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Kupcev jim ni treba veliko 
prepričevati
Podjetje za energetske storitve Solvera Lynx se je po zadnji menjavi 
lastnika stabiliziralo in pridobilo prvi večji posel v tujini. Prav 
internacionalizacija poslovanja je tudi razlog, da so se včlanili v GZS. 
O tem in kako bodo v prihodnje zniževali stroške za energijo, smo se 
pogovarjali z izvršnim direktorjem Arnejem Mislejem.
Stane Petavs

Na katere dosežke vašega podjetja ste najbolj 
ponosni?
Dosežek je, da je ta ekipa ostala skupaj, v zadnjem ob-
dobju pa, da smo dobili prvi večji posel energetske-ga 
managementa v tujini, in sicer v Avstriji. To je krona 
naših večletnih prizadevanj. Podjetje je bilo ustanov-
ljeno leta 2002, vendar je šlo skozi turbulentne čase, 
menjali so se lastniki, šele v zadnjih mesecih so se 
razmere stabilizirale. Dejavnost podjetja energetski 
management je bila sicer vse skozi ista, ni pa bilo 
enotne strategije in vizije, v katero smer peljati razvoj 
podjetja.

Katere so bile vaše največje napake in kaj bi danes 
naredili drugače?
IIdeja posla je bila že v začetku dobra, če ne bi bilo 
vseh teh lastniških sprememb, drugih napak ni bilo. 
Usmeritev v vse, kar je povezano z obvladovanjem 
energije, je izjemno dobra, samo razvoj zamuja, pred-
vsem vstop na tuje trge. Tako kot ima Microsoft že vse 
skozi Windows, ima naše podjetje informacijski sistem 
GemaLogic, iz katerega izhajajo vse  programske rešit-
ve, od energetskega upravljanja procesov v industriji 
(Talum, SIJ) do varčevanja z energijo v stanovanjskih 
stavbah. Ena od zanimivejših stvari, ki smo jo razvili, 
je sistem za porabo energije vlakov. Izkazalo se je, da 
strojevodje pod enakimi pogoji (dolžina vlaka, trasa, 
lokomotiva ...) porabijo zelo različno količino energije, 
zato se zdaj usposabljajo za varčnejšo vožnjo. Že 
omenjeni posel v Avstriji je energetski management v 
osmih velikih bolnišnicah.

Kako se prilagajate tako različnim strankam?
To ni problem, ker imamo skupno programersko eki-
-po, ekipo za elektroniko, ki razvija tipala za beleženje 
porabe energije, in močno ekipo inženirjev, mana-
gerjev, ki se spozna na porabo energije za različne 
namene.  

Kaj je v vašem poslu najtežje?
Najtežje je priti do kadrov, predvsem programerjev. 
Povpraševanje po njih je zelo veliko; ne zavedamo se, 
kako močna je Slovenija na tem področju, od podjetij 
Outfit7, Zemante, do novih manjših tehnoloških 
podjetij. Ta problem rešujemo z nenehnim iskanjem 
kadrov in vzagajanjem lastnega kadra, ki se začne v 
študentskih letih.   

Kateri posli so najbolj donosni, od katerih si največ 
obetate v prihodnje?
Najbolj sladek posel je razvoj programskih rešitev za 
naročnike in njihova implementacija, pri katerih tudi 
ni posebnih stroškov z nabavo opreme. Poiskala so 
nas namreč tuja podjetja, katerim na naši platformi 
razvijamo programsko opremo. Ker je na splošno 
težko vzpostaviti takšno programersko ekipo, lahko 
pri teh storitvah postavimo zelo dobro ceno.
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Tiskano na papirju Sora Matt 1.1., 80g papirnice GORIČANE.

Arne Mislej, izvršni direktor Solvere Lynx
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Kakšna bo IT podpora pri upravljanju z energijo čez 
10 let?
Trend gre v smer, kjer se tudi mi  veliko »igramo«. 
Naredili smo virtualno elektrarno za zagotavljanje 
tercialne rezerve električne energije. Včasih smo imeli 
za sekundarno oziroma tercialno rezervo električne 
energije denimo termoelektrarno Brestanica, ki se jo 
je po potrebi zagnalo, zdaj pa s programsko opremo 
povežemo večje število srednje velikih proizvajalcev in 
porabnikov električne energije. In ko nastopi kriza pri 
dobavi, se z matematičnimi modeli razpošlje signale, 
kdo lahko zmanjša porabo, kdo poveča, in kar na 
enkrat se ustvarijo kilovati moči, ki so realni. Ta moč 
namreč ni virtualna, ampak je zbrana  iz omrežja, 
ki ga mi postavimo. Pri tako imenovanih pametnih 
omrežjih se gre zdaj v sekundno zagotavljanje podat-
kov, včasih je bilo dovolj 15-minutno, in čez deset let 
bo vse povezano v realnem času, od elektrarne do 
žarnice.

Kako podjetja dojemajo vse hitrejšo digitalizacijo 
poslovanja, za katere rešitve jih najtežje 
prepričate?
Vsi se vedno bolj zavedajo, da je energija strošek, 
in ko si podjetja ali pa bolnica izračuna, da v letu ali 
dveh lahko amortizira takšno investicijo, se zanjo tudi 
odloči. Ni jih potrebno prav veliko prepričevati. 

Kaj se vam trenutno zdi največji problem 
slovenskega gospodarstva?
Slovenski problem je še vedno »majhnost v glavah«. 
Velika težava je, ker so številna podjetja kapitalsko 
neustrezna, tako ne vedo, kako se naj širijo, saj so 
hkrati zaprta do tujega kapitala. To govorim v pov-
prečju, da ne bi komu delal krivice. Tudi svet ni več 
svet ene, dveh ali treh hitrosti, temveč je svet mnogih 
hitrosti. Tisti, ki so dobri, vozijo v svoji smeri zelo hitro 
in suvereno, zanesejo se nase in svoje delo ter so tiho. 
Takšnih je vse več in nas tudi držijo pokonci.  

Zakaj ste se včlanili v GZS?
Glavni motiv je internacionalizacija. Na slovenskem 
trgu še vedno ustvarimo največ prihodkov, zato je zdaj 
skrajni čas, da gremo na tuje trge. Opažamo namreč, 
da so naše rešitve dobro sprejete, posel v Avstriji smo 
dobili v konkurenci globalnih ponudnikov. To pomeni, 
da smo bili doslej preveč sramežljivi. Program zborni-
-ce za internacionalizacijo je zelo soliden ter koristen 
in enostavno moraš biti del njega. Ne moreš hoditi po 
zbornici, če nisi njen član. gg

»Program 
zbornice za 
internacionalizacijo 
je zelo soliden 
ter koristen in 
enostavno moraš biti 
del njega.« 

Več informacij v Članskem centru GZS:
https://www.gzs.si/o_gzs/clanski_center
T: 01 58 98 105, F: 01 58 98 100
tanja.jamnik@gzs.si
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