovali na področju 
logističnih procesov (operative), bolj 
dejavno pa v srednjem menedžmentu, kjer 
se želijo dodatno profesionalizirati.

»Veseli nas, da prihodkov in dobičkonosnosti 
nismo povečali zgolj zaradi dviga pomorskih 
voznin, ampak zaradi dejanskega povečanja 
števila strank in naročil,« pravi Rok Kobal, 
predsednik uprave skupine Europacific.
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Gradbeništvo

Nakazuje se manko  
vsaj 1.000 gradbenih inženirjev
V prihodnjih letih, posebej pa po letu 2025, se zaradi pričakovanih upokojitev 
pooblaščenih inženirjev in manjšega priliva mladih nakazuje manko gradbenih 
inženirjev v investicijski dejavnosti.
Slovenko Henigman, GZS – Združenja za svetovalni inženiring, sekretar SSIG 

V začetku oktobra je na GZS potekala 10. seja 
Strateškega sveta o investicijah in gradbeništvu (SSIG 
pri GZS), ki se jo je udeležilo 26 predstavnikov podjetij, 
univerze, inštitutov in državne administracije. Kot 
vabljena gosta sta bila navzoča državna sekretarja 
Robert Rožac z Ministrstva za okolje in prostor RS in 
Aleš Mihelič z Ministrstva za infrastrukturo RS. Sejo 
je vodil predsednik SSIG, Uroš Mikoš, ki je v uvodu 
izpostavil osrednji točki dnevnega reda, in sicer 
problematiko kadrov pri investicijah ter uvedbo 
celovitega prostorskega inflacijskega sistema.

Velik primanjkljaj inženirskega kadra 
Prof. dr. Žiga Turk je predstavil analizo »Kadri v inve-
sticijski in gradbeni dejavnosti«, s katero je prikazal 
velik primanjkljaj inženirskega kadra v prihodnje. 
Propad velikega dela gradbenega sektorja po prejšnji 
finančni krizi je povzročil stigmatizacijo panoge in 
padec ugleda, ki se kaže v manjšem zanimanju mladih 
za poklic  gradbeništva. Tudi pri ostalih inženirskih 
poklicih je situacija slabša od potreb.

V prihodnjih letih, posebej pa po letu 2025, se 
zaradi pričakovanih upokojitev pooblaščenih inže-
nirjev in manjšega priliva mladih nakazuje manko vsaj 
1.000 gradbenih inženirjev v investicijski dejavnosti.

Po razpravi udeležencev lahko ugotovimo, da je 
za izboljšanje stanja poleg nenehnega dvigovanja 
produktivnosti panoge potrebno predvsem:
• delati na promociji panoge in tehničnih poklicev, 

kjer je zelo pomembno usklajeno delovanje med 
univerzami, podjetji in državno administracijo ter

• zagotavljati, da so vlaganja v vse vrste infrastruk-
ture enakomerna in dovolj visoka ter s tem potrebe 
po kadrih v investicijski dejavnosti stabilne.

Sistem PIS v povezavi z BIM
Tomaž Petek, direktor Geodetske uprave RS, je 
predstavil Prostorski informacijski sistem PIS tudi v 
povezavi z informacijskim modeliranjem gradenj BIM, 
ki je zajemal: Program projektov »eProstor« v koheziji 
in »Zeleni slovenski lokacijski okvir« v sklopu načrta 
za okrevanje in odpornost ter izhodišča za sistemsko 
uporabo BIM-a.

Sistem bo zagotavljal usklajenost in ponovno 
uporabo podatkov, digitalizacijo procesov MOP ter 
Integracijo GIS-ov in BIM-a.

Državni sekretar Robert Rožac z Ministrstva za 
okolje in prostor RS je zbrane seznanil s potekom 
sprejemanja noveliranega Gradbenega zakona, ki 
bi lahko bil v Državnem zboru RS sprejet v mesecu 
novembru.

Sekretar SSIG Slovenko Henigman je člane SSIG 
seznanil z uspešno 7. izvedbo Akademije gradbenih 
investicij, ki se je oktobra zaključila na GZS.

Predstavitvi tujih strokovnjakov
Po zaključku prvega dela seje sta v nadaljevanju kot 
gosta sodelovala strokovnjaka iz Avstrije. Gernot 
Nippitsch, koordinator projekta izgradnje baznega 
predora Semmering, je predstavil projekt s poudarki 
na projektiranju, oddaji del in izvedbi del. Železniški 
predor Semmering povezuje 2. tirno železnico med 
Dunajem in Gradcem. Projekt je ocenjen na 3,5 
mrd EUR in ga izvaja vrsta švicarskih, nemških in 
avstrijskih podjetij. Kljub udeležbi podjetij iz tujine se 
vsak v projekt vloženi euro vrne s faktorjem 5, saj so 
materiali domači, enako je s podizvajalci itd.

Zaradi kompleksnosti projekta je oddaja del 
potekala z izborom izvajalcev po formuli 70 % 

Propad velikega dela 
gradbenega sektorja 

po prejšnji finančni 
krizi je povzročil 

stigmatizacijo 
panoge in padec 

ugleda, ki se kaže v 
manjšem zanimanju 

mladih za poklic  
gradbeništva.
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kakovost, 30 % cena. Ker so pogodbe za izvajanje del 
večletne, je v pogodbeni ceni vključena indeksacija, 
ki upošteva realne cene vseh ključnih gradbenih 
materialov na avstrijskem trgu. Indeks je določen s 
strani ministrstva za gospodarstvo in se uporablja pri 
vseh pogodbah. 

Projekt se je projektiral v času med letoma 2011 
in 2015, izvedbeno pa se bo zaključil po letu 2026. Ne 
pričakujejo večjih sprememb pogodbenih vrednosti, 
saj so pogodbe precizne in predvidevajo vse vrste tve-
ganj, ki so enakomerno razporejena med udeleženci.

Kot predavatelj na Akademiji gradbenih investicij 
se je Franz Lückler, direktor Arevia, predstavil tudi 
na SSIG, kjer je na osnovi svojih bogatih izkušenj 
posredoval napotke za uspešen razvoj kariere in dela 
na velikih projektih. gg
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»Po trenutnih ocenah bodo cene električne 
energije čez zimo še naprej visoke in soraz-
merno nestabilne, do umiritve naj bi prišlo 
spomladi,« pravi mag. Anže Predovnik, 
generalni direktor BSP Southpool.

Spajanje slovenskega trga električne 
energije v evropskega se zaključuje
Z izgradnjo 400 kV daljnovoda na 
Madžarsko bo spomladi spajanje 
slovenskega trga z električno energijo 
v evropskega v celoti zaključeno. Mag. 
Anže Predovnik, generalni direktor borze 
BSP Southpool, pa nam je predstavil tudi 
druge projekte, v katere so vključeni, in o 
njihovih poslovnih načrtih.

Katere večje projekte trenutno 
izvajate?

Slovenski trg z elektriko je združen v 
enotni evropski trg z elektriko na vseh 
mejah elektroenergetskega omrežja 
tako pri trgovanju z elektriko za dan 
vnaprej kot pri trgovanju znotraj dneva. 
Spomladi 2022 bo z izgradnjo 400-kV 
daljnovoda spojen tudi slovenski in 
madžarski trg z elektriko, s čimer bo 
spajanje trgov zaključeno. Na slovenski 

borzi smo v fazi projektov spajanja 
slovenskega trga z električno energijo 
v CORE regiji, projekta implementacije 
spajanja trgov znotraj dneva v okviru 
LIP 15/LIP 16 in projekta implementa-
cije 15-minutnih produktov. Na borzi 
pa vsako leto izvajamo tudi dražbe z 
dolgoročnimi produkti. Borza od decem-
bra 2015 opravlja na slovenskem trgu z 
elektriko naloge imenovanega opera-
terja trga z električno energijo (IOTEE); 
ta status smo dobili s strani Agencije za 
energijo ponovno leta 2019. 

Kakšno je bilo letošnje leto? 
Posebno, polno izzivov. Vsi iščemo 

rešitev, kako se izogniti okužbi, prepre-
čiti širjenje virusa in ostati zdrav. Ker 
smo številčno majhen kolektiv, bi nam 
odsotnost kogarkoli od naših sodelav-
cev lahko predstavljala veliko težavo. 
V največji možni meri smo delali od 
doma, zato smo lahko zaenkrat zelo 
zadovoljni tako z obvladovanjem in 
preprečevanjem širjenja okužb kot tudi 
z nadaljevanjem uspešnega poslovanja 
družbe iz preteklih let. 

Kako se trenutno gibljejo cene 
električne energije? Kaj pričakujete do 
konca leta in v prihodnjem? 

Povprečne cene elektrike na trgu za 
dan vnaprej so se v tretjem četrtletju 
leta 2021 v primerjavi z enakim obdob-
jem 2020 povečale kar za 127 % in so 
znašale 78,40 EUR/MWh glede na tretji 
kvartal 2020, ko so bile 34,49 EUR/MWh. 
Rast cen se nadaljuje tudi oktobra in 
novembra. Po trenutnih ocenah bodo 
cene čez zimo še naprej visoke in soraz-
merno nestabilne. Do umiritve naj bi 
prišlo spomladi 2022.

Poznavalci pravijo, da bo leto 2022 za 
elektroenergetiko velika preizkušnja. 
Ali delite to mnenje?

Borza BSP ni tipični predstavnik tega 
dela gospodarstva, saj na svoji platformi 

ponujamo možnost trgovanja z elektriko 
pod strogimi pogoji in izvajamo finančno 
poravnavo za svoje člane. Naša osrednja 
naloga pri poslovanju je torej zagotoviti 
ustrezna finančna sredstva ob mini-
malizaciji tveganja, ki smo mu ob tem 
izpostavljeni, da bi lahko uspešno vsako-
dnevno skozi celo leto ob tako zvišanih 
cenah in morebitnih novih skokih cen 
uspešno izvajali finančno poravnano 
za prodano/kupljeno elektriko. Na rast 
cen vplivajo različni dejavniki, ki so 
popolnoma neodvisni od nas – borze. Ti 
so: prihajajoča zima (pričakovani dvig 
porabe), hidrologija (količina padavin 
in njihova čim bolj enakomerna razde-
ljenost), morebitni nepredvideni izpadi 
posameznih velikih proizvodnih enot, 
geopolitični vidik, povezan z dobavo 
ruskega plina, in še kaj. Ponavljam: 
nobeden od navedenih dejavnikov ni 
v naši domeni, vsak pa lahko izrazito 
vpliva na naše uspešno zagotavljanje 
finančnih sredstev za izvajanje finančne 
poravnave. Naše glavno vodilo v vsaki 
preizkušnji je torej: »Delo mora biti 
uspešno opravljeno!«

Kakšni so vaši poslovni in 
razvojni načrti?

Poslovni načrt družbe za obdobje 
2022–2024 je v teh dneh dobil soglasje 
Nadzornega sveta, zato gremo v nasled-
nje obdobje optimistično v prepričanju, 
da je naša edina opcija nadaljnja rast ter 
iskanje in odločitev za najboljšo rešitev v 
strukturnih spremembah borznega trga z 
elektriko v tem delu Evrope.
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Novice Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij
Mlekarska konferenca

Mlekarne si želijo več ekološkega mleka
GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je pripravila 
Mlekarsko konferenco, na kateri so predstavili stanje na 
mlečnem trgu, trenutne in prihodnje izzive mlekarskega 
sektorja ter potenciale za pridelavo ekološkega mleka v 
Sloveniji. Imamo dober potencial za povečanje ekološke 
prireje mleka.
Barbara Rupnik, sekretarka Sekcije za mlekarstvo pri GZS – Zbornici 
kmetijskih in živilskih podjetij

V Sloveniji letno pridelamo več kot 610 mio litrov mleka. Za 
nadaljnjo predelavo v mlečne izdelke se odkupi okrog 560 mio 
l, od tega 73 % odkupijo slovenske mlekarne, ostalo se izvozi. 
Od tega v Sloveniji priredimo letno 7.300 ton ekološkega mleka, 
kar je le dober odstotek celotne pridelave mleka. Samooskrba 
z mlekom v Sloveniji je 134-odstotna, skrbi pa podatek, da 
je od skupne prodaje v Sloveniji delež slovenskega mleka in 
mlečnih izdelkov v ekvivalentih mleka le okrog 40 %. Še vedno 
se izvozi veliko surovega mleka, pravi bum pa je izvoz slado-
ledov. Slovenija letno uvozi za 220 milijonov evrov mleka in 
mlečnih izdelkov, kjer prednjačijo siri s 45 %. V Sloveniji prihaja 
do pomembnega prestrukturiranja ponudbe v trgovini, kjer 
zaradi cenovne politike prednjačijo trgovske blagovne znamke. 
Raziskave kažejo, da kar 36 % potrošnikov daje pri nakupu 
prednost ceni, 38 % potrošnikov zanima krma živali, 14,3 % 
potrošnikom je pomembno poreklo in le 10 % potrošnikov izbira 
glede na način pridelave hrane. Na področju ekološkega kmetij-
stva smo si zadali cilj doseči 18 % ekoloških površin do 2027, zato 
smo temu cilju namenili približno 14 milijonov evrov spodbud 
letno v okviru Strateškega načrta SKP za obdobje 2023–2027. 

Pomembne spremembe se dogajajo tako na področju pride-
lave, predelave kot pri potrošniku, zlasti na področju ekološkega 
kmetovanja in hrane, povečujejo se zahteve glede dobrobiti 
živali, spodbujajo se trajnostne kmetijske prakse, zmanjševanje 

ogljičnega odtisa. Na ravni potrošnikov v ospredje prihaja zdrava 
hrana z izboljšano hranilno sestavo, z manj sladkorja, soli, več 
hranili in manjšim vplivom na okolje. Spreminjajo se tržni stan-
dardi, pristopi v dobavnih verigah, velike spremembe se dogajajo 
na področju označevanja živil, zlasti označevanja hranilne vred-
nosti, označb porekla, razvijajo se označbe za okolje in podnebni 
odtis ter logotipi dobrega počutja živali, ki bodo potrošniku 
olajšali izbiro. Spodbuja se uživanje sadja in zelenjave, mleka in 
drugih dobrin, ki sodijo v trajnostno in zdravo prehrano, uvajanje 
šolskih shem in zmanjševanje izgub in zavržkov hrane. Trajnostna 
prehrana združuje pravično trgovino, zdravje in dobro počutje, 
kulturo in zgodovino, biodiverziteto, prehranske potrebe, varno 
in cenovno dostopno hrano ter ekološko prijazno in sezonsko 
lokalno hrano.

Mlekarsko konferenco je zaključila okrogla miza o potencialih 
pridelave ekološkega mleka v Sloveniji. Sklepna misel sodelujočih 
je bila, da potenciali za prirejo in predelavo ekološkega mleka v 
Sloveniji so, interes za odkup ekološkega mleka s strani mlekarn 
obstaja, povečuje se tudi povpraševanje po ekološkem mleku 
in mlečnih izdelkih pri potrošnikih. Sistem ekološke pridelave in 
predelave imamo vzpostavljen, potrebno ga je aktivirati, spod-
buditi kmetije za preusmeritev, jim ponuditi ustrezno znanje in 
tehnologijo, delati na inovativnosti in konkurenčnosti ter sočasno 
s promocijskimi akcijami izobraževati in ozaveščati potrošnika o 
pomenu in koristih uživanja ekoloških živil.

Foto: arhiv G
ZS - ZKŽP
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Okrogla miza z gosti od leve proti desni dr. Karmen Pažek, Fakulteta 
za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Tomaž Žnidarič, predse-
dnik sekcije za mlekarstvo pri GZS – ZKŽP in direktor Ljubljanskih 
mlekarn, Anton Jagodic, vodja Javne službe kmetijskega svetovanja 
na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, dr. Jože Verbič z Oddelka 
za živinorejo Kmetijskega inštituta Slovenije, Vinko But, direktor 
Mlekarne Celeia in Branko Ravnik, direktor Direktorata za kmetij-
stvo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ZKŽP
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Strateški forum pijač 2021
Sodelovanje, trajnost, odgovornost in konkurenčnost
V Portorožu se je sredi oktobra odvil prvi Strateški forum 
pijač, ki je za skupno mizo povezal proizvajalce brezalko-
holnih pijač in vod, vinarje in pivovarje. Glavni izzivi sektorjev 
se osredotočajo na ustvarjanje predvidljivega, spodbudnega 
in konkurenčnega poslovnega okolja, trajnostno upravljanje 
z vodami, ravnanje s plastično in drugo embalažo ter razvoj 
prehranske politike, alkoholne politike in zeleni prehod v 
krožno gospodarstvo.
dr. Petra Medved Djurašinović, koordinatorka foruma

Prvi strateški forum pijač, ki so ga v Portorožu pripravili 
Združenje industrije pijač, Združenje slovenskih pivovarn in 
Združenje slovenskih vinarjev, ki delujejo v okviru Zbornice 
kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, 
je izpostavil glavne dosežke, teme in izzive sektorjev. Sektor pijač 
je zelo pomemben sektor znotraj slovenske živilskopredelovalne 
industrije in posledično slovenskega gospodarstva, na ravni EU 
pa je to sploh najmočnejši sektor, ki ga povezujejo tudi močna 
evropska združenja. Na poslovanje sektorjev je močno posegla 
epidemija covida-19, ki je sektorje med sabo še bolj povezala. 
Foruma sta se udeležila tudi dr. Jože Podgoršek, minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in dr. Metka Gorišek, državna 
sekretarka z Ministrstva za okolje in prostor RS, ki je predstavila 
načrte ministrstva na področju sprememb Zakona o varstvu 
okolja in urejanja koncesij in dajatev za vodo, kjer slednje želi 
postaviti enakopravna pravila za vse uporabnike vode za komer-
cialne namene. 

Sektorje industrije pijač čakajo pomembne novosti, ki so 
povezane z družbeno odgovornim ravnanjem na področju 
oglaševanja, označevanja in spreminjanja hranilne sestave pijač. 
Prihodnost sektorjev bo krojila Direktiva o plastiki za enkratno 
uporabo (SUP), ki zahteva, da vsaka država članica sprejme 
potrebne ukrepe za zagotovitev, da se za namene recikliranja 
ločeno zbere 77 masnih % odpadnih plastenk pijač (do leta 2025) 
in 90 masnih % odpadnih plastenk pijač (do leta 2029). Drugi 
pomemben segment je dostopnost vodnih virov, trajnostni 
odjem in oskrba z vodo ter gospodarna raba vodnih virov v vseh 
panogah. Sektorje čakajo velike transformacijske spremembe, 
celoviti pristopi k trajnostnemu, zelenemu in odgovornemu delo-
vanju. Želijo si pravične trošarinske politike in obdavčitve. Cilji 
zlasti pivovarskega in vinskega sektorja so pivo in vino postaviti 

na gastronomski zemljevid Slovenije, razvijati njun potencial na 
domačem in tujih trgih, opozarjati na odgovorno pitje in se prila-
gajati zahtevam nove alkoholne politike. Sektorji se bodo morali 
pravočasno prilagoditi podnebnim izzivom, hkrati pa izpolnje-
vati vse bolj zahtevna pričakovanja potrošnikov. Za te namene 
nastajajo nova orodja, kot so e-oznake in digitalno označevanje 
za transparentno obveščanje potrošnikov.  

Podpis dodatne prehranske zaveze 
Zaveza za 5 % manj sladkorja v brezalkoholnih pijačah
Člani Združenja industrije pijač, ki deluje v okviru Zbornice 
kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici 
Slovenije, so sredi septembra podpisali dodatno zavezo odgo-
vornosti, s katero se zavezujejo, da bodo do konca leta 2025 
znižali vsebnost sladkorja v brezalkoholnih pijačah za 5 %.
dr. Petra Medved Djurašinović, sekretarka Združenja industrije pijač 
pri GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij

Podjetja iz sektorja brezalkoholnih pijač so prve zaveze podpisala 
leta 2015, ko so se zavezala, da brezalkoholnih pijač ne bodo 
oglaševala otrokom, mlajšim od 12 let, da se bodo odgovorno 
obnašala v osnovnih in srednjih šolah, da bodo jasno informirala 
potrošnike o energijski vrednosti na lastnih blagovnih znamkah, 
da bodo potrošniku ponujala čim širšo ponudbo različnih pijač 
ter da bodo spodbujala zdrav življenjski slog zaposlenih, pa tudi 
celotne družbe. 

Prav na 6. obletnico podpisa prvih zavez so podpisniki 
podpisali dodatno zavezo odgovornosti, s katero se zavezujejo, 
da bodo do konca leta 2025 v brezalkoholnih pijačah znižali 
vsebnost sladkorja in s tem tudi povprečen energijski iznos 100 
ml brezalkoholnih pijač za 5 %.

Marián Šefčovič, predsednik Združenja industrije pijač, je 
ob tej priložnosti povedal: »Vsi člani Združenja industrije pijač 
se zavedamo, da je prav vzajemni, trajnostni odnos do potro-
šnikov in narave eden ključnih dejavnikov, ki bo v naslednjih 
letih oblikoval našo prihodnost ter nenazadnje odločal o našem 
poslovnem obstoju. Zato me veseli, da smo že leta 2015 podpisali 
Zaveze odgovornosti, ki jih spoštujemo, podpiramo in dosledno 
izvajamo še danes in jih bomo tudi v prihodnje – tako na nivoju 
industrije kot v posameznih podjetjih. Ponosni smo, da je trajno-
stno delovanje že postalo del našega vsakodnevnega razmišljanja 
in načrtovanja razvoja. To je namreč pomembna zaveza in 
obljublja bodočim generacijam lepšo prihodnost.«

Foto: arhiv G
ZS - ZKŽP
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Dodatno zavezo odgovornosti so podpisala podjetja: Atlantic 
Droga Kolinska d.o.o., Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Costella 
d.o.o., Dana d.o.o., Fructal d.o.o., Nektar Natura d.o.o., Pivovarna 
Laško Union d.o.o., Radenska d.o.o. in Vital Mestinje d.o.o..

Po Primorsko 
Kulinarično doživetje v središču Ljubljane
Že šesto leto zapored je 15. septembra 2021 v mestnem 
središču Ljubljane potekala tradicionalna prireditev Po 
Primorsko. Na Pogačarjevem trgu so se primorska živilska 
podjetja in zadruge obiskovalcem predstavile z brezplačnimi 
degustacijami kakovostnih domačih izdelkov in vini.
Anita Jakuš, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Primorska, ki poleg Istre, Brkinov, Krasa, Goriške, Brd, Posočja, 
Idrijskega in Cerkljanskega združuje tudi Vipavsko dolino, se 
že od nekdaj ponaša s svojim temperamentom, kar daje pri-
morskim jedem in vinu poseben pečat. Letos je na prireditvi 
Po Primorsko sodelovalo enajst primorskih živilskih podjetij 
in zadrug: Mlinotest d.d. iz Ajdovščine, Mlekarna Planika d.o.o. 
Kobarid, Pivka perutninarstvo d.d., Delamaris d.o.o., Kras d.o.o. iz 
Sežane, Vinakoper d.o.o., Vinakras z.o.o., Sežana, Klet Brda, z.o.o. 
Dobrovo, Kmetijska zadruga Tolmin, z.o.o., Tolmin, Kmetijsko 
gozdarska zadruga Idrija, z.o.o. in Kmetijska zadruga Agraria 
Koper, z.o.o.. 

Primorska živilska podjetja in zadruge, ki so povezane v 
projektu Po Primorsko, so konec leta 2020 ustvarila preko 236 
milijonov evrov prihodkov, kar predstavlja desetino vseh pri-
hodkov živilskih podjetij v Sloveniji in 67 % vse primorske živilsko 
predelovalne industrije. Zaposlovala so 1.771 zaposlenih, kar je 
12 % vseh zaposlenih v živilskih podjetjih v Sloveniji. Primorska 
živilska podjetja in zadruge povezujejo in sodelujejo z več kot 
1.500 kmetijami ter s tem prispevajo k ohranjanju in razvoju 
slovenske pridelave in predelave hrane. S skupnim nastopom pod 
sloganom Po primorsko podjetja in zadruge še naprej prikazu-
jejo pestrost in bogastvo širše primorske regije in s tem krepijo 
promocijo primorske kulinarike. Dogodek so popestrili z dru-
žabnim programom, kjer so sodelovali Pihalni orkester Marezige 
in glasbena skupina Ne joči pevec. 

Napovedujemo:
Žitna konferenca 2021
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS organizira 7. 
decembra 2021 v Ljubljani Žitno konferenco 2021. Na njej bodo 
predstavili stanje in izzive žitnega sektorja, trende prihodnosti 
in za skupno mizo govorili o lokalni pridelavi in predelavi žit kot 
izzivu za graditev žitne verige prihodnosti 4.0. Več o konferenci na 
www.gzs.si/zkzp.
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Krepitev kompetenc socialnih partnerjev

Center bo z delom nadaljeval  
tudi po zaključku projekta
Uspešno je zaključen štiriletni projekt Krepitev kompetenc socialnih partnerjev v 
kolektivnem dogovarjanju 2017-2021.
Metka Penko Natlačen, Pravna službe GZS, vodja projekta Krepitev kompetenc v kolektivnem dogovarjanju, foto: 
Kraftart

Konec septembra se je zaključil štiriletni projekt 
Krepitev kompetenc socialnih partnerjev na področju 
kolektivnega dogovarjanja. Nosilec projekta je bila 
Pravna služba GZS v sodelovanju s projektnim par-
tnerjem KSS PERGAM, ki se je že večkrat izkazal kot 
odličen partner. 

Projekt je bil skrbno zasnovan v štiri faze, v katerih 
je postopno podpiral znanje in aktivnosti socialnih 
partnerjev od kompetenčnega modela pa do tehnik 
in metod pogajanj ter nazadnje preprečevanja ter 
mirnega reševanja sporov z mediacijo.

Neposredno so bila vanj vključena združenja/zbor-
nice dejavnosti, ki so ekonomsko bolj izpostavljene, 
ter dejavnosti, ki praviloma združujejo večje število 
SME-jev. Tako so bili vanj vključeni predvsem pred-
stavniki združenj/zbornic dejavnosti: gradbeništva 
in industrije gradbenega materiala, papirne in 
papirno predelovalne industrije, grafične dejavnosti, 
založniške in knjigotrške dejavnosti, dejavnosti 
posredovanja z nepremičninami in podjetij drobnega 
gospodarstva.

Rezultat projekta več produktov
Projekt, o katerem več najdete na spletni strani, se je 
odlikoval s produkti:
• Kompetenčnim modelom za pogajalce – analizo 

veščin, ki so potrebne za dobro pogajanje;
• pripravo 4 snopičev s področja kolektivnega 

dogovarjanja, ki so jih oblikovali člani projektne 
skupine, zadnjega pa tudi mediacijske skupine 
GZS. Dve od teh sta izšli tudi v angleškem prevodu:
• 1. O kolektivnem dogovarjanju in kolektivnih 

pogodbah,
• 2. Kako s komunikacijo soustvariti kvaliteten in 

učinkovit pogajalski proces;
• Prejemki iz delovnega razmerja kot pomembna 

vsebina kolektivne pogodbe;
• Moč in pomen mediacije kot načina reševanja 

delovnopravnih sporov;
• tremi posveti Dan delodajalcev s tremi tematskimi 

revijami v okviru posveta;

Projekt je podpiral 
znanje in aktivnosti 

socialnih partnerjev 
- od kompetenčnega 
modela do tehnik in 
metod pogajanj ter 
reševanja sporov z 

mediacijo.
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• petimi regionalnimi fokusnimi srečanji na temo 
kolektivnega dogovarjanja in mirnega reše-
vanja sporov;

• štirimi regionalnimi delavnicami o delovnem pravu 
in socialnem dialogu;

• 14 delavnicami e-pogajalske šole o tehnikah poga-
janj in posebej e-pogajanj;

• šestimi publikacijami kolektivnih pogodb dejav-
nosti združenj, vključenih v projekt;

• delavnico Train the trainers – skrajšani program;
• magistrsko nalogo članice projektne skupine Urške 

Sojč na temo instituta odstopanja od minimalnih 
standardov v KP dejavnosti gospodarstva;

• informativno zloženko Centra za izobraževanje, 
svetovanje in mediacijo;

• spletno stranjo Centra za izobraževanje, sveto-
vanje in mediacijo;

• predstavitvijo delovanja Projektnega mediacij-
skega centra IRSD (22. oktobra 2021). 

Prvi produkt projekta, priprava orodja Kompetenčni 
model, pomeni analizo veščin in znanj, pomembnih 
za pogajalce v procesu kolektivnega dogovarjanja, saj 
kompetence za kolektivno dogovarjanje predstavljajo 
nabor (zbir) znanja, veščin, sposobnosti in značilnosti, 
ki so povezane z učinkovitostjo izvajanja nalog v 
pogajalskem procesu. Pri pripravi kompetenčnega 
modela je bilo ugotovljeno, da so določene kompe-
tence povezane z vsebino, ki jo kolektivne pogodbe 
naslavljajo, druge so predvsem tehnične, organiza-
cijske narave in zadnje so osebnostne kompetence, ki 
pomembno vplivajo na sam proces oziroma postopek 
kolektivnega dogovarjanja. Projekt je v nadaljevanju 
sledil tem ugotovitvam. 

V obdobju korone se je projekt prilagodil potrebam 
članstva tako, da so v njegovem okviru potekali trije 
webinarji na temo izvajanja ukrepov v tem času in 
načina pomoči podjetjem. Webinarje je izvedla ekipa 
Delovnopravne koordinacije Pravne službe GZS in 
beležijo udeležbo več kot 300 slušateljev. Ne glede na 
zamik v poteku projekta v času korone pa se trajanje 
projekta ni podaljšalo, tako da je bilo treba izvesti vse 
projektne cilje pravočasno in skladno z zastavljenimi 
vsebinami. Ekipi projekta, ki ga je vodila namestnica 
direktorja Pravne službe Metka Penko Natlačen, je vse 
to odlično uspelo. 

Certifikat mediatorja pridobilo 18 slušateljev
Zadnja pomembna aktivnost, ki je potekala v letu 
2021, je bila Mediacijska šola pod vodstvom strokov-
njakinje dr. Tanje Pie Metelko. Tako se je s certifikatom 
mediatorja zaključil 100-urni trening veščin media-
cije kot reševanja individualnih delovnih sporov za 
18 slušateljev GZS in sindikata PERGAM. S tem so 
bili postavljeni temelji za izpolnitev zadnjega cilja 
projekta, ustanovitve Centra za izobraževanje, sveto-
vanje in mediacijo kot posebne nevtralne strokovne 
inštitucije za podporo pogajalskim skupinam, ki 
izvajajo kolektivno dogovarjanje pri GZS kot deloda-
jalski organizaciji, ter preprečevanje nastanka, pa tudi 
reševanje nastalih delovnopravnih sporov. 

Z odločitvijo Strateškega sveta za kolektivno 
dogovarjanje za njegovo ustanovitev je projekt pre-
sežen, saj bo Center nadaljeval s svojim delom tudi po 
zaključku projekta, za podporo vsemu članstvu GZS. 
Izhodišča za njegovo nadaljnje delovanje je postavil 
Svet Centra na svoji prvi seji 22. 9. 2021, več o njem 
pa najdete na spletni strani Centra (https://centerism.
gzs.si/). 

S predstavitvijo in zaključkom tega štiriletnega 
projekta je GZS kot delodajalska organizacija izkazala, 
da razpolaga z odličnimi strokovnjaki in znanji s 
področja kolektivnega dogovarjanja. V tej vlogi deluje 
že od leta 1991, torej beleži 30-letni jubilej svojega 
delovanja kot delodajalske organizacije. gg

Več o projektu

18 slušateljev 
je zaključilo 
100-urni trening 
veščin mediacije 
kot reševanja 
individualnih 
delovnih sporov.
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Knjižni sejem

37. Slovenski knjižni sejem  
bo letos na spletu
Knjiži sejem se letos začenja v ponedeljek, 22. novembra, in se zaključuje v nedeljo, 5. 
decembra. Zvrstilo se bo več kot 70 dogodkov.
Petra Bališ

Slovenski knjižni sejem je največji in najpomembnejši 
knjižni dogodek pri nas. Letos se bo v skrbi za zdravje 
in dobrobit obiskovalcev sejma ter vseh njegovih 
deležnikov in v želji po doslednem spoštovanju 
Odloka vlade RS o preprečevanju nalezljivih bolezni 
odvijal na spletu. To je hkrati tudi način, da lahko 
knjižni sejem in knjige pripeljemo v domove tistih 
posameznikov, ki si ga v živo zaradi različnih razlogov 
ne bi mogli ogledati.  

Vsi ljubitelji knjig in branja za sejemske aktivnosti 
in pester program ter aktualne ponudbe založnikov ne 
boste prikrajšani. Na spletni strani www.knjiznisejem.
si boste imeli v času sejma, kot tudi po sejmu dostop 
do različnih in kakovostnih dogodkov, predstavitve 
založb in založenih spletnih knjižnih polic – knjige 
boste lahko kupili tudi preko spleta. 

Več kot 70 dogodkov
Spletni sejem, kjer se bo predstavilo več kot 70 
založnikov, se začenja v ponedeljek, 22. novembra 
in se zaključuje v nedeljo, 5. decembra. Na več 
kot 70 dogodkih se bodo zvrstili dogodki z avto-
ricami in avtorji, ki jih pripravljamo v sklopu 
Cicifesta, Pisateljskega odra, Cankarjeve kleti in 
Pogovorne postaje. Tudi letošnje leto bomo podelili 
Schwentnerjevo nagrado za pomemben prispevek k 
razvoju založništva in knjigotrštva ter veliko nagrado 
Slovenskega knjižnega sejma – knjiga leta 2021.

Letošnji slogan sejma je Knjige povezujejo. Vabimo 
vas, da se povežemo na spletni strani www.knjizni-
sejem.si. gg

Poslanica za Cicifest
Andrej Rozman Roza je letos spisal poslanico za Cicifest: 
»Ker sem nekoliko disleksičen, mi je bilo branje v večje breme kot v veselje vse do 
devetega leta, ko sem zbolel in nekaj mesecev nisem mogel v šolo. Takrat sta po 
čudovitem naključju prišli do mene Pika Nogavička in Mala čarovnica. Po cele dneve 
sem ju bral in se popolnoma preselil v njun svet. In ko sem prišel do konca, sem se 
vrnil na začetek in ju bral še enkrat in potem še enkrat. Tako sem končno vzljubil 
branje in sem še danes neizmerno srečen, kadar najdem knjigo, v katero za nekaj 
dni potonem in pridem iz nje s širšim pogledom na svet. Hkrati pa sem povsem 
očaran nad tem, da so ljudje napisali že toliko dobrih knjig, da jih še tako izbirčnemu 
in hitremu bralcu ne more nikoli zmanjkati. Zato se res splača potruditi in se dobro 
naučiti veščine branja, saj z njo dobimo ključ do največje zakladnice na svetu. Poleg 
tega je to, da znamo v današnjem svetu dobro brati, enako pomembno kot to, 
da znamo plavati, kadar pademo v vodo. Tudi brez dobrega obvladovanja branja 
utonemo, namesto da bi veselo plavali v morju pisanih besed, sredi katerih živimo, 
in uživali v neštetih ugodnostih, ki jih pridobimo, ko postanemo vešči branja. Branje 
nas namreč lahko popelje v prej neznane in nepredstavljive svetove. Lahko nam nudi 
zatočišče pred neprijetno resničnostjo. Lahko nam osmisli dan, za katerega smo že 
mislili, da bo izgubljen in dolgočasen. Bogati nam besedni zaklad in nam pomaga, da 
smo v življenju uspešni. Zbližuje nas z ljudmi, ki berejo iste knjige kot mi, in nam širi in 
poglablja, viša in najbrž tudi podaljšuje življenje. In tako kot lahko plavamo hitro ali 
počasi, lahko tudi beremo vsak v svojem lastnem ritmu, kar je zame, ki sem počasen 
bralec, ena najlepših lastnosti knjig.«

Na spletni strani 
www.knjiznisejem.
si boste imeli v 
času sejma, kot 
tudi po sejmu 
dostop do različnih 
in kakovostnih 
dogodkov, 
predstavitve založb 
in založenih spletnih 
knjižnih polic – 
knjige boste lahko 
kupili tudi preko 
spleta.

Knjižni sejem
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Zdravstvo

Želimo imeti kakovostno in varno ali 
samo poceni zdravstveno oskrbo v 
Sloveniji?
Pri porabi javnih sredstev je treba slediti doseganju najboljšega razmerja med 
kakovostjo in ceno (best value for money).
Polona Mežan, GZS – Zbornica MedTech Slovenija

V GZS – Zbornici MedTech Slovenija podpiramo 
zasledovanje cilja smotrne porabe javnih sredstev pri 
nakupu medicinske opreme in pripomočkov, kjer pa 
mora biti jasno razvidno razmerje med kakovostjo 
in ceno. Kajti če želi izvajalec zdravstvene dejav-
nosti zagotoviti kakovostno opremo, mora element 
kakovosti jasno izraziti kot tehnično zahtevo in/ali 
merilo za izbor in kakovost posledično vpliva na višino 
ponudbene cene. 

Zgolj sledenje k čim nižji ceni vodi v dobro poznan 
in na žalost tudi utrjen rek, da je najcenejša ponudba 
pogosto najdražja ponudba. 

Neprimernih in nekakovostnih nakupov, kjer je 
edino vodilo zgolj najnižja cena, je bilo v Republiki 
Sloveniji že preveč – npr. nedavni nakup testerjev 
in stentov. Prepričani smo, da najnižja cena pri 
nakupu opreme, poleg tega, da ne pomeni le najnižjih 
stroškov za naročnika v celotnem trajanju uporabe 
opreme, lahko vodi tudi v nepravilno, neustrezno ali 
celo prepozno zdravljenje posameznika. 

Predlog novele ZJN-3C
V Državnem zboru RS je na predlog poslancev SDS, 
NSi in SNS vložen predlog novele ZJN-3C, ki predvi-
deva ustanovitev Urada Vlade Republike Slovenije za 

centralno cenovno evidenco, ki bi določal in objavljal 
referenčno ceno za medicinske pripomočke in medi-
cinsko opremo vsakih šest mesecev. Urad, kot nov 
organ Republike Slovenije, bi referenčne cene določal 
z upoštevanjem cene medicinskih pripomočkov in 
medicinske opreme v državah članicah Evropske 
unije, ki so primerljive s slovenskim tržiščem. 

Novela ne predvideva prav nobene metodologije 
za izračun referenčne cene, ki bi med drugim upošte-
vala vsaj naslednje korekcijske faktorje: primerljivo 
kakovost, določanje referenčne cene za primer, ko so 
kot merilo določene boljše tehnične lastnosti pred-
meta naročila, kraj dobave, velikost trga, obdobje, 
za katerega se sklepa pogodba o garancijskem in po 
garancijskem vzdrževanju, oddaljenost serviserja in 
številne druge. 

In takšna, pavšalno določena referenčna cena 
nabave (in ne stroškov v življenjski dobi) bi bila 
ključen element za izbor ponudnika. Namreč, v kolikor 
bi cena najugodnejše ponudbe presegala »referenčno 
ceno« za 10 %, naročnik ne sme oddati javnega 
naročila. 

In kaj mora po predlogu ZJN-3C naročnik v tem 
primeru storiti? Voditi nejaven, netransparenten 
postopek oddaje javnega naročila, z neposrednim 
vabljenjem in pogajanjem kateregakoli ponudnika na 
evropskem trgu!

V GZS – Zbornici MedTech Slovenija menimo, da 
predlog ZJN-3C izpodkopava udejanjanje kakovostne 
zdravstvene oskrbe! S pravico do nejavnih, direktnih 
postopkov javnega naročila pa odpira široka vrata 
korupcijskim tveganjem in sodelovanju s podjetji, ki 
ne vlagajo sredstev v razvoj, inovativnost in klinične 
študije, pač pa prodajajo poceni opremo na evrop-
skem trgu. Prepričani smo, da ustanavljanje novih 
državnih organov, ki se bodo šele morali seznaniti 
s potrebami naročnikov ter ponudbo, ne vodi niti k 
smotrnejši porabi javnih sredstev niti h kakovostnejši 
oskrbi pacientov.

Če želimo varno in kakovostno zdravstveno 
oskrbo, je treba predlogu ZJN-3C reči jasen in odločen 
NE! gg

Foto: U
nsplash

Zgolj sledenje k 
čim nižji ceni vodi v 
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žalost tudi utrjen 
rek, da je najcenejša 

ponudba pogosto 
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Expo 2020

Zaživel Expo 2020 Dubaj kotiček
Na Gospodarski zbornici Slovenije je od sredine oktobra zaposlenim in članom na voljo 
poseben kotiček, posvečen Expu 2020. 
Barbara Perko

V šestem nadstropju Gospodarske zbornice Slovenije 
je sredi oktobra zaživel Expo 2020 Dubaj kotiček. 
Prostor bo vse do konca marca prihodnje leto na voljo 
zaposlenim in članom GZS za neformalna poslovna 
mreženja ter za promocijo z Expom povezanih 
poslovnih dogodkov. 

Avtentična podoba slovenskega paviljona na 
stenah preddverja je obogatena z multimedijskimi 
vsebinami o dubajskem gospodarstvu, slovenskih 
poslovnih dogodkih in podjetjih na svetovni razstavi. 

Z delegacijami v Dubaj
GZS kot partner pri izvedbi slovenskih gospodarskih 
delegacij na Expo 2020 Dubaj med novembrom 
2021 in februarjem 2022 koordinira več delegacij 
in tematsko obarvanih poslovnih forumov, in sicer 
Napredni materiali in tehnično-tehnološke rešitve za 
pametne tovarne, Digitalizacija in umetna inteligenca, 
Lesarstvo, Prehrana in kmetijstvo.

V času od 21. do 24. novembra v Dubaj potuje prva 
delegacija, pripravljena v tesnem sodelovanju s SRIP 
MATPRO. Delegacija je namenjena predstavitvi sloven-
skih raziskovalnih in industrijskih dosežkov s področja 

naprednih materialov za zeleno prihodnost. Od 12. 
do 16. decembra bo v Dubaju delegacija s področja 
digitalizacije in umetne inteligence. 

Še dve delegaciji gresta v Dubaju v januarju in 
februarju. Med 16. in 20. januarjem 2022 bo potekal 
poslovni forum Lesarstvo, ki predstavlja odlično 
priložnost za podjetja s področij lesne in pohištvene 
panoge. Dogodki bodo organizirani v okviru temat-
skega sklopa Trajnostni razvoj, zelene tehnologije 
in les. 

Med 13. in 16. februarjem 2022 se lahko podjetja 
s področij živilske industrije in kmetijstva udeležijo 
gospodarske delegacije z naslovom Prehrana in 
kmetijstvo. Zainteresirana podjetja lahko sodelovanje 
v delegaciji potrdijo najkasneje do 2. decembra 2021 
oziroma do zasedenosti prostih mest v delegaciji. gg

Za vse informacije smo vam na voljo.  
Obrnete se lahko na: 
Gospodarska zbornica Slovenije,  
Nataša Turk, email: natasa.turk@gzs.si,  
telefon: 01 58 98 152.

Kotiček na GZS 
bo zaposlenim in 

članom na voljo 
vse do konca marca 

prihodnje leto.

Foto: Kraftart
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Dan najboljše prakse

Uspeh digitalne transformacije temelji 
na vključenosti ljudi
Inovativnost in nenehne izboljšave na področju proizvodnje, razvoja, organizacije in 
vodenja so ključnega pomena za uspešno poslovanje v digitalni dobi.
Andreja Hlišč

Za uspešen razvoj je nujno optimiziranje proizvodnih 
procesov, ki temelji na vključevanju vseh zaposlenih, 
so izpostavili domači in tuji strokovnjaki na 10. 
konferenci Dan najboljše prakse. Jubilejni dogodek 
z naslovom »Digitalni lean v proizvodnji« je v spletni 
obliki potekal 1. oktobra 2021, v organizaciji Sekcije 
uporabnikov sistemov stalnih izboljšav in Grozda 
Pametne tovarne.

Jubilejna konferenca je ponudila številna nova 
spoznanja o načinih uvajanja metode in uporabe 
digitalnega lean-a za doseganje višje dodane 
vrednosti, poslovne uspešnosti, inovativnosti, zado-
voljstva zaposlenih in ugleda ter odpravljanja napak 
ali izgub v proizvodnem procesu.

Dr. Marjan Rihar, direktor Zbornice za elek-
tronsko in elektroindustrijo pri GZS in predsednik 
programskega odbora, je poudaril pomen neneh-
nega izboljševanja proizvodnih procesov ter izrazil 
zadovoljstvo ob uspešnem sodelovanju s Strateško 
razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP). Ob 
20-letnici delovanja Sekcije uporabnikov sistemov 
stalnih izboljšav – SuSSI, ki je del Zbornice za 

elektronsko in elektroindustrijo, je izpostavil uspeh 
delovanja sekcije, ki temelji na angažiranju vodstva 
podjetij in spodbujanju aktivnega sodelovanja vseh 
deležnikov pri digitalnih preobrazbah, prenosih 
znanj in inovativnih pristopih. Aleš Cantarutti, 
generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, 
je ob tem dodal, da ima digitalizacija pri nadaljnjem 
razvoju gospodarstva ključno vlogo. Optimizacija 
procesov z lean filozofijo in sredstva, ki bodo na 
razpolago v ta namen, ustvarjajo odlično priložnost 
za zvišanje produktivnosti, učinkovitosti in poslovne 
uspešnosti.

Dr. Jožica Rejec in dr. Marjan Pogačnik, dolgo-
letna sokreatorja vsebin iz Sekcije uporabnikov 
sistemov stalnih izboljšav, sta izpostavila osrednje 
motive za vzpostavitev Sekcije 20 ključev, kot se je 
sekcija imenovala prvotno. V prvih letih delovanja je 
imela sekcija predvsem vlogo povezovalca podjetij 
in vlade, kar je vplivalo na zagon in aktivno podporo 
podjetjem. Pripomogla je predvsem z izmenjavo 
znanj in dobrih praks iz različnih panog domačih in 
tujih trgov. Danes delovanje SuSSI še vedno temelji 

Konferenco je 
spremljalo več kot 
100 udeležencev 
iz slovenskih in 
tujih podjetij 
in organizacij. 
Naslednja 
konferenca bo 30. 
septembra 2022.
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na izvajanju delavnic z izmenjavo praks, kar pod-
jetnikom nudi širino raznolikih znanj in metod za 
stalne izboljšave. Po besedah dr. Marjana Pogačnika 
je za spremembo kulture podjetja namreč potrebno 
vložiti kar nekaj časa, pomembna pa je tudi vztraj-
nost, prisotnost in podpora vodstva ter nagrajevanje 
tako manjših kot večjih izboljšav. Sčasoma inoviranje 
tako postane kultura podjetja, ki prinaša rezultate. 
»Če vodstvo razume potrebe, bo tudi sistem stalnih 
izboljšav uspešen,« je še poudarila dr. Jožica Rejec.

»Vitka metoda deluje«
Dr. Richard Keegan, avtor, svetovalec v Centru za 
industrijsko povezovanje EU-Japonska in profesor 
na Univerzi Trinity College Dublin, je spregovoril o 
pomenu optimizacije procesov z uporabo digital-
nega lean-a. »Vitka metoda je način vodenja ljudi, 
ki deluje. Uvajanje lean metode ustvarja dodano 
vrednost za podjetje in celotno gospodarstvo. V 
zadnjih letih smo se zavedli pomena in potrebe po 
digitalizaciji, pri tem pa smo naleteli na izzive z razu-
mevanjem, kaj to sploh pomeni, kako tehnologije 
uporabljati in predvsem, kaj želimo z njimi doseči. 
Orodja digitalnega lean-a omogočajo razumevanje 
delovanja tehnologij, vpoglede v možnosti nadalj-
njega razvoja, ustvarjanje dodane vrednosti in 
rešitve težav s pomočjo digitalizacije. Pri tem pa 
ne smemo pozabiti na odnose z zaposlenimi, ki jih 
moramo v procese inoviranja stalno vključevati in 
aktivno spodbujati. V prihodnosti bodo zmagali 
tisti, ki bodo gradili odnose z ljudmi, uporabljali 
tehnologije in uvajali nove prakse z nenehnimi 
izboljšavami,« je poudaril dr. Keegan.

Direktor Zavoda Ptica, dr. Peter Metlikovič, je 
predstavil prednosti in koristi digitalnega leana pri 
vodenju ljudi v organizacijah. Brez motiviranih ljudi 
napredek v razvoju praktično ni mogoč. V Sloveniji je 
v povprečju aktivno nezavzetih 23 % zaposlenih ter 
delno zavzetih 48 % zaposlenih. Večjo zavzetost bi 
lahko spodbudili z ustvarjanjem manjših oddelkov, ki 
imajo popolno avtonomijo, jasne cilje, lastno znanje 
in namen. Skupinovodja tako lažje usmerja svojo 
ekipo, kar vpliva na hitrejše reševanje problemov, 
uspešno medsebojno sodelovanje in nenazadnje 
stalno izboljševanje delovnih procesov. Bistvena je 
vključenost ljudi, razvoj in delo z ljudmi ter sistema-
tičnost dela, ki zagotovi končno vrednost za kupca.

Ključni so odnosi in stalna vključenost v 
razvoj idej
O razumevanju digitalizacije in digitalnega lean-a 
je spregovoril Dr. Nikolaos Dimitriadis, nevroz-
nanstvenik, nevromarketer, motivacijski govorec, 
predavatelj na Ljubljana MBA in Ekonomski fakulteti 
v Ljubljani. Poudaril je, da z uporabo tehnologij 
lahko dosežemo več, se bolj razvijamo in hitreje 
učimo. Veliko organizacij se ob tem sooča z vpra-
šanji, kako s pomočjo tehnologije sploh preobraziti 
poslovanje in se usmeriti v nenehne izboljšave. 
Raziskave kažejo, da je kar 75 % vseh poskusov 
digitalne transformacije neuspešnih, glavni razlog 
pa tiči v nevključevanju ljudi v procese inoviranja 
in optimizacije procesov. Za uresničevanje ciljev so 
zato bistvenega pomena odnosi z ljudmi in stalna 
vključenost v razvoj idej. Pomembno je, da zaposleni 
sprejmejo nujnost sprememb in pri njih aktivno 
sodelujejo z novimi idejami. Kulturni elementi, ki 
zaposlenim omogočajo razvoj idej, so avtentičnost, 
ponos, pripadnost in zabava. Njihovo pomanjkanje 
pa lahko vpliva na delovno nezavzetost zaposlenih. 
Za razvoj in uspešno transformacijo organizacij je 
potrebno ustvariti kulturo, ki temelji na toplini in 
kompetentnosti, zaposleni pa jo z veseljem živijo 
vsak dan.

Interaktivno delavnico o vitkih rešitvah z digi-
talizacijo sta vodila Miha Vedenik iz podjetja Lean 
rešitve in Mitja Gnezda iz ebm-papst Slovenija 
proizvodnja elektromotorjev. Poudarila sta, da je 
vitka kultura podjetja možna le s povezanimi in 
celovitimi metodami, ki se med seboj ne smejo 
izključevati. V Sloveniji približno 50 % podjetij sicer 
uporablja tehnologije, niso pa z njihovo pomočjo 
še vpeljevali novih metod v proizvodne procese. 
Podala sta primere vitke metode v praksi in priredila 
praktični prikaz primera prevzema stroja z virtual-
nimi očali. Prikazala sta tudi avtonomno vzdrževanje 
z uporabo virtualne resničnosti, orisala primer 
odprave zastoja s pomočjo serviserja z virtualnimi 
očali in predstavila pozitivne učinke povezave med 
vitkimi metodami in virtualnimi očali. Poudarila sta, 
da je ljudi treba aktivno vključevati v procese, z njimi 
sodelovati, skupaj reševati težave in z njimi deliti 
uspehe. gg
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E-mobilnost za podjetja 
Sara Fink, magistrica strojništva in velika navdušenka nad 
avtomobili in novimi tehnologijami, se v podjetju Porsche Slovenija 
kot koordinatorka e-mobilnosti ukvarja z načrtovanjem in 
implementacijo trajnostnih energetskih in infrastrukturnih rešitev 
ter koordinira ves proces od povpraševanja do izvedbe posameznega 
projekta. Povprašali smo jo o prednostih e-mobilnosti za podjetja.
Hipotetična situacija: moje podjetje 
razmišlja o prehodu na električna 
vozila. Zanima me, kje naj začnemo, 
kakšno polnilnico potrebujemo, ali 
pride v poštev hranilnik električne 
energije, lastna sončna elektrarna ... 
Torej, potem ko se nam oglasite bodisi 
po spletu ali pri katerem od trgovcev v 
pooblaščeni prodajni mreži znamk, ki 
jih v Sloveniji zastopa Porsche Slovenija, 
nadaljujemo individualno. To pomeni, da 
poglobljeno upoštevamo vse dejavnike, 
ki pri vas vplivajo na polnjenje e-vozil. 
Analiziramo vaše vozne navade, število 
dnevno prevoženih kilometrov, preverimo, 
koliko polnilnih mest potrebujete, saj ni 
nujno, da bo vsak avto potreboval svoje. Pri 
tem gre konkretno lahko na primer za vpra-
šanje, ali potrebujete tudi mesto za hitro 
polnjenje. Včasih se izkaže, da ga v podjetju 
potrebujejo vsaj za kakšno vozilo, ker ni 
časa, da bi ga polnili na klasični polnilnici.

Treba je tudi preveriti, kakšne so 
električne inštalacije, kako je z obstoječo 
infrastrukturo na objektih. Že v prvem 
koraku lahko torej dobite ključne infor-
macije in takoj vam postane jasno, da 
za svetovanje, odločitev za primerno 
inštalacijo, namestitev in zagon polnilnice 
ne potrebujete številnih dodatnih poti. 
Na kratko: sočasno z iskanjem vozil vam 
predstavimo tudi izhodišča glede polnje-
nja in drugih energetskih rešitev, potem pa 
se lotimo vašega primera. 
Ko se podjetje odloči za e-mobilnost, 
imajo tudi zaposleni kakšne ugodnosti? 
Seveda, s storitvijo MOON charge lahko 
zaposleni polnijo električne avtomobile 
tudi na poti na javnih polnilnih posta-
jah. Podjetje prejme potem mesečno 
le en račun s pregledom vseh polnjenj. 
Priporočamo pa tudi, da polnilnice v 
podjetju vključimo v naš zaledni sistem, 
kjer ima potem podjetje popoln nadzor 
nad dogajanjem na njih: kdo je polnil, 

kolikokrat in podobno. Zanimiva je tudi 
možnost osebne uporabe, kar pomeni, 
da si zaposleni lahko za osebno uporabo 
polnjenje plačujejo, medtem ko je služ-
bena uporaba zanje brezplačna. Potem pa 
je tukaj še naš Plus klicni center, ki rešuje 
morebitne težave pri polnjenju. 
Koliko informacij vam mora dati 
stranka v prvem koraku? 
Vsak podatek je seveda dobrodošel. 
Zato smo oblikovali tudi spletno orodje 
MOON booking, ki se uporablja za oddajo 
povpraševanja in tudi dogovor za pregled 
oziroma svetovanje na terenu. Gre za to, 
da s podatki, ki nam jih sporočite, spoz-
namo začetno stanje: kakšne možnosti 
za postavitev polnilnice, lastne fotovol-
taike, morda tudi hranilnika električne 
energije imate v podjetju in podobno. To 
nam pomaga, da čim hitreje začnemo 
pripravljati teren. Z MOON bookingom 
je povezano tudi vodenje projekta, saj 
s tem orodjem vselej vemo, na kateri 
točki procesa smo. A za stranko je res 
najpomembnejše to, da se projekt lahko 
začne takoj. Razumemo, da je ob vrhunski 
kakovosti proizvodov pomembna tudi 
naša vrhunska storitev, k njej pa sodi tudi 
to, kako hitro se odzovemo. 
Pri stranki pred pripravo konkretne 
ponudbe za rešitve, prilagojene posa-
meznemu primeru, opravite pregled na 
objektu. 
Home check ali po slovensko preverjanje 
lokacije imenujemo postopek, v katerem 
pred kakršno koli implementacijo rešitev 
in proizvodov MOON pregledamo obsto-
ječe stanje na objektu. Pri tem preverimo 
električne inštalacije, infrastrukturo ..., na 
podlagi tega stranki ustrezno svetujemo 
in pripravimo zanjo najustreznejšo rešitev 
glede na konkretno situacijo. 
To je seveda naloga za strokovnjake. 
Vsekakor. Zelo skrbno smo izbirali naše 
partnerje za izvedbo del. Preverjali smo 

njihove reference in znanja, zdaj pa 
skrbimo za njihovo šolanje, zato da res 
do potankosti poznajo ne le svoj posel, 
ampak tudi vrhunske proizvode znamke 
MOON. Tudi tu minimaliziramo delo za 
stranko, saj ponujamo izvedbo na ključ. 
Pri tem načrtujemo, da bodo v prihodnje 
podjetja, v katerih ne bodo imeli resursov, 
pri nas dobila tudi storitev upravljanja. 
Ponujate pomoč tudi pri financiranju? 
Kot sem omenila, delujemo usklajeno. 
Ko se stranka odloči za financiranje, ji pri 
tem pridemo naproti z MOON financira-
njem, za katero poskrbi podjetje Porsche 
Finance Group Slovenia. Želimo si, da bi 
bile rešitve za e-mobilnost dostopne čim 
širšemu krogu. Ne glede na to, ali potrebu-
jete elektriko za podjetje in boste gradili 
večjo fotovoltaiko s kapaciteto nekaj sto 
kilovatov ali pa začenjate svojo e-pot z 
domačo inštalacijo za prvega e-Golfa ali 
ID.4, imamo za vas tudi dobro finančno 
ponudbo. 
Sistem MOON booking 
Oddajte povpraševanje za storitve MOON 
in se naročite na pregled na vaši loka-
ciji, ki je potreben za pripravo natančne 
ponudbe za vaš konkreten primer.

Porsche Slovenija
P
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O

Oddaja povpraševanja in rezervacija 
ogleda na vaši lokaciji:  
www.moon-power.si 
Brezplačna telefonska številka:  
080 88 46 
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Pri stranki pred pripravo konkretne ponud-
be za rešitve, prilagojene posameznemu 
primeru, opravite pregled na objektu.

Sara Fink,
magistrica
strojništva
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Sistem MOON 
booking

Oddaja 
povpraševanja 
in rezervacija 
ogleda na vaši 
lokaciji:

080 88 46

Brezplačna 
telefonska 
številka:

www.moon- 
power.si

To je seveda naloga za strokovnjake.

Koliko informacij vam mora dati stranka v 
prvem koraku?

Torej, potem ko se nam oglasite bodisi po spletu 
ali pri katerem od trgovcev v pooblaščeni proda-
jni mreži znamk, ki jih v Sloveniji zastopa Porsche 
Slovenija, nadaljujemo individualno. To pomeni, 
da poglobljeno upoštevamo vse dejavnike, ki pri 
vas vplivajo na polnjenje e-vozil. Analiziramo vaše 
vozne navade, število dnevno prevoženih kilometrov, 
preverimo, koliko polnilnih mest potrebujete, saj ni 
nujno, da bo vsak avto potreboval svoje. Pri tem gre 
konkretno lahko na primer za vprašanje, ali
potrebujete tudi mesto za hitro polnjenje. Včasih
se izkaže, da ga v podjetju potrebujejo vsaj za
kakšno vozilo, ker ni časa, da bi ga polnili na klasični 
polnilnici.
Treba je tudi preveriti, kakšne so električne
inštalacije, kako je z obstoječo infrastrukturo na
objektih. Že v prvem koraku lahko torej dobite 
ključne informacije in takoj vam postane jasno, da 
za svetovanje, odločitev za primerno inštalacijo, 
namestitev in zagon polnilnice ne  potrebujete šte-
vilnih dodatnih poti. Na kratko: sočasno z iskanjem 
vozil vam predstavimo tudi izhodišča glede
polnjenja in drugih energetskih rešitev, potem pa se 
lotimo vašega primera.

Seveda, s storitvijo MOON charge lahko zaposleni 
polnijo električne avtomobile tudi na poti na javnih 
polnilnih postajah. Podjetje prejme potem mesečno 
le en račun s pregledom vseh polnjenj.
Priporo- čamo pa tudi, da polnilnice v podjetju
vključimo v naš zaledni sistem, kjer ima potem 
podjetje popoln nadzor nad dogajanjem na njih: kdo 
je polnil, kolikokrat in podobno. Zanimiva je tudi 
možnost osebne uporabe, kar pomeni, da si
zaposleni lahko za osebno uporabo polnjenje
plačujejo, medtem ko je službena uporaba zanje 
brezplačna. Potem pa je tukaj še naš Plus klicni 
center, ki rešuje morebitne težave pri polnjenju.

Home check ali po slovensko preverjanje lokacije 
imenujemo postopek, v katerem pred kakršno koli 
implementacijo rešitev in proizvodov MOON
pregledamo obstoječe stanje na objektu. Pri tem 
preverimo električne inštalacije, infrastrukturo ...,
na podlagi tega stranki ustrezno svetujemo in
pripravimo zanjo najustreznejšo rešitev glede na 
konkretno situacijo.

Oddajte 
povpraševanje 
za storitve 
MOON in se 
naročite na 
pregled na 
vaši lokaciji, 
ki je potreben 
za pripravo 
natančne
ponudbe za 
vaš konkreten 
primer.

Vsekakor. Zelo skrbno smo izbirali naše partnerje
za izvedbo del. Preverjali smo njihove reference in 
znanja, zdaj pa skrbimo za njihovo šolanje, zato da res 
do potankosti poznajo ne le svoj posel, ampak tudi 
vr- hunske proizvode znamke MOON. Tudi tu
minimaliziramo delo za stranko, saj ponujamo
izvedbo na ključ. Pri tem načrtujemo, da bodo v 
prihodnje podjetja, v katerih ne bodo imeli resursov, 
pri nas dobila tudi storitev upravljanja.

Vsak podatek je seveda dobrodošel. Zato smo
oblikovali tudi spletno orodje MOON booking, ki se

uporablja za oddajo povpraševanja in tudi dogovor
za pregled oziroma svetovanje na terenu. Gre za to,
da s podatki, ki nam jih sporočite, spoznamo začetno
stanje: kakšne možnosti za postavitev polnilnice,
lastne fotovoltaike, morda tudi hranilnika
električne energije imate v podjetju in podobno. To 
nam pomaga, da čim hitreje začnemo pripravljati 
teren. Z MOON bookingom je povezano tudi vodenje 
projekta, saj s tem orodjem vselej vemo, na kateri 
točki procesa smo. A za stranko je res najpomemb-
nejše to, da se projekt lahko začne takoj. Razumemo, 
da je ob vrhunski kakovosti proizvodov pomembna 
tudi naša vrhunska storitev, k njej pa sodi tudi to, 
kako hitro se odzovemo.

Ponujate pomoč tudi pri financiranju?
Kot sem omenila, delujemo usklajeno. Ko se stranka 
odloči za financiranje, ji pri tem pridemo naproti
z MOON financiranjem, za katero poskrbi podjetje 
Porsche Finance Group Slovenia. Želimo si, da bi bile 
rešitve za e-mobilnost dostopne čim širšemu krogu. 
Ne glede na to, ali potrebujete elektriko za podjetje 
in boste gradili večjo fotovoltaiko s kapaciteto nekaj 
sto kilovatov ali pa začenjate svojo e-pot z domačo 
inštalacijo za prvega e-Golfa ali ID.4, imamo za vas 
tudi dobro finančno ponudbo.

Sara Fink, magistrica strojništva
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Zdaj je pravi čas    
za investicije v 

sončne elektrarne

Če kdaj, potem je zdaj pravi 
trenutek za podjetja, da začnejo 
razmišljati o proizvodnji električne 
energije s pomočjo lastne sončne 
elektrarne.

Cene energentov gredo v nebo, soočamo se z energetsko krizo. 
Dolgoročne napovedi cen električne energije so precej negotove. 
Postavitev lastne sončne elektrarne podjetju omogoča neodvisnost od 
gibanja cen na trgu na eni strani in prispevek k prehodu v nizkoogljično 
družbo na drugi strani. Podjetja imajo pri tem različne možnosti in načine 
postavitve ter financiranja, ki so odvisne od velikosti površine, ki je na 
voljo, finančnih in človeških virov, ki jih je podjetje pripravljeno vložiti v 
projekt ter od načina sodelovanja z izvajalcem. 

Za večje porabnike električne energije s koničnim merjenjem in 
velikimi površinami, ki se nahajajo na sončni legi, je na voljo shema 
Px3, ki omogoča, da proizvedeno energijo delno porabite sami, viške 
pa prodate v omrežje. Za tovrstne naložbe so na voljo tudi nepovratna 
sredstva Ministrstva za infrastrukturo v višini do največ 20% celotne 
investicije, in podporna shema Agencije za energijo. Če nimate lastnih 
sredstev, lahko investicijo prevzame Energija plus, pri čemer se pravna

oseba zaveže, da bo za določeno časovno obdobje prevzela vnaprej 
izračunane in določene količine proizvedene električne energije iz 
sončne energije po fiksni ceni. Po preteku tega obdobja preide 
elektrarna v last podjetja.

Ker velja, da večja kot je lastna poraba, hitreje se investicija povrne, 
je potrebno sončno elektrarno čim bolj optimalno dimenzionirati. Za 
izgradnjo elektrarn lahko na primer pride v poštev tudi več površin, ki 
niso medsebojno direktno povezane, recimo nadstreški za parkirna 
mesta ali podobni pomožni objekti. Optimalno oceno boste težko izvedli 
sami, zato se je najbolje obrniti na ustrezno usposobljene svetovalce, 
ki bodo na osnovi zbranih podatkov znali najti najboljšo rešitev za vas. 

V podjetju Energija plus imajo s tovrstnimi projekti že izkušnje, zato 
pokličite 02 22 00 357 (g. Rok Sušek) ali pišite na samooskrba@
energijaplus.si.

080 21 15   |   02 22 00 115   |   samooskrba@energijaplus.si   |   energijaplus.si
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Internacionalizacija 

V tranzicijo z ambicijo
Digitalno-zeleni prehod in odprtost gospodarstva: prihodnost slovenske industrije in 
internacionalizacije.  
Matej Rogelj, GZS – Center za mednarodno poslovanje

Spremenjeni globalni gospodarski tokovi in strukture, 
ki so dodatno mutirali še z vdorom koronavirusa, silijo 
gospodarsko in politično omajano Evropo v korenito 
spremembo tako skupne trgovinske politike kot 
industrijske strategije. Sedaj so ti programi in papirji 
tudi na mizi slovenskega predsedovanja Svetu EU, še 
bolj pa so vsebinsko ključni za aktualne usmeritve in 
prilagoditve slovenskega gospodarstva.

Medtem ko se slovensko gospodarstvo odziva s 
sledenjem trendom, njegov prebojni inovativni del 
pa z njihovim oblikovanjem, tudi slovenski pod-
porni »ekosistem« ne želi zaostajati pri oblikovanju 
programov internacionalizacije in industrijskega 
razvoja, ki naj povzamejo in posvojijo usmeritve EU za 
učinkovito podporo gospodarstvu. Za njegovo odpor-
nost, avtonomnost, a hkrati odprtost za povezovanje 
in sodelovanje s soseščino in oddaljenimi trgi, ki 
sprejemajo podobne vrednote.

Besede dneva so zeleni prehod, digitalizacija, 
trajnost, odpornost, odprtost. Realnost podjetij, 
ki morajo v tem »novem svetu« zadovoljiti potrebe 

svojih kupcev ter osvojiti nove, pa je prav v soočanju 
z nujnostmi in izzivi digitalizacije, uredb za zaščito 
okolja in zdravja, pretočnostjo transportnih poti, 
razpoložljivostjo surovin in sestavnih delov, nelojalno 
konkurenco. Bo naslednja globalna kriza povezana s 
to paradigmo?

O teh izzivih bodo 15. decembra 2021 v prostorih 
DIH Slovenija na nacionalni konferenci o internacio-
nalizaciji in industrializaciji »V tranzicijo z ambicijo« 
spregovorili predstavniki Evropske komisije, Vlade RS 
in podjetniki.

Organizatorji, Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo RS, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, 
Javna agencija SPIRIT Slovenija in Gospodarska zbor-
nica Slovenije, vas vabimo k udeležbi na hibridnem 
dogodku.  gg

Eden od stebrov 
prenovljene 

trgovinske politike 
za močnejšo Evropo 
je tudi zagotavljanje 

pravičnosti in enakih 
konkurenčnih 

pogojev.

V odziv na krizo 
zaradi covida-19 

je Evropska 
komisija maja 

2021 posodobila 
industrijsko 

strategijo, da bi 
okrepila odpornost 

enotnega trga in 
zagotovila vodilno 

vlogo EU pri 
dvojnem prehodu.
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Priznanje

Nagrada je prinesla dodatno odgovornost
Nagrada, ki jo je nedavno prejelo nakupovalno središče ALEJA, ne prinaša le potrditve, 
ampak tudi odgovornost, pravi direktor ALEJE in SES Slovenija Toni Pugelj. 
Barbara Perko

Nakupovalno središče ALEJA je najnovejše in najso-
dobnejše nakupovalno središče v Sloveniji, a ne le to. 
Pohvalijo se lahko z velikim uspehom, saj so osvojili 
nagrado Global RLI Award. »Smo prvo nakupovalno 
središče v Sloveniji, ki je zmagalo na mednarodnem 
področju. Zelo ponosni smo na nedavno osvojeno 
nagrado. ALEJA je resnično prava nakupovalna 
atrakcija, arhitekturni presežek in kulinarični magnet. 
Je zelo priljubljeno središče za izlet, preživljanje 
prostega časa, nakupovanja, rekreacije in destina-
cija za kulinarične navdušence. Vse to je prepričalo 
žirijo, da so nas uvrstili na najvišjo stopničko,« pravi 
direktor ALEJE in SES Slovenija Toni Puglej. »Nagrada 
pa seveda s seboj prinaša ne le potrditev, ampak tudi 
odgovornost, da se bomo še naprej trudili zagotavljati 
našim obiskovalcem varno in edinstveno kombi-
nacijo vsega prej omenjenega. Izjemen uspeh smo 
dosegli skupaj z našimi shop partnerji in zaposlenimi. 
ALEJA je poleg Europarka Salzburg in Atria tako 
tretje SES-ovo nakupovalno središče, ki je z nagrado 
zmagalo na svetovnem tekmovanju v svoji kategoriji. 
Obenem pa je tudi »breme«, saj prvemu vedno vsi 
sledijo, zato si ne smemo dovoliti napak.«

Trudijo se, da vedno predstavijo nekaj novega 
in drugačnega. So edino nakupovalno središče v 
Sloveniji s strešno atrakcijo ALEJA SKY, ki na enem 
mestu združuje nakupovanje, kulinariko, rekreacijo 
in zabavo. Za celotno doživetje skrbijo z različnimi 
dogodki, popusti, nagradnimi igrami … »Prihajajoči 

božično-novoletni čas tako pri nas pozdravljamo z 
edinstvenim drsališčem z ledenimi stezami na strehi 
v prečudovitem ambientu in s pogledom na Alpe 
in veličastno okrasitvijo 300.000 prazničnih lučk. V 
novembru in decembru lahko obiskovalci pričakujejo 
še veliko pestrega dogajanja in prazničnega vzdušja v 
najsodobnejšem nakupovalnem središču v Sloveniji,« 
napoveduje Pugelj.

Epidemija poskrbela za dodatne izzive
V ALEJI v ospredje postavljajo varnost, zato vseskozi 
upoštevajo in redno sledijo usmeritvam. »Res je, da 
si tudi naši obiskovalci sami želijo varne izkušnje 
nakupovanja, zato se držijo vseh predpisanih ukrepov. 
Glavne izzive je zagotovo prinesla epidemija. Držimo 
se visokih higienskih standardov, ki vključujejo redno 
razkuževanje, nošenje mask, upoštevanje varnostne 
razdalje in spremljanje števila obiskovalcev. Najstrožji 
higienski ukrepi, kot so do 100-odstotno dovajanje 
svežega zraka v nakupovalno središče, zadostna 
količina razkuževalnikov in natančno čiščenje, so 
certificirani s strani inšpekcijske službe TÜV AUSTRIA. 
Drugače pa je izziv sedaj vsekakor dnevno spremi-
njanje pravil in prebroditi to obdobje z najemniki,« 
pravi Toni Pugelj. 

Obdobje od odprtja nakupovalnega središča do 
danes je bilo drugačno, kot bi si želeli. »Vsekakor 
nismo pričakovali, da se bo pojavila epidemija in 
praktično popolnoma onemogočila fizično trgovinsko 
dejavnost, ki je resnično prizadeta. Vseeno smo 
ponosni, da smo se kljub okoliščinam, v katerih smo 
se znašli ob odprtju, pogumno spopadli z izzivi, in da 
kljub temu krepimo blagovno znamko ALEJE. Želeli 
smo si velike otvoritve, da bi nas ljudje spoznali, a so 
nam razmere to žal preprečile. Spremembe so postale 
stalnica, a se jih nismo ustrašili in smo se znašli na 
drugačen način,« pove Pugelj. 

Z delom in obiskom je zelo zadovoljen. 
»Obiskovalci so iz dneva v dan bolj navdušeni nad 
nami – npr. cepilno mesto je ena izmed boljših lokacij 
in na drugi strani smo eno izmed redkih nakupovalnih 
središč, ki to sploh ponuja. Verjamem, da gre ALEJA 
v pravo smer, zato z veliko mero optimizma zremo v 
prihodnost, korona pa nam je dala še dodaten zagon. 
Prepričani smo v to, da bo naše nakupovalno središče 
po zaključku korone zažarelo v vsem svojem sijaju,« 
optimistično dodaja Toni Pugelj. gg

Nakupovalno 
središče ALEJA 

je najnovejše in 
najsodobnejše 

nakupovalno 
središče v Sloveniji 

in prvo nakupovalno 
središče v Sloveniji, 

ki je osvojilo 
nagrado Global RLI 

Award.
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Pridobite nazaj energijo  
in se rešite utrujenosti
Zakaj se ne rešimo utrujenosti, 
čeprav se naspimo? Zakaj se že 
popoldne vlečemo kot megla in 
komaj zdržimo do večera? Zakaj se 
nam vsakokrat na sestankih, ko se 
umirimo, začne zehati … Odgovor je 
preprost: ker imamo premalo ener-
gije – premalo energije v celicah. 

Zakaj smo utrujeni?
Utrujenost je posledica pomanjkanja 
energije. Vendar ne energije, ki jo lahko 
nadomestimo s kofeinom iz skodelice 
kave ali z energijsko pijačo. Gre za 
celično energijo. 
V vsaki celici so mitohondriji, energijske 
tovarne, ki tvorijo energijo v obliki malih 
molekul, po imenu ATP (adenozin trifos-
fat). ATP potrebujemo za opravljanje vseh 

vitalnih funkcij telesa, dihanje, presnovo, 
delovanje možganov, bitje srca, gibanje ... 
Račun je enostaven: ko je poraba energije 
zaradi preveč opravil, športnih aktivnosti 
in stresa, večja od proizvodnje, pride do 
pomanjkanja ATP. Sledi utrujenost telesa, 
ki zlepa ne mine, ali pa vodi v izčrpanost 
in izgorelost. Po izgorelosti je pot nazaj 
težka in trnova.

Kako naj ukrepamo?
Omogočiti moramo nastajanje energije. 
To počne Enduranza®. Vpliva na ener-
gijske centrale tako, da energija spet 
nemoteno nastaja. Njen učinek je lahko 
opazen že zelo hitro, saj njeni uporab-
niki poročajo, da se že po nekaj dneh 
počutijo bolje. Svetuje se vsaj enome-
sečno neprekinjeno jemanje, da se spet 

vzpostavi nemoteno nastajanje energije. 
Ena tableta na dan. 

Kaj vsebuje Enduranza®?
Enduranza® črpa moč iz narave, saj 
vsebuje Abigenol® iz lubja kočevske bele 
jelke. Abigenol® je prva slovenska naravna 
učinkovina in vsebuje veliko koncentracijo 
koristnih polifenolov. Je rezultat večlet-
nih raziskav ter dobrega medsebojnega 
sodelovanja slovenske znanosti in podje-
tja Ars Pharmae®. K učinku Enduranze® 
pripomorejo Abigenolu® dodani minerali 
in vitamini.
Enduranza® je bila že tretjič zapored 
izbrana kot številka 1 pri utrujenosti in 
izčrpanosti po izboru obiskovalcev lekarn. 
Z Enduranzo® utrujenost postane 
preteklost.

Vitamin E ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Železo prispeva k sproščanju energije pri presnovi. 
Vitamin C in železo prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo  
in raznovrstno prehrano. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. *QUDAL 2020/2021.

Številka 1 pri utrujenosti.
• Hitro vrača energijo. 

Enduranza®

NA VOLJO V LEKARNAH IN SPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH IN NA www.arspharmae.com, T 080 87 66
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Slovenski prevoznik, 
ki naklada blago v 

Bosni in Hercegovini 
in razklada blago 

v Združenem 
kraljestvu, 

potrebuje CEMT 
dovolilnico, medtem 

ko za nakladanje 
v Sloveniji in 

razkladanje blaga 
v Združenem 

kraljestvu CEMT 
dovolilnica ni 

potrebna. 

CEMT dovolilnice za 
tretje države imamo 
na GZS vsako leto na 

zalogi. V primeru, 
da niste vložili vloge 

za letni plan, jih 
ob izpolnjevanju 

pogojev lahko 
pridobite iz kvote 

nerazdeljenih.

Administrativni nasvet

Brez CEMT dovolilnice  
od 1. januarja ne bo šlo
Od 1. januarja 2022 bo potrebna CEMT dovolilnica za prevoze blaga v Združeno 
kraljestvo.
Špela Urh, Javne listine GZS

Od 1. januarja 2022 bodo spremenjeni pogoji glede 
opravljanja prevozov v in iz Združenega kraljestva 
(ZK). Prevoze na relaciji Združeno kraljestvo–EU bo še 
naprej možno opravljati le na podlagi izdane licence 
Skupnosti. Glede kabotaže je Združeno kraljestvo 
že zmanjšalo dovoljeno število prevozov znotraj 
ZK, in sicer s 3 na 2 v 7 dneh. Prepovedani pa bodo 
kabotažni prevozi v roku 3 dni po vstopu v povezavi s 
kombiniranim prevozom. 

Za prevoze med Združenim kraljestvom (ZK) in 
med državami ne-članicami EU pa bo od 1. januarja 
2022 potrebna CEMT dovolilnica.  

Kaj je CEMT dovolilnica?
CEMT dovolilnice so večstranske letne ali mesečne 
dovolilnice, ki jih izdaja mednarodna organizacija 
International Transport Forum s sedežem v Parizu 
(prej ECMT - European Conference of Ministers of 
Transport). Uporabljajo se za mednarodni cestni 
prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki s sedežem 
v državi članici CEMT, kadar se prevozi opravljajo 
med državami članicami CEMT ali tranzitno preko 
ozemlja ene ali več držav članic CEMT z vozili, ki 
so registrirana v eni od držav članic CEMT. Letna 
CEMT dovolilnica velja do konca koledarskega leta, 
medtem ko mesečna CEMT dovolilnica tretjih držav 
velja le 30 dni. V sistemu kvote dovolilnic CEMT za 
mednarodni prevoz blaga sodelujejo države članice, 
katerih seznam je vsako leto naveden na sami CEMT 
dovolilnici. 

Kako pridobiti dovolilnico CEMT?
CEMT dovolilnico lahko pridobi prevoznik, ki ima 
veljavno licenco Skupnosti, ki mu dovoljuje med-
narodni prevoz blaga v cestnem prometu in je 
pravočasno vložil vlogo za določitev letnega načrta 
dovolilnic. V skladu z določili 90. člena Zakona o 
prevozih v cestnem prometu mora prevoznik, ki 
želi, da mu delivec določi letni načrt dodelitve CEMT 
dovolilnic za naslednje leto, v tekočem letu med 1. in 
15. septembrom pri delivcu vložiti vlogo za določitev 
letnega načrta. V vlogi za določitev letnega načrta 
prevoznik navede vrste in število CEMT dovolilnic, ki 
jih želi pridobiti. Delitev CEMT dovolilnic se opravi na 
podlagi podeljenega javnega pooblastila v upravnem 
postopku, kjer se upoštevajo pogoji, merila in 
postopki v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem 
prometu in Pravilnikom o delitvi dovolilnic za med-

narodni prevoz blaga v cestnem prometu. Morebitne 
nerazdeljene CEMT dovolilnice se lahko, na podlagi 
podane vloge, prevoznikom podeljujejo tekom celega 
leta. Razdelitev CEMT dovolilnic prevoznikom je 
odvisna od razpoložljivosti kvote. Za pridobitev CEMT 
dovolilnice lahko kandidira prevoznik z ekološkimi 
vozili ustreznega standarda EURO. To pomeni, da 
morajo za določeno vrsto CEMT dovolilnice na vsako 
dodeljeno CEMT dovolilnico posedovati minimalno 
določeno število vozil določene kvalitete. 

Bodite pozorni na izjeme
Vse CEMT dovolilnice veljajo za prevoze med tretjimi 
državami, razen tam, kjer posamezni CEMT ne velja, 
obstajajo izjeme, kjer ne morete nalagati ali razkla-
dati in peljati v tretjo državo članico CEMT. Avstrijski 
CEMT je dovolilnica, s katero ni dovoljeno opraviti 
naklada in razklada v Italiji, Rusiji in Grčiji, tranzit je 
možen. Pogoj, da lahko kandidirate za pridobitev te 
dovolilnice, je, da ima prevoznik dve vozili EURO 6. S 
CEMT dovolilnico, ki velja v Italiji (t.i. Italijanski CEMT), 
ni dovoljeno opraviti naklada in razklada v Avstriji, 
Rusiji in Grčiji, tranzit je možen. Pogoj za pridobitev 
sta najmanj dve vozili EURO 5. S CEMT dovolilnico za 
tretje države ni dovoljeno opraviti naklada in razklada 
v Italiji, Avstriji, Rusiji in Grčiji, medtem ko tranzit je 
možen. Tudi tu sta pogoj za pridobitev najmanj dve 
vozili EURO 5.

Obstajajo tudi CEMT dovolilnice z dodatno veljav-
nostjo, in sicer italijanski CEMT z dodatno veljavnostjo 
v Grčiji ali Rusiji; CEMT tretjih držav z dodatno veljav-
nostjo v Grčiji ali Rusiji; avstrijski CEMT z dodatno 
veljavnostjo v Grčiji ali Rusiji.

Uporabnik CEMT dovolilnice mora upoštevati tudi 
morebitne prepovedi glede uporabe na ozemlju, ki jih 
določijo posamezne države.

Imetnik dovolilnice CEMT mora voditi dnevnik 
voženj, ki ga izda direkcija. Dnevnik se izda na ime pre-
voznika in ni prenosljiv. Z ustrezno CEMT dovolilnico 
mora biti ves čas v vozilu in ga je potrebno na zahtevo 
kontrolnega organa predložiti.  gg

Več o 
dovolilnicah
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Celovit javni nastop 
dobimo z dobro 
predpripravo, 
jasnim in 
dinamičnim 
govorom in 
s sledenjem 
neverbalne 
komunikacije.
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Kreativni nasvet

Osnove dobrega javnega nastopanja
Pomembno je, da poznate osnovne skrivnosti dobrega in učinkovitega  
javnega nastopanja. 
Andreja Jernejčič, direktorica podjetja za piar, komuniciranje, treninge javnega nastopanja in izobraževanja Lin&Nil

Poznate odgovor na vprašanje za milijon 
dolarjev?
Vodje v dandanašnjem času nenehno nastopajo – na 
sestankih, nadzornih svetih, pri klientih, na konfe-
rencah in tudi v različnih medijih. Občinstvo je od 
primera do primera različno. Če vodje niso vešče 
javnega nastopanja, lahko naredijo več napak, ki jih 
sicer ne bi, zato je še toliko bolj pomembno poznati 
osnovne skrivnosti dobrega in učinkovitega javnega 
nastopanja. Na ta način dosežemo samozavesten 
nastop. Celovit javni nastop dobimo z dobro predpri-
pravo, jasnim in dinamičnim govorom in s sledenjem 
neverbalne komunikacije.

Bistvo dajte na začetek
Bistvo je, da znate povedati in prepričati v minuti. 
Ključna stvar se vedno pove na začetku, vsekakor 
pa je pomembna ustrezna izbira besed in na kakšen 
način jih povemo. Na tem mestu je predpriprava še 
kako vidna. Sami veste, da če dobro poznate temo, 
je vaš nastop še bolj samozavesten, vaša drža je 
drugačna, vaš glas je bolj jasen, predvsem pa ste 
bolj prepričljivi v vsebini. Pomemben je dinamičen, 
razločen in jasen govor. A tudi če nekomu svetujemo, 
da govori na tak način, ni rečeno, da bo to nato tudi 
znal. »Uganko« jasnosti dosežemo z odpiranjem 
ust, s smiselnim poudarjanjem besed in premori. 
Bodite pozorni tudi na pokončno držo, očesni stik s 
sodelujočimi, uporabo rok in prijaznost oz. toplino na 
vašem obrazu.

Najprej vas vidijo, šele nato slišijo
Neverbalna komunikacija je zelo pomembna in je 
nepogrešljiv del našega komuniciranja z drugimi. 
Vaš vtis pri slušateljih predstavlja 55 odstokov, glas 
38 odstotkov, le 7 odstotkov pa vsebina. To sicer ne 
pomeni, da je vsebina »vredna« le 7 odstotkov, ampak 
se kaže skozi vtis in glas. Pri nastopu vas poslušalci 
najprej vidijo, šele nato slišijo. Oči so orožje, brez 
pogleda pogovor izgubi pomen. Če s sogovorniki 
ohranjate očesni stik, dajete vtis samozavesti, poš-
tenosti in prepričljivosti. Pomembne so kretnje rok. 
Roke tudi med nastopom uporabljajte tako kot v vsak-
danjem življenju, da vam ne zamrejo, kar je pogosta 
napaka ljudi, ko nastopajo. Ko uporabljate roke, je 
treba govoriti počasneje, saj morate med govorjenjem 
imeti čas, da jih uporabite.

Na odru zares zažarimo
Trema nas spremlja pred vsakim pomembnim 
dogodkom in nastopom. Pojavi se navadno pred 
pomembnimi dogodki, kjer bo naše vedenje ocenje-
vano. Ko nas postavijo na oder, pridemo iz ugodja 
v prostor, ki ni naš primaren. Nismo navajeni in 
pripravljeni. A tudi tremo se da z učinkoviti metodami 
odpraviti. Kako? To je vprašanje za milijon dolarjev. 
Vsekakor pa z različnimi vajami in upoštevanjem nekaj 
napotkov. 
      Ko pripravimo dobro, kratko, predvsem pa 
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vadimo na glas in se ob tem gledamo v ogledalo, zato 
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na oder, si vzemimo minuto ali dve, ne potrebujemo 
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Sedaj si res lahko rečemo: »Obvladam, super sem se 
pripravil oz. pripravila.« Nato polni optimizma, veselja 
in s toplino na obrazu stopimo pred ljudi in zares 
zažarimo. Tako bomo to, kar smo, ni se nam treba 
spreminjati, hkrati pa bomo obvladali in delovali res 
samozavestno. 
      Če poznamo te majhne, a obenem bistvene skriv-
nosti, se bomo znašli v katerikoli situaciji. gg

Kako lahko učinkovito v nekaj sekundah in s pra-
vilnim načinom odpravite tremo, da bo vaš nastop 
na sestanku in pred strankami res dober?
Vabimo vas, da si ogledate webinar predavateljice 
Andreje Jernejčič.

Ogled 
seminarjev
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K varnosti cestnega prometa 
prispevamo vsi
Trenutne razmere na cestah so daleč od idealnih, 
število smrtnih prometnih nesreč strmo narašča, 
v epidemiji Covid-19 prihaja do tveganega vedenja 
v prometu – da negativen trend obrnemo navzdol, 
se moramo potruditi vsi.

V teh dneh so Združeni narodi predstavili Globalni 
načrt varnosti v cestnem prometu za obdobje 
2021–2030 z glavnim ciljem, da se v novi dekadi število 
smrtnih žrtev in težko poškodovanih zmanjša za 
polovico.

Človek povzroči veliko večino prometnih nesreč
Žal premnogi udeleženci v prometu varnosti na 

cestah še kar ne jemljejo resno. Človek je odločilni 
dejavnik v 93 % prometnih nesreč. Vožnja z mobilnim 
telefonom, vožnja pod vplivom alkohola ali drog, 
neprilagojena hitrost, izsiljevanje prednosti, neupo-
števanje voznih razmer, zavestno kršenje predpisov 
in brezbrižnost do ranljivih udeležencev ne morejo 
obroditi boljše prometne varnosti. 

Število smrtnih prometnih nesreč narašča
Kljub nenehnim opozorilom in akcijam Agencije 

za varnost prometa na terenu, prizadevanjih policije, 
vseh organizacij, ki skrbijo za varnost v prometu, se je 
krivulja smrtnih prometnih nesreč žal obrnila strmo 
navzgor. Do konca oktobra je življenje v prometnih 
nesrečah na slovenskih cestah izgubilo 100 oseb, 
polovica jih je smrtno prometno nesrečo povzročila 
sama. Med vzroki prevladuje neprilagojena hitrost, 
ki je bila usodna za več kot tretjino smrtnih žrtev, ter 
nepravilna stran in smer vožnje. 

Povečanje števila smrtnih žrtev je glede na 
preteklo leto najbolj izrazito pri voznikih motornih 
koles in pešcih. Nekateri mednarodni podatki nava-
jajo, da je povečanje števila smrtnih žrtev na cestah 
tudi odraz prevladujočih vozniških vzorcev, ki so se v 
času pandemije v primerjavi s prejšnjimi leti bistveno 
spremenili in se odražajo v bolj tveganem vedenju v 
prometu.

Obseg prometa spet velik
Agencija za varnost v prometu kontinuirano 

izvaja preventivne akcije ozaveščanja ljudi, kaj vse je 
pomembno za njihovo varno udeležbo v prometu. Že 
na začetku leta je Agencija opozarjala, da bo ponovno 
povečanje prometa kot posledica sproščanja ukrepov 
za zajezitev pandemije lahko privedlo do poslabšanja 
stanja prometne varnosti. Obseg prometa je bil v 
drugem in tretjem četrtletju 2021 močno povečan. Po 
zadnjih podatkih Statističnega urada so se prebivalci 
Slovenije v 2. četrtletju 2021 odpravili na skoraj 1,2 
milijona zasebnih in poslovnih potovanj, 63 % od tega 
v Sloveniji. Poleg tega je bilo enodnevnih izletov po 
Sloveniji za skoraj 3,2 milijona. Višji so tudi indeksi 
zabeleženega prometa na avtocestah in hitrih cestah, 
predvsem na segmentu tovornega prometa. 

Številne akcije za povečanje varnosti
Agencija za varnost prometa je s Policijo in 

nevladnimi organizacijami še okrepila sodelovanje 
z dodatnim nizom akcij Varno v jesen in zimo. Poleg 
rednih akcij skupaj izvajamo dodatne aktivnosti na 
terenu, izobraževanja, delavnice Vozimo pametno za 
dijake, Sožitje za starejše, priključili smo se projektu 
Prostofer, z napravami in preventivnimi vsebinami 
sodelujemo na večjih prireditvah. 

Agencija je občinam v brezplačen najem podelila 
15 prikazovalnikov hitrosti, ki dokazano vplivajo na 
takojšnje zmanjšanje hitrosti. Že v marcu je z name-
nom vplivati na umirjanje prometa ob sproščanju 
ukrepov Agencija predala policiji 16 silhuet policistov. 
Ob tem je zelo žalostno dejstvo, da je bilo odtujenih že 
sedem, poškodovanih pa pet silhuet. Gre za skrajno 
zavržna dejanja posameznikov, saj postavljene silhu-
ete voznike opozarjajo tudi na nevaren odsek in na 
prilagoditev hitrosti.

Zaveza Agencije za varnost prometa je še več 
preventive in ozaveščanja, zaveza vsakogar pa naj bo, 
da s svojim ravnanjem v prometu prispeva k Viziji nič.
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CEMP

Mednarodni kotiček 
Predstavljamo aktivnosti in informacije Centra  
za mednarodno poslovanje (CEMP) na GZS

KAJ PRIPRAVLJAMO?
21.–24. 11. Izhodna gospodarska 

delegacija
Gospodarska delegacija na EXPO 2020 Dubaj: 
NAPREDNI MATERIALI in TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE 
REŠITVE ZA PAMETNE TOVARNE

22. 11. Konferenca SLOVENIA Business Forum »ADVANCED 
MATERIALS FOR THE GREEN FUTURE«

30. 11. Webinar Vstop na španski in grški trg
30. 11. Vhodna gospodarska 

delegacija
Obisk poslovne delegacije iz Španije

2.–3. 12. Izhodna gospodarska 
delegacija

Forum Agenti Milano

12.–15. 12. Izhodna gospodarska 
delegacija

Gospodarska delegacija na EXPO 2020 Dubaj - 
DIGITALIZACIJA in UMETNA INTELIGENCA

13. 12. Konferenca SLOVENIA Business Forum »Data for Better Living 
and Business«

november/
december

Sejem Nabavni sejmi v Turčiji

december* Seminar Predstavitev poslovnih priložnosti v Armeniji

*Dogodek v pripravi.

POSLOVNA POVPRAŠEVANJA
Vaš interes za posamezno povpraševanje sporočite na 
elektronski naslov: marko.grguric@gzs.si. Pripišite številko 
povpraševanja, ime vašega podjetja in matično številko 
ter vaš elektronski naslov, na katerega vam bomo poslali 
kontaktne podatke povpraševalca.

PP 30/ Država povpraševanja: Izrael
Poslovni interes: Podjetje iz Izraela išče 
proizvajalca otroške prehrane in prehrane na 
osnovi sezama.
Dejavnost: Prehrambna industrija.

PP 31/ Država povpraševanja: Izrael
Poslovni interes: Podjetje iz Izraela išče proizva-
jalca pekovskih izdelkov. 
Dejavnost: Prehrambna industrija.
PP 32/ Država povpraševanja: Švica.
Poslovni interes: Podjetje iz Švice želi vzpostaviti 
sodelovanje z logističnim podjetjem iz Slovenije. 
Dejavnost: Logistika. 

PP 33/ Država povpraševanja: Egipt. 
Poslovni interes: Podjetje iz Egipta išče proizva-
jalca topil. 
Dejavnost: Kemična industrija.

PP 34/ Država povpraševanja: Španija
Poslovni interes: Podjetje iz Španije išče dobavi-
telje papirja/kartona.
Dejavnost: Papirna industrija. 

PP 35/ Država povpraševanja: Španija
Poslovni interes: Podjetje iz Španije išče 
podjetje, ki izdeluje etikete/embalaže za živila, 
tiskalnike ...
Dejavnost: Papirna industrija. 

Vstop na španski in grški trg 
GoMED projektna ekipa vas vljudno vabi na delavnico pod vodstvom Johanna 
Spitzerja, lastnika svetovalnega podjetja Spitzer Advice in strokovnjaka za javno 
upravo, korporativno upravljanje in tretji sektor. 

Poslovanje s tujimi trgi prinaša različne izzive, katerih morebitne negativne 
posledice podjetje lahko omili, če se na vstop na tuji trg dobro pripravi. Zato je 
potrebno pred vstopom na trg preučiti kulturne posebnosti držav, analizirati 
profil trga in pripraviti temu ustrezno vstopno strategijo. 
Več informacij: Ines Čigoja, 01 5898 108, ines.cigoja@gzs.si   

Forum Agenti Milano se vrača z B2B sestanki »v živo« 
Gospodarska zbornica Slovenije, Javna agencija Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) 
ter Ministrstvo za zunanje zadeve RS oziroma njihovi diplomatsko konzularni 
predstavništvi v Rimu in Milanu organizirajo udeležbo slovenskih predstavnikov 
gospodarstva na poslovnem dogodku Forum Agenti Milano 2021, ki bo 2. in 3. 
decembra letos na letališču Malpensa pri Milanu.
Več informacij: Marko Jare, 01 5898 158, marko.jare@gzs.si
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GZS pripravila predloge za dopolnitev novega protikoronskega zakona
»Številni ukrepi v okviru dosedanje protikoronske zakonodaje so pomembno prispevali k ohranitvi produk-
tivnih kapacitet v gospodarstvu in njihovemu kasnejšemu hitremu okrevanju,« je v dopisu predsedniku vlade 
in pristojnemu ministru zapisal generalni direktor GZS Aleš Cantarutti in dodal, da je v predlog novega protiko-
ronskega zakona nujno vključiti tudi dodatne ukrepe za pomoč gospodarstvu, ki bi podjetjem nudili predvsem 
določeno mero predvidljivosti pri poslovanju. S tem se je odzval na objavljen Predlog Zakona o dopolnitvah 
Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu. Gospodarska zbornica Slovenije je zbrala 
predloge članov na predlog novega protikoronskega zakona. Kot pravi Cantarutti, je »za prihodnji paket 
pomoči, namenjen gospodarstvu, gotovo nujno, da naslovi manjkajoče ukrepe za nadaljnje premagovanje 
izzivov v času zahtevnih epidemioloških razmer.«

Med predlogi GZS je izpostavil pomoč industriji sejmov in srečanj, ki je vse od začetka epidemije covida-19 
ena izmed najbolj prizadetih dejavnosti. Podjetja v tej gospodarski dejavnosti ocenjujejo, da bodo poleg izgube 
prihodkov na dolgi rok izgubili tudi usposobljen in kvalificiran kader. Zato je GZS predlagala, da MGRT pripravi 
poseben razpis za upravičence iz te industrije z namenom pridobitve dodatnih finančnih spodbud. Potrebno je 
zagotoviti celovit sistemski pristop do industrije sejmov in srečanj preko javnih projektov za organizacijo sejmov, 
dogodkov, srečanj ter podaljšanje trenutno veljavnega ukrepa (po)vračila stroškov vsem v industriji (organiza-
torji sejmov ter spremljevalne dejavnosti) v primeru odpovedi prireditev najmanj do 30. 6. 2022. 

Kot druge ključne predloge GZS navaja:
• ponovno uvedbo ukrepa subvencioniranja čakanja na delo ter podaljšanje ukrepa subvencioniranja skrajša-

nega polnega delovnega časa do konca leta 2021;
• uvedbo ukrepa delnega povračila nekritih fiksnih stroškov do konca leta 2021, pri čemer se naj kot vstopni 

prag določi minimalni upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju glede na primerljivo obdobje v 
letu 2019 v višini 20 %, upravičeno obdobje pa se določi tudi za obdobje od 13. 3. 2020 do 30. 9. 2020;

• subvencioniranje celotnega ali večjega dela nakupa zaščitne opreme za preprečevanje širjenja covida-19 v 
najbolj izpostavljenih podjetjih ali dejavnostih;

• posebno ureditev za turizem in gostinstvo ter podaljšanje veljavnosti obeh vrst bonov do 30. 6. 2022;
• povračilo karantene za delavce, ki prihajajo iz rdečih držav zaradi službenih obveznosti ter
• poenostavitev pogojev za pridobivanje pomoči po interventni zakonodaji.

Pomanjkanje zaposlenih eden ključnih izzivov v slovenskem gospodarstvu
Vsaj tretjina podjetij v predelovalnih dejavnostih se sooča s pomanjkanjem kadrov, v storitvenih podjetjih je ta 
delež dvajset odstotkov. Možni rešitvi na Gospodarski zbornici Slovenije vidimo v prilagajanju izobraževanja in 
pohitritvi postopkov pri zaposlovanju tujcev.

Vodstva uspešnih podjetij se zavedajo, da so zaposleni ključni dejavnik za uspešen razvoj podjetja. Vprašanje, 
kako najti primerne kadre, je velik izziv za celotno slovensko gospodarstvo in družbo, kar potrjujejo tako anketni 
vprašalniki Statističnega urada RS kot v septembru izvedena anketa med podjetji Eurochambres 2022. Po slednji 
je na ravni Slovenije 74 % vseh vprašanih pomanjkanje usposobljenih delavcev navedlo kot ključni izziv pri 
poslovanju v letu 2022.

Okoli tretjina podjetij v predelovalnih dejavnostih ima težave s pridobivanjem zaposlenih, enak delež (to so 
lahko druga podjetja) pa s pridobivanjem usposobljenih zaposlenih, kažejo podatki Statističnega urada RS. Pri 
tem imajo podjetja v mislih predvsem pomanjkanje poklicno-specifičnih znanj. Podjetja povprašujejo tako na 
splošno po vseh zaposlenih kot po konkretnih profilih. V gradbenih podjetjih je takšna polovica podjetij. Tudi 
vsako peto storitveno podjetje ima težave s pomanjkanjem kadrov.

H kadrovski vrzeli prispeva dejstvo, da na trg dela prihajajo generacije mladih, ki so za 30 odstotkov manjše 
od generacij tistih, ki bodo odhajale v pokoj. Število delovno sposobnih prebivalcev se v zadnjih letih zmanjšuje 
tudi zato, ker mladi pozno vstopajo v trg dela, hkrati pa ima Slovenija eno najnižjih stopenj delovne aktivnosti 
starejših (55-64 let) v EU.

Gospodarska zbornica na problematiko pomanjkanja kadrov opozarja že vrsto let, pripravila je tudi predloge 
ciljanih ukrepov, ki bi jih morali skupaj z Vlado in drugimi deležniki nasloviti. Med temi so razširitev deficitarnih 
poklicev, uvedba posebnega pospešenega postopka za zaposlovanje kadrov z visoko dodano vrednostjo iz 
tujine v specifični dejavnosti ali podjetju, ukrepi za zadržanje usposobljenega kadra v Sloveniji in vračanje naših 
strokovnjakov nazaj v Slovenijo, novi bilateralni sporazumi z nekaterimi državami bivše Jugoslavije, pri čemer 
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se tudi t. i. balkanski bazen že prazni, pa tudi sklenitev bilateralnega sporazuma z Ukrajino in Filipini, ki ponujata 
ustrezne poklicne profile.

Prihodnost prinaša zeleni razvoj in prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, nove vire energije, nove 
materiale, nove tehnologije. Strateška prioriteta mnogih industrijskih podjetij je tudi industrija 4.0, pri čemer 
podjetja združujejo napredno povezljivost, avtomatizacijo, tehnologije oblakov, senzoriko, različne proizvodne 
procese, inteligentne algoritme, internet stvari in umetno inteligenco. Vlaganja v razvoj kadrov so ključnega 
pomena, če želijo podjetja slediti najpomembnejšim razvojnim trendom. GZS že leta opozarja, da v Sloveniji na 
nacionalnem nivoju primanjkuje dolgoročnih napovedi po kadrih in kompetencah, kar bo tudi izobraževalcem 
omogočalo pravočasno dograjevanje izobraževalnih programov s potrebnimi vsebinami. Parcialno se to odvija 
v kompetenčnih centrih in v SRIP-ih, vendar to ne zadostuje. Nujno je hitrejše prilagajanje izobraževalnega 
sistema. Okrepiti je treba karierno orientacijo že v osnovnih šolah. Kljub temu, da se povečuje delež mladih, ki se 
vpisujejo v srednje tehniško izobraževanje, se še vedno odraža odločanje mladih na podlagi trenutne odločitve, 
ne na podlagi poklicnih interesov, ki bi zagotavljali tudi njihovo zaposljivost. Zato je potrebno večje sodelovanje 
gospodarstva z izobraževanjem tudi na področju spodbujanja interesa za poklicno in tehnično izobraževanje na 
vseh stopnjah. Vajeništvo je smiselno razvijati tudi na višjih ravneh izobraževanja.

Številna podjetja že aktivno sodelujejo na tem področju, se pa zavedajo, da se bodo morala še bolj povezati 
z izobraževalnimi ustanovami s tehničnega področja, mladim pa omogočiti pridobivanje izkušenj in znanj z 
opravljanjem prakse, sodelovanjem v razvojnih projektih ipd. Vsi skupaj, država in gospodarstvo pa moramo 
razviti tudi stimulativen sistem štipendiranja, ki bo pritegnil mlade in dolgoročno omogočal večjo usklajenost ter 
zmanjševanje strukturnih neskladij na trgu dela.

www.trtnik.com

OPTIMIZACIJA 
zavarovalnih kritji

REŠEVANJE  
škodnih primerov

27 let IZKUŠENJ

ENOTA NOVA GORICA: 
Ulica 9. Maja 13, SI-5000 Nova Gorica

T +386 (0)5 90 51 622, E: info@trtnik.com

ENOTA LJUBLJANA
Dunajska 156 (WTC), SI-1000 Ljubljana

T +386 (0)590 18090, E: info@trtnik.com



  

Kredit za podjetja vseh velikosti

Brez dodatnih zavarovanj?

Z garancijo EGF!

SAMO V
SID BANKI

financiranje@sid.si

01 2007 480

SID banka lahko za zavarovanje kredita uporabi finančni instrument, ki ga 
izvaja Evropski investicijski sklad v okviru Panevropskega garancijskega 
sklada ob finančni udeležbi posameznih držav članic EU.
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telekom.si/poslovni

Za več informacij o prodajni ponudbi obiščite www.telekom.si ali pokličite 080 70 70. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.

VELIKO IKT-IZZIVOV, EN ZANESLJIV PARTNER.
TELEKOM SLOVENIJE JE PRVA IZBIRA V 360º IKT-REŠITVAH.

360º

POSLUJTE VARNO. POSLUJTE DIGITALNO.

Večina uporabnikov nas pozna kot največje in najbolj 
zanesljivo telekomunikacijsko podjetje. A za velika podjetja, 
mesta in širšo skupnost smo veliko več kot to.

Naše sodobne IKT-rešitve in poslovne rešitve v oblaku 
podjetjem omogočajo, da vaši procesi delujejo stabilno in 
odzivno. Naš Operativni center kibernetske varnosti 24 ur na 
dan varuje vaše poslovanje. S pametnim ekosistemom IoT 
in prilagodljivimi rešitvami že danes soustvarjamo pametna 

mesta prihodnosti in jim omogočamo zmanjšanje škodljivih 
emisij in vodnih izgub, večjo energetsko učinkovitost in višjo 
kakovost bivanja. Z e-Zdravjem, edinim sistemom celovitih 
storitev zdravja na daljavo, pa pacientom omogočamo lažje 
obvladovanje bolezni in hkrati prihranimo čas in znižujemo 
stroške.

Smo napredno podjetje, ki na krilih tehnologije 5G ustvarja 
celovite digitalne rešitve za prijaznejši, bolj povezani jutri.
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Dogodek »Izzivi in okrepitev povezovanja SRIP-ov, 
KOC-ov in odločevalcev na področju razvoja 
človeških virov«

»Potrebujemo več tovrstnih srečanj, kjer bi se lahko še 
bolj poglobile obstoječe vezi in povezave ter oblikovali 
načrt sodelovanja na področju razvoja človeških virov«, 
so se strinjali koordinatorji Strateško razvojno-ino-
vacijskih partnerstev (SRIP) in Kompetenčnih centrov 
(KOC) ter predstavnika SVRK in Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
Republike Slovenije na srečanju v Digitalnem središču. 
Osrednja tema dogodka v organizaciji Gospodarske 
zbornice Slovenije je bila krepitev povezovanja SRIP-ov 
in KOC-ov ter iskanje priložnosti za skupno izvajanje 
aktivnosti razvoja človeških virov.

Okvirni kontekst umeščanja SRIP-ov in KOC-ov 
kot inštrumenta Strategije pametne specializacije 
Slovenije je uvodoma podal Gorazd Jenko, Služba Vlade 
Republike Slovenije za razvoj evropsko kohezijsko 
politiko (SVRK). Interaktivne delavnice so pokazale, 
da je na področju povezovanja SRIP-ov in KOC-ov ter 
povezovanju med SRIP-i še veliko priložnosti in neizko-
riščenega potenciala.

Ugotovljena je bila potreba po deljenju izkušenj, 
informiranju in izvajanju skupnih aktivnosti na področju 
napovedovanja potreb po kompetencah in razvoju 
karier ter na področju oblikovanja pobud za nove ali 
posodobitev že obstoječih izobraževalnih programov in 
usposabljanj.

Udeleženci dogodka so potrdili, da imajo skupne 
izzive na področju razvoja človeških virov, izbrali tri 
aktivnosti ter oblikovali konkretne korake za sodelo-
vanje in povezovanje. Na koncu interaktivne delavnice 
je Erik Kapfer (Pattern City) predstavil in ponazoril 
delovanje platforme EON XR kot priložnost za digitalno 
transformacijo.

Novice
Gospodarstveniki z ministrom Vizjakom o gradbeni 
zakonodaji

Gradbena zakonodaja je z vidika posegov v okolje in prostor 
ena osrednjih in najpomembnejših regulativnih ureditev. Na 
posvetu, ki ga je organizirala GZS - Zbornica gradbeništva in 
industrije gradbenega materiala (ZGIGM), so minister za okolje 
in prostor Andrej Vizjak, državni sekretar ministrstva za okolje 
in prostor Robert Rožac s strokovnim sodelavcem pri vsebinski 
pripravi zakona Sašom Galonjo ter direktor Zbornice gradbeni-
štva in industrije gradbenega materiala Gregor Ficko predstavili 
osnutka Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora, ki se 
nahajata v parlamentarni obravnavi. 

Gradbeni zakon neposredno zadeva najširši krog prebi-
valcev skozi individualno stanovanjsko gradnjo, gospodarske 
vlagatelje in naložbe javnega sektorja, pa tudi gradbeno stroko, 
izdajatelje gradbenih dovoljenj in inšpektorje. V razpravi je 
bilo posebej poudarjeno, da so sedanji postopki preobsežni in 
zamudni, zaradi česar je načrtovanje projektov oteženo z vseh 
vidikov (časovno, procesno in stroškovno). Zato je trenutno 
veljavni Gradbeni zakon potreboval prevetritev.

Ključne spremembe novega Zakona o urejanju prostora 
bodo uveljavljene na področju prostorskega načrtovanja, 
ukrepov zemljiške politike ter zagotavljanja finančnih sredstev 
zemljiške politike, in sicer vse z namenom učinkovitejšega 
vodenja postopkov priprave prostorskih aktov na državni in 
lokalni ravni ter učinkovitejšega vodenja zemljiške politike kot 
ključnih elementov za doseganja trajnostnega prostorskega 
razvoja. Novi zakon prinaša projektni pristop pri sprejemanju 
prostorskih aktov. Pri državnih prostorskih načrtih bo usta-
novljena projektna skupina, tako da bo delo potekalo hkrati 
med vsemi strokami, postopki načrtovanja posegov v prostor 
in postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja bodo tekli 
kontinuirano, v nekaterih primerih pa tudi vzporedno. Postopek 
celovite presoje vplivov na okolje in postopek priprave prostor-
skih izvedbenih aktov bosta integrirana tako za državne kot za 
občinske prostorske akte.

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu z GZS o 
gospodarskem povezovanju

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena 
Jaklitsch se je sestala s predsednikom Gospodarske zbornice 
Slovenije Tiborjem Šimonko ter izvršnim direktorjem GZS 
Mitjem Gorenščkom.

Pogovor je tekel o dejavnostih zbornice, s poudarkom na 
sodelovanju s slovenskimi gospodarskimi organizacijami, 
poslovnimi klubi in povezavami v zamejstvu in po svetu. 

Srečanje se je zaključilo z dogovorom, da se medsebojno 
sodelovanje še okrepi in nadgradi, saj je tovrstno povezovanje 
koristno in celo nujno potrebno tako za rojake po svetu kot tudi 
za matico. Fo
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Robotika in industrija 4.0
V okviru dogodka »Digitalno razstavišče – Tehnologija za ljudi« 
se bodo od 29. novembra do 24. decembra 2021 odvijali dogodki 
pod skupnim naslovom »Robotika in industrija 4.0«. Pri Zbornici 
elektronske in elektroindustrije GZS smo sodelovali pri pripravi 
programa in vas vabimo na naslednje dogodke: 
• Finančni mehanizmi za hitrejše uvajanje industrije 4.0, 29. 

november 2021 med 12.00 – 13.00;
• Pametna tovarna - Delavnica izmenjave dobrih praks, 1. 

december 2021 od 9.00 naprej;
• Človeški viri in robotika - roboti so namenjeni ljudem, 2. 

december 2021 od 9.00 naprej

Digitalno središče Slovenije – Tehnologija za ljudi bo delovalo 
tako na fizični lokaciji kot v virtualni dimenziji. Fizični prostor 
Digitalnega središča Slovenije je vzpostavljen v BTC City 
Ljubljana, kjer se bodo poleg predstavitvenega dela podjetij in 
institucij odvijale tudi številne druge dejavnosti in aktivnosti 
v okviru meseca »Robotika in industrija 4.0«, medtem ko bo 
virtualna dimenzija Digitalnega središča Slovenije poskrbela za 
mednarodno povezavo. Vsi dogodki bodo izpeljani hibridno.

POPRAVEK
V reviji Glas gospodarstva, september-oktober, se nam je v članku z naslovom "V smeri butičnega turizma v 
neokrnjeni naravi" pri zapisu imena podjetja Kompas Novo Mesto v njegovi skrajšani obliki primerila napaka. 
Pravilen zapis je KNMtravel.
Za napako se iskreno opravičujemo. 

Uredništvo Glasa gospodarstva

KEMIS D.O.O. ZA PARTNERJE IZVAJA: 

• čiščenje rezervoarjev
• sesanje suhih in mokrih materialov
• sesanje frakcij do debeline 15 cm z možnostjo 

brezprašnega izpusta posesanega materiala
• čiščenje oljnih in maščobnih lovilcev  

in ločevalnikov olja in vode
• čiščenje peskolovov
• čiščenje onesnaženih talnih površin
• čiščenje jaškov
• čiščenje kanalizacijskih vodov

Področja 
uporabe 

Dodatne informacije dobite na naši spletni strani

 www.kemis.si
Jeklarstvo/livarstvo | Čiščenje in praznjenje silosov | Krovstvo/gradbeništvo
Čiščenje transportnih poti | Barvanje/peskanje | Komunala/Čistilne naprave
Energetika (termoelektrarne) | Bioplinarne | Splošna in specialna čiščenja
Oljni lovilci/revizijski jaški | Transport (železnica,pomorstvo)



Osnovna kritja zavarovanja: 

• odziv na incident (kritje stroškov 

svetovanja, pravnih stroškov ...),

• stroški ponovne vzpostavitve  

podatkov in programske opreme, 

• odgovornost za kršitve zaupnosti in 

zasebnosti (odškodninski zahtevki 

tretjih oseb), 

• odgovornost za omrežno varnost 

(odškodninski zahtevki tretjih 

oseb).

Poskrbite 
za varnost na 
spletu pri vašem 
poslovanju.

tiskan_oglas_cyber_210x280.indd   1tiskan_oglas_cyber_210x280.indd   1 03/11/2021   14:0903/11/2021   14:09
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Napovednik

21. – 24. november 2021 – Dubaj
Gospodarska delegacija na Expo 2020 
Dubaj: Napredni materiali in tehnično-
-tehnološke rešitve za pametne tovarne
Predstavniki slovenskih podjetij s področij 
naprednih materialov in tehnično-tehno-
loških rešitev za pametne tovarne bodo 
obiskali svetovno razstavo Expo 2020 
Dubaj in se na slovenskem in izbranih tujih 
paviljonih srečali z novimi potencialnimi 
poslovnimi partnerji.
22. november 2021 – Ljubljana
Izpit za pridobitev naziva »Strokovni 
vodja računovodskega servisa«
Izpit po programu za pridobitev naziva 
»Strokovni vodja računovodskega servisa« 
se opravlja pisno, z uporabo računal-
niškega programa e-testing na sedežu 
Zbornice računovodskih servisov (ZRS).
23. november 2021 – splet
Brezplačno: Kako pravilno napotiti 
delavce na začasno delo v Francijo?
Predavanje je namenjeno podjetjem, ki 
načrtujejo komercialno sodelovanje s 
francoskimi podjetji, ali z drugimi tujimi 
podjetji, za opravljanje del na francoskem 
ozemlju. Seznanili se bodo s pravnimi 
obveznostmi, ki jih imajo pri pošiljanju 
svojih delavcev na delo v Francijo, in 
s predvidenimi stroški, ki jih bodo pri 
tem imeli.
23. november 2021 – e-forum
E-gospodarski forum, gost: Franjo 
Bobinac (Hisense International Co., Ltd)
Dobili bomo odgovore na ta in še mnoga 
druga vprašanja: Kaj šteje kot svoj največji 
uspeh pri dolgoletnem vodenju Gorenja? 
Katera je najtežja odločitev, ki jo je moral 
sprejeti v Gorenju? Kaj se je po prevzemu 
multinacionalke Hisense International Co. 
v Gorenju najbolj spremenilo?
23. november 2021 – Dravograd
Seminar: Zakon o prevozih v 
cestnem prometu
Seminar na temo Zakona o prevozih v 
cestnem prometu in z njim povezanimi 
obveznostmi prejemnikov, pošiljateljev in 
prevoznikov blaga. 

24. november 2021 – splet
Nadaljevalno/obnovitveno izobraže-
vanje za izvajalce DDD – 2. termin
GZS/PTZ - Sekcija izvajalcev dezinfekcije, 
dezinsekcije in deratizacije in Nacionalni 
inštitut za javno zdravje organizirata 
Nadaljevalno/obnovitveno izobraževanje 
za izvajalce dezinfekcije, dezinsekcije in 
deratizacije (DDD).
24. november 2021 – Ljubljana
Delavnica Kultura oblačenja in 
moč podobe
Naša podoba ima veliko moč, saj nam 
lahko pomaga bolje živeti, laže komu-
nicirati in hitreje priti do cilja. Živimo v 
obdobju in okolju, v katerem lahko vsi 
ustvarjamo vtis z oblačili. Vsi imamo 
možnost, da se lahko s svojo podobo 
prilagodimo različnim poslovnim in 
življenjskim priložnostim. Zakaj tega ne bi 
izkoristili?
25. november 2021 – splet
Veliki jesenski živilski seminar
Na dogodku bomo predstavili aktualne 
vsebine, ki so vezane na higieno živil, 
zagotavljanje varnosti in kakovosti živil, 
ter zakonodajne novosti na področju adi-
tivov, arom, barvil. Pomemben poudarek 
bomo namenili aktualnim dejavnikom 
tveganja in oceni rizika glede na stopnjo 
resnosti in pogostosti na živilskem 
področju.
25. november 2021 – webinar
Zaključna konferenca projekta 
INTERREG SI-AT Start Circles
Na dogodku bo predstavljen projekt in 
priporočila politike. Na okrogli mizi bo 
govora o razumevanju in dojemanju 
krožnega gospodarstva v lesnem in 
plastičnem sektorju v Avstriji in Sloveniji, 
sledila bo čezmejna izmenjava mnenj ude-
ležencev glede krožnega gospodarstva.
26. november 2021 – splet
Izzivi digitalizacije pri meritvah
Sekcija proizvajalcev, uporabnikov in 
distributerjev merilne opreme vas vljudno 
vabi na delavnico z naslovom: »Izzivi 
digitalizacije pri meritvah«. V prvem delu 
bodo predavanja, v drugem pa okrogla 
miza z naslovom: Meroslovje za digitalno 
transformacijo.

29. november 2021 – Ljubljana
Priložnosti za slovensko agroživilstvo 
na trgih Zaliva
Domači in tuji strokovnjaki bodo predsta-
vili svoje znanje in izkušnje, s poudarkom 
na zahtevah in pravilih, ki jih je potrebno 
upoštevati pri poslovanju z zalivskimi trgi.
30. november 2021 – splet
Vstop na španski in grški trg
GoMED projektna ekipa vas vljudno 
vabi na webinar pod vodstvom Johanna 
Spitzerja, lastnika svetovalnega podjetja 
Spitzer Advice.
2. december 2021 – Milano
Forum Agenti Milano se vrača z B2B 
sestanki »v živo«
V okviru letošnjega, že devetega po vrsti, 
srečanja v Milanu, bo organiziran sku-
pinski nastop slovenskih podjetij »v živo« 
na letališču Malpensa pri Milanu.
7. december 2021 – Ljubljana
Žitna konferenca 2021
Vljudno vabljeni na Žitno konferenco 2021, 
ki bo 7. decembra 2021 na Gospodarski 
zbornici Slovenije. Veselimo se sre-
čanja z vami.
12. december 2021 – Dubaj
Gospodarska delegacija na Expo 
2020 Dubaj – Digitalizacija in umetna 
inteligenca
Predstavniki slovenskih podjetij s področij 
digitalizacije in umetne inteligence se 
bodo v okviru delegacije GZS udeležili 
Expa 2020 v Dubaju in se na slovenskem 
in izbranih tujih paviljonih srečali z novimi 
potencialnimi poslovnimi partnerji.

Koledar  
dogodkov 

 GZS





Najboljši ga že imajo.    Pridobite ga tudi vi!

Novi in podaljšani imetniki certifikata Excellent SME po 1. septembru 2021

4 A d.o.o.

ACADEMIA d.o.o.

APiA d.o.o.

AVTO - KOČEVJE d.o.o.

BONAJO d.o.o.

CNJ d.o.o.

DEBRIA d.o.o.

E.P.S. INŽENIRING d.o.o.

E2E d.o.o.

EGAL PB d.o.o.

EHO d.o.o.

eMundia d.o.o.

FOTONA d.o.o.

GPO d.o.o.

INOTHERM d.o.o.

iPiramida d.o.o.

JANJA ŠKOFLANC CERJAK S.P.

KONEM COLOR, Ozeljan d.o.o.

KORONA inženiring d.d.

KOVINTRADE d.d. Celje

MARNIT d.o.o.

MOGA d.o.o.

Odvetniška pisarna  
Tadej Vodičar, d.o.o.

Parsis, d.o.o.

PINACEA d.o.o.

PINKERTON INTERNATIONAL, d.o.o.

PLANEN, d.o.o., Škofja Loka

PRIMA d.o.o.

RACI d.o.o.

ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.

SILVESTER MURGELJ S.P.

ŠIŠKO steklarstvo d.o.o.

SMARTIS d.o.o.

SON d.o.o. Vinica

STUDIO MATEVLJIČ d.o.o.

SUMAND d.o.o.

TABOR TRADE d.o.o.

TIKO PRO d.o.o.

TINEX, d.o.o.

VEMAR d.o.o.

VIBOR d.o.o.

VIVA - PROJEKT d.o.o.

VIZIJA RAČUNOVODSTVO d.d.

ŽIVIČ d.o.o.

Imetniki certifikata Excellent SME Slovenija dosegajo izjemne rezultate:
• imajo 30 % višje prihodke na zaposlenega od povprečja te velikosti podjetij,
• ustvarijo 57 % višji dobiček na zaposlenega,
• ustvarijo za 28 % višjo dodano vrednost na zaposlenega.

excellent-sme.gzs.si
Certifikat Excellent SME ima v Sloveniji 
preko 900 podjetij.
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Emisije CO2: 324−127 g/km. Kombinirana poraba goriva: 12,4−4,8 l/100 km. Emisijska stopnja: Euro 6d. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna. *Višina Podjetniškega bonusa je odvisna od 
modela vozila. Podjetniški bonus za model Transporter 6.1 do 4.350 EUR, za model Crafter do 2.500 EUR, za model Caddy do 2.290 EUR. **Bon 
za financiranje v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV. Leasingojemalec je opravičen do bonusa v obliki 
znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z vključenim DDV in brezplačne letne vinjete v primeru sklenitve pogodbe o finančnem 
ali operativnem leasingu ali kreditu vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in hkratno sklenitvijo kasko in 
obveznega zavarovanja vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (zastopa zavarovalnice: 
Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Generali d.d.) pod pogoji 
akcije VWGVBONVIN_2021. Več na www.porscheleasing.si. Ponudba velja do 31.12.2021.

www.vw-gospodarska.si

Za vse, ki gradijo 
prihodnost
Z Gospodarskimi vozili Volkswagen boste kos prav vsaki nalogi. 
Transporter 6.1 uresničuje svoje poslanstvo in najbolje opravi 
delo za vas. V prostornem in zmogljivem Crafterju boste zlahka 
prevažali še tako velik tovor. Samozavestni Caddy pa je v svoji  
novi podobi še bolj prilagodljiv, napreden in pripravljen na vse. 

Izberite najboljše zase. Preverite ugodno ponudbo Volkswagen 
Gospodarskih vozil na vw-gospodarska.si

Podjetniški bonus  
do 4.350 EUR*

Bon za financiranje 
1.000 EUR**

+ Letna vinjeta**
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