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Izpušni sistem za BMW M5 (F90) / 2018 / Evolution Line (Titan)
S homologacijo ECE

ZVOK 
ZMOGLJIVOSTI
Akrapovičev izpušni sistem, preizkušen na dirkališču, ne navdušuje samo s svojo

zmogljivostjo, ampak je tudi vizualno privlačen. Kakovost , ki jo lahko vidite, slišite in občutite, je 

plod mojstrske izdelave, vrhunskega tehnološkega znanja in uporabe inovat ivnih materialov.
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Detektor ohladitve

Termometer gospodarske klime se na 
razmere na trgu že leto dni odziva po načelu 
toplo-hladno.
 
Najbrž bi v zgodovini svetovnih geostrateških 
in gospodarskih razmer težko našli podobno 

situacijo, kot jo živimo in spremljamo zdaj. Razlogov za takšno 
trditev je več:

1. Že vsaj leto dni poslušamo in beremo toplo-hladne napovedi 
o gospodarski klimi in napovedih – v EU večinoma za Italijo, 

Nemčijo in Veliko Britanijo (predvsem zaradi brexita). Enkrat dol, drugič gor …

2. Že nekaj let imamo nenehno kar nekaj geostrateških nevralgičnih točk (brexit, 
ameriško-kitajska trgovinska vojna, severnokorejska grožnja, venezuelski kaos, povsem 

negotove razmere v Zalivu in okolici …), ki se bližajo vrelišču, pa se potem spet ohladijo … Na 
srečo.

3. Kljub vsemu omenjenemu in kljub dejstvu, da je kriza minila že pred leti, je svetovna 
gospodarska rast še vedno solidna, toda obresti so še vedno rekordno nizke, to pa 

omogoča bolj malo manevrskega prostora za odziv centralnih bank, če pride do večje 
ohladitve.

4. V Sloveniji še danes straši spomin na veliko krizo, ki smo jo pred desetletjem močno 
občutili. Mnogi opozarjajo, da to še vedno negativno učinkuje na domačo kupno moč, 

čeprav prave krize še ni videti.
Takšne razmere niso nevarne, so pa tvegane, torej potencialno nevarne, in to vsaj 
štirikrat. Prvič, nevarne so, ker ustvarjajo precejšnjo negotovost na trgu, zaradi česar so 
v negotovosti tudi podjetniki, takšno stanje pa omejuje njihovo ambicioznost pri novih 

projektih. Drugič, takšne razmere lahko povzročijo 
psihološki krč pri potrošnikih, to pa lahko zavira 
gospodarsko rast. Oboje je negativno zaradi pretiranega 
varčevanja.
A negativni učinki so lahko tudi nasprotni. Namreč, 
tretjič, dolgotrajno obdobje takšne negotovosti lahko 
med ljudmi sproži občutek, da večjega ohlajanja 
gospodarstva tako ali tako še kar nekaj časa ne bo. Ali 
pa sploh nikoli več. Ljudje radi verjamejo v sanje in v tem 

primeru bi lahko začeli pretirano trošiti. In četrtič, takšne razmere tudi politikom in drugim, 
ki se financirajo iz javnih sredstev, lahko vzbudijo občutek, da je mogoče iz podjetij izčrpati 
še več denarja. Oboje je negativno zaradi pretiranega zapravljanja.
Tako je še toliko pomembneje, da se podjetniki in vsi drugi modro pripravimo na ohladitve – 
sicer se bomo prehladili. Izdatno paleto pragmatičnih nasvetov z zadnje SBC Akademije na 
temo priprave podjetnikov na ohladitve izvoznih trgov lahko preberete na naslednjih straneh 
tokratne revije SBC Podjetnik. 
Seveda pa si vsi, ki vemo, kako pomembni so podjetnost, podjetništvo in podjetniško okolje, 
želimo, da bi modro ravnala tudi vlada. Razbremenitev osebnih prejemkov gre v pravo smer, 
ne pa tudi obremenitev kapitalskih dobičkov, saj v takšnih razmerah te davčne stopnje ne bi 
bilo preudarno dvigniti višje kot v okoliških državah. 
Živimo v času, ko so nujne modre in pragmatične poteze, in ne ideološke. 

Avtor: Goran Novković, odgovorni urednik

Živimo v času, ko 
so nujne modre in 

pragmatične poteze, ne 
ideološke. 

SBC | Uvodnik | Maj 2019
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Postanite član SBC –  
Kluba slovenskih podjetnikov

info@sbc.si

Uspešni se družijo z 
uspešnimi.
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Smo v najuspešnejši gospodarski 
regiji na svetu, a čakajo nas številni 
izzivi in tveganja, ki bi lahko 
poslabšali trenuten gospodarski 
položaj. Raziskava Deloitta kaže, da 
bo regija Srednja Evropa gospodar-

sko še naprej rasla, a 
počasneje. Je pa opazno, 
da »temperatura« zau-
panja med finančnimi 
direktorji močno upada, 
ugotavlja direktorica in 
odgovorna partnerica v 
družbi Deloitte Barbara 
Žibret Kralj.
»Zaupanje v gospodarstvo vztrajno pada in Slovenija 
pri tem ni izjema. Je pa poslabšanje bolj čutiti v drža-
vah Zahodne Evrope, kamor slovenska podjetja največ 
izvažajo. Kot del Srednje Evrope je Slovenija na ob-
močju, ki primerjalno in absolutno glede na poslovne 
in ekonomske kazalnike velja za najboljše na svetu. 
Ta regija ima najvišje rasti BDP, prihodkov in dobička, 
kljub temu pa se spoprijema z nekaterimi izzivi: 

��� krepitvijo konkurence na trgu, 
��� ciljnimi trgi v ohlajanju, zlasti 

zahodnoevropskimi, 
��� povečanim pritiskom multinacionalk, 
��� usihajočim trgom delovne sile, tako belih 

kot modrih ovratnikov,« 
pravi Barbara Žibret Kralj, ki za Slovenijo 
poudarja: »Kljub temu, da gospodarska rast v 

Sloveniji nekoliko usiha, bo po napovedih še 
vedno višja od evropskega povprečja in od 
držav, kamor največ izvažamo.«

Česa se odloČevalci najbolj 
bojijo?

Raziskava, ki jo je med direktorji izvedel Deloit-
te, je pokazala, da odločevalce najbolj skrbijo: 

1Usihajoč trg delovne sile.
»Največja bojazen izhaja iz trga delovne sile. 
Lahko rečemo, da podjetja v Evropi pesti bole-
zen usihajočega trga delovne sile, brezposel-
nost je skoraj ničelna.« 

2Pritisk na višje plače.
Vse večji pritisk na dvig plač je opazen v vseh 
panogah. »O tem govori podatek, da podjetja 
niso ustrezno planirala rasti plač za lani, a so 
to popravila za letošnje in naslednja tri leta.«

Avtorja: Uroš Kokošar, Jan Tomše

SBC | Gospodarske napovedi  | Maj 2019
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izpostavljene 
ohlajanju 

izvoznih trgov?

Temperatura zaupanja med 
finančnimi direktorji, sodeč 
po anketi Deloitta, močno 
upada. Poslabšanje je bolj 
čutiti v Zahodni Evropi kot pa 
v Srednji Evropi.
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3Manj kohezijskih sredstev. 
»Evropa se srečuje še z drugimi izzivi; eden 
je ta, da Evropska unija še ni sprejela nove 
prihodnje politike in da se napoveduje nižji 
obseg kohezijskih sredstev. Splošno gledano 
za Slovenijo to ni tako velika težava, je pa za 
preostale države v regiji, ki se zelo opirajo na 
omenjena sredstva,« opozarja Barbara Žibret 
Kralj.

4Mednarodna trenja in politike.
»Na poslovanje bo vplivala tudi morebitna 
nadaljnja krepitev ameriškega dolarja v primer-
javi z evrom ter morebitno zaostrovanje trgo-
vinskih razmer med ZDA in Kitajsko. Dejavnik 
je tudi brexit.«

Ob napovedi, da bo v prihodnjih letih rast BDP nižja z 
manjšimi cikličnimi nihanji, Žibret Kraljeva poudarja, da 
bodo gonilo slovenske rasti – za letos je napovedana 
3,1-odstotna rast BPD – še naprej: domača potrošnja, 
večja potrošnja države, povpraševanje po posojilih 
(zaradi nizkih obrestnih mer) in rast plač. Kot 
pomemben dejavnik rasti izpostavlja tudi turizem.

Direktorji pripravljeni tvegati precej manj 
Indeks zaupanja med direktorji je splošno gledano 
padel, še vedno pa je visok na območju Srednje 
Evrope, kažejo ugotovitve Deloitta. Poglavitni vzrok 
je dvig predvidenih stroškov poslovanja. Finančni 
direktorji so občutno zmanjšali pripravljenost 
prevzemanja tveganj. 

kazalniki in napoveDi za sreDnjeevropsko 
regijo 
�V obdobju 2020–2021 se pričakuje rast obrestnih 

mer na območju evra. To bi hkrati z nadaljevanjem 
ohlajanja gospodarstva na območju EU, brexitom 
in trgovinskimi vojnami upočasnilo rast BDP. 
�Podjetja v letu 2019 pričakujejo dvig plač v višini 

od 1 % do 5 %. 

Vir: Deloitte

Kje bodo investirali in 
zaposlovali, Kje pa ne?

Raziskava Deloitta je pokazala, da med finančni-
mi direktorji indeks zaupanja sicer upada, a je še 
vedno visok. Glavni dejavnik zniževanja zaupanja je 
dvig predvidenih stroškov poslovanja. 
»Največji upad optimizma je opazen za panoge 
gradbeništvo, trgovina ter proizvodnja na področju 
avtomobilske industrije in telekomunikacij. Nega-
tiven signal je napoved, da se bo manj investiralo 
in zaposlovalo v transportu, logistiki in telekomu-
nikacijah, po drugi strani pa se bo dodatno zapo-
slovalo in investiralo v energetiki, medtem ko se bo 
v avtomobilski industriji še več investiralo, a manj 
zaposlovalo,« izpostavlja Barbara Žibret Kralj, ki 
dodaja, da je 

SBC | Gospodarske napovedi | Maj 2019

Je zdaj 
primeren čas za 
izpostavljanje 
tveganju? 

Da 15 % 

Ne 85 %

Višji stroški poslovanja 65 %

Pomanjkanje kvalificirane  
delovne sile 47 %

Negotovost zakonodaje 29 % 

Zmanjšanje povpraševanja 
 na tujih trgih 27 %

Geopolitična tveganja 27 %

Znižanje cen blaga in storitev 22 % 

Zmanjšanje povpraševanja na 
domačem trgu 15 %

Povečanje kompleksnosti 
zakonodaje 15 %

Plačilna nesposobnost in ozka grla 
v gospodarstvu 13 %

Povečanje konkurence 13 %

Obrestno tveganje 7 %

Valutno tveganje 5 %

Kibernetska tveganja 5 %

Pomanjkanje kapitala 2 %

Disruptivne tehnologije 2 % 

Vir: Deloitte, raziskava med 
finančnimi direktorji 

Največja tveganja 
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Ne 85 %

Obiščite nas na poslo.si

Vrhunska e-mobilnost
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5Razpršite tveganje z novimi produkti.
Podjetja se ne smejo nikoli zadovoljiti z obsto-
ječim poslovanjem. Stremijo naj k preboju na 
nove trge z novimi produkti in s tem dodatno 
razpršijo tveganje, svetuje Svilan.

6Stremite k čim boljšemu indeksu dodane 
vrednosti v izvozu. 
Nekoč je za merilo veljal obseg izvoza, danes 
pa je vedno bolj upoštevan indeks domače do-
dane vrednosti v izvozu (VAX). VAX meri delež, 
ki ga v izvozu predstavljajo domače znanje, 
tehnologije, materiali, surovine neke države. 
Izvozniki naj z lastnim znanjem in produkti 
stremijo k čim boljšemu položaju v mednaro-
dnih dobavnih verigah, priporoča Sibil Svilan. 

7Izkoristite financiranje in zavarovanje 
izvoza. 
Podjetja naj izkoristijo možnosti za financi-
ranje in zavarovanje izvoza. Na trgu je dovolj 
temu namenjenih instrumentov.

R azmere v glavnih partnericah 
slovenskih podjetij so se poslab-
šale, tako da se morajo podjetja 
prilagoditi, opozarja predsednik 
uprave 
SID banke 

Sibil Svilan. Posebej 
poudarja, da je najbolj-
ša obramba pred novo 
krizo ustrezen kapital. 
Kaj svetuje slovenskim 
podjetnikom? 

1Vsaj 40 odstotkov kapitala imejte v sredstvih. 
Ena od težav slovenskih podjetij je, da imajo 
premalo lastniškega kapitala, ki je zelo pomem-
ben za zagotavljanje rasti, saj ta ni mogoča le z 
dolžniškimi viri. Imejte vsaj 40 odstotkov kapita-
la v sredstvih. Kapital je najboljša obramba proti 
zaostrenim razmeram. 

2Ambiciozni bodite pri investiranju. 
Veliko podjetij investira v omejenem obsegu, kar 
pomeni manj možnosti za preboj. Zato Svilan 
svetuje več ambicioznosti, saj boste s preboj-
nimi investicijami premagali strah, predvsem 
pa naj bo cilj višja dodana vrednost. Žal je rast 
dodane vrednosti v slovenskih podjetjih bistve-
no nižja od gospodarske rasti. 

3Vse se spreminja, iščite nove prodajne 
modele.
Z obstoječimi prodajnimi modeli imajo podjetja 
manj možnosti za uspeh. Prodajne modele je 
treba spremeniti, saj se spreminja tudi industri-
ja. Avtomobilska industrija na primer doživlja 
pravo revolucijo. 

4Povezani nišni akterji lahko ponudijo 
celovite rešitve.
Večina manjših slovenskih podjetij je nišno usmer-
jena. Podjetja naj se tesneje povezujejo in sodelu-
jejo ter s skupnimi nastopi osvajajo nove trge.

8 receptov za večjo 
ambicioznost in 

povezanost

Veliko podjetij 
investira v 
omejenem 
obsegu.

Avtor: Jan Tomše

kje so slovenska izvozna poDjetja 
ranljiva?
1. Izvozni portfelji slovenskih izvoznikov so večinoma 
visoko koncentrirani, največkrat le na od dva do tri 
produkte ali trge.
2. Večje tehnološke spremembe bi lahko hitro 
povzročile tehnološko zastarelost produktov 
slovenskih izvoznikov, s tem pa bi se zmanjšale tudi 
možnosti za prodajo. 
3. Investiranje zgolj v omejenem, ne v prebojnem 
obsegu.
4. Premalo inovacijskega potenciala, ki je nujen za 
zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti izvoznih podjetij.

Za več uporabnih nasvetov obiščite spletno 
stran SBC – Kluba slovenskih podjetnikov: 
https://www.sbc.si/sbc-podjetnik/izbrani-
nasveti/
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S pomočjo  vrhunskih strokovnjakov, brezhibne  organizacije in so-
dobne tehnologije v družbi Atrium-novi interieri oblikujemo pohi-
štvo za poslovne potrebe in dom, ki je v celoti prilagojeno  potrebam  
in željam naročnika. 

Aktivna  reorganizacija  delovnih  procesov ter napredna  digitaliza-
cija postavljata nove mejnike v 30-letni zgodovini podjetja Atrium 
novi in- terieri, d. o. o. iz Ljutomera. Družinsko podjetje, ki je zraslo iz 
obrtniške delavnice, zadovoljuje širok segment kupcev doma in v tu-
jini. Podjetje izdeluje pohištvo v lastni, moderno  opremljeni proizvo-
dnji. Postrežemo z lastnim programom pohištva za poslovne objekte 
in pisarne, ali pa iz- delamo celotno pohištvo za hotele, bolnišnice  ali 
restavracije. Seveda smo ob tem ohranili še izdelovanje pohištva za 
stanovanjske hiše in stanovanja. Pohištvo je popolnoma  prilagojeno 
potrebam in željam naročnika. Zanesljivost dobavnih rokov ter brez-
hibna storitev dobave in montaže pohištva, sta naš ponos.

Strankam  ponujamo  celoten  projekt, ki ga prevzamemo od izdela-
ne idejne zasnove arhitekta. Takrat se prodajni in tehnični kadri pos-
vetimo notranji razdelitvi in pripravi dela ter pristopimo v projektno 
načrtovanje za izvedbo posameznega  projekta. Poslovanje, ki je že 
v veliki meri digitalizirano, skupaj z informacijsko platformo, je med-
sebojno povezano in omogoča  mrežno vodenje ter pripravo CNC 
strojev v NEST sistemu. 

V prihodnosti  želimo narediti  še dodaten   korak  bližje  k  indu-
stri- ji  4.0. V poskusnem  delovanju  je že program  za vodenje  
časov operativnih  nalogov.  Podjetje  deluje po certifikatu  za 
kakovost ISO 9001. Razvoj gre  v smeri  izboljšanja  poslovanja,  
povečanja produktivnosti  in nenehnega   prizadevanja  k neneh-
ni  zagotovitvi najvišjega možnega  nivoja kakovosti. 

ATRIUM – 
pohištvena oprema 

turističnih in 
poslovnih objektov

ATRIUM – NOVI INTERIERI D. O. O.   |   Kolodvorska 28, 9240 Ljutomer   |   T: +386 (0)2 584 90 70   |   www.atrium-pohistvo.eu
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I ztok Podkrižnik, direktor podjetja 
Podkrižnik, ki sodeluje z nekaterimi 
največjimi svetovnimi igralci v avtomo-
bilski in drugih panogah, izpostavlja, 
da pomanjkanje kadrov morda kmalu 
ne bo več težava.

 Pri poslovanju na nem-
škem trgu, kjer je podjetje 
Podkrižnik pred časom 
prevzelo nemško podjetje, 
namreč opaža povečan 
obseg vlaganj v napredne 
tehnologije. Izpostavlja 
naslednja vidika:

1Novi roboti vs. prekvalificirani delavci. 
V prihodnje bodo potrebni veliki vložki v 
prekvalifikacijo delavcev z dolgim stažem v in-
dustriji. Ti se bodo morali prilagoditi, saj bosta 
njihovo delo postopno prevzemali robotizacija 
in avtomatizacija, ugotavlja Iztok Podkrižnik.

2Z razvojem nad geopolitična tveganja. 
V Nemčiji se danes ogromno vlaga v raziskave 
in razvoj, da bi se znali ustrezno prilagoditi 
prihodnjim razmeram. »Nihče ne ve natančno, 
za koliko se bo zmanjšal obseg proizvodnje 
izdelkov v nemški industriji. Po ocenah bo za-
radi brexita v Nemčiji v avtomobilski industriji 
izginilo 15 tisoč delovnih mest, posredno pa 
celo 100 tisoč delovnih mest,« napoveduje 
Podkrižnik.

3 Čim več nišnih izdelkov za različne panoge.
Specializirajte se za nišne produkte in svoje 
rešitve prodajajte v različnih panogah. »Morda 
so začetni vložki večji, a se obrestuje. Zmanj-
šujte rizike. Ne stavite samo na enega konja. 
Prisotni bodite v različnih panogah,« svetuje 
Podkrižnik, ki ugotavlja, da je njegovo podjetje 
tudi z razpršenostjo partnerstev utrdilo odpor-
nost proti krizi. Njihov pogled v prihodnost je 
usmerjen proti mikromobilnosti, veliko vlagajo 
v tehnologijo. 

Dobro je staviti na 
več konjev

12 SBC | Nasveti članov SBC | Maj 2019
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Trivo Krempl, direktor podjetja 
AJM Okna-vrata-senčila, ki 
ima izkušnjo s premagovanjem 
prejšnje krize, poudarja, da je za 
uspešno 
spo-

padanje z zaostrenimi 
razmerami treba početi 
več stvari hkrati. 
Kriza leta 2012 je podjetje 
zadela tudi zaradi močne 
izpostavljenosti gradbene-
mu sektorju, ki se je v ti-
stem času začel sesedati. 

Ukrepali so: 

1Sredi krize so poiskali nove trge. 
Močneje so se usmerili na tujino ter okrepili 
prodajno mrežo v Avstriji in Švici. Na omenje-
nih trgih so začeli nastopati bolj agresivno. 

2Načrtno so gradili zaupanje z lokalnimi 
partnerji. 
Ustanovili so lokalno podjetje in poudarili zna-
ke, pomembne za prikaz lokalne prisotnosti: 
poslovati so začeli z lokalnimi transakcijskimi 
računi in zaposlili lokalne kadre. Okrepili so 
poprodajne aktivnosti na tujih trgih. 
To je povečalo obseg prodaje ter omogočilo 
preživetje in stabilizacijo podjetja. 

KaKo so se reševanja iz Krize 
lotili doma:

3Osredotočili so se na investitorje, ne na 
gradbince. 
Naredili so selekcijo kupcev. Preverili so, za 
kom stoji dobro ime in komu lahko zaupajo. Pri 
tem se niso omejili zgolj na zunanje znake, na 
primer bilance, ampak so se preverjanja lotili 
bolj poglobljeno. Bolj kot na gradbena podjetja 
so se osredotočili na individualne kupce in 
manjša podjetja, ki so pokazala resno zanima-
nje za investiranje. V ta namen so izkoristili 
že takrat dobro razvito prodajno mrežo. S tem 
pristopom so razpršili tveganja.

4Lastniki so dodatno vložili denar v podjetje. 
Ko je podjetje zašlo v krizo, so lastniki prihran-
ke od dividend podjetja vložili nazaj v podjetje. 
Tako so prispevali potrebna finančna sredstva 
in obenem pokazali, da v podjetje verjamejo.

 

Nad krizo z ambicioznim 
trženjem v tujini

popolna Digitalizacija
Trivo Krempl poleg vztrajnega razvijanja novih rešitev 
kot pomemben dejavnik omenja popolno digitalizacijo 
vseh procesov v podjetju. Poslujejo brezpapirno in to 
se obnese, pravi.
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Andrej Perc, direktor podjetja 
Creatim Ržišnik Perc, opaža, 
da slovenska podjetja bistveno 
premalo izkoriščajo metode 
trženja (marketinga) na spletu. 
Izposta-

vlja primer vhodnega 
oziroma »inbound« 
marketinga, ki omo-
goča, da podjetja na 
podlagi kakovostne 
vsebine in uporabnih 
podatkov k sebi priva-
bijo kupce. 

2Oblikujte tipične persone v podjetju. 
V podjetjih, ki so vaši potencialni kupci, pro-
ces odločanja ni linearen. Obstaja več tipov 
odločevalcev, person, ki vplivajo na odločitev 
o nakupu. Ko pripravljate vsebino za splet, 
imejte v mislih persone, ki sodelujejo pri odlo-
čitvi za nakup, njihove motive, želje in navdih. 
Predstavite koristi za vsako persono posebej. 
Pri tem upoštevajte, kdo mora dati soglasje k 
nakupu, in predvsem, kdo ima moč reči ne. Pri-
mer: v IT-podjetjih imata odločevalski položaj 
navadno vodja marketinga in vodja IT, zato ju 
je treba upoštevati pri predstavljanju koristi in 
prednosti določene rešitve, za katero želimo 
kot kupca pridobiti IT-podjetje. 

3Spremljajte odziv (analitika) in optimizirajte 
proces.
Potem ko pripravite kakovostne vsebine in 
jih ponudite prek spletnih kanalov, z analitiko 
spremljajte odziv. Beležite podatke, kdo prihaja 
na vašo spletno stran, s katere lokacije in koli-
ko časa se zadržuje pri določeni vsebini. Temu 
prilagodite svojo vsebino in tako krepite odnos 
z uporabniki.
Podatke o obisku beležijo tudi spletni iskal-
niki, ki zadetke na spletu razvrščajo glede 
na obiskanost, čas obiska in druge kriterije. 
Kakovostna vsebina je temelj; boljša ko je, 
višje je uvrščena v brskalnikih in tako predsta-
vlja najboljši način, da organsko povečate svoj 
doseg ter privabite potencialne kupce. 

4Vhodni marketing je tek na dolge proge. 
Naložba v vhodni marketing je dolgoročna, re-
zultati bodo vidni postopoma, poudarja Andrej 
Perc. 

Pri vaših kupcih je več tipov 
odločevalcev!

kaj je vhoDni marketing?
Vhodni marketing izkorišča kakovostno vsebino za ustvarjanje 
prodaje, da bi tako pripeljal kupce do podjetja, in ne obrnjeno. 
Temelji na ustvarjanju relevantne vsebine, ki pritegne 
potencialne kupce. To vsebino podjetje ponudi prek pravilno 
izbranih spletnih kanalov, nato pa s spletno analitiko spremlja, 
katera vsebina obiskovalce zanima, in se temu prilagaja. Tako 
pridobiva kakovostne stike, ki povečujejo možnost za krepitev 
prodaje.

preDnosti vhoDnega marketinga: 
�pomaga krepiti doseg brez visokih stroškov, saj 

temelji na kakovostni vsebini, ki jo spletni iskalniki 
uvrščajo visoko,
�pomaga povečevati ugled in prepoznavnost podjetja,
�zaradi relevantne vsebine in koristnih informacij 

povečuje možnosti za uspešno konverzijo iz 
potencialnih v dejanske kupce.

Primer: Podjetje, ki ima na spletni strani prosto do-
stopno bogato bazo tehničnih podatkov in informacij, 
za katere ve, da so relevantne in zanimive za trg, naj 
razmišlja o omejitvi dostopa, denimo tako, da mora 
obiskovalec na spletni strani pustiti e-poštni naslov. 
Tisti, ki ga bodo podatki na spletni strani podjetja 
pritegnili, se bo verjetno začel obračati nanj. Tako 
bo podjetje pridobilo stike potencialnih strank, ki jih 
lahko v nadaljevanju izkoristi kot poslovno priložnost.  

KaKo se lotiti vhodnega 
marKetinga

1Določite cilje.
Opredelite razloge, zakaj se odločate za vstop 
na določen trg, in poslovni kontekst. Cilj je 
lahko promoviranje izdelkov ali storitev na 
določenem trgu, povečanje prodaje, pridobitev 
točno določene skupine kupcev …

SBC | Nasveti članov SBC | Maj 2019
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»Smo na prelomnici. 
Velika podjetja se tega 
zavedajo in sprejemajo 
težke odločitve.« Tako 

pravi Iztok Podkrižnik, 
lastnik in direktor podjetja 

Podkrižnik, ki ima svojo 
hčerinsko družbo tudi v 

Nemčiji.
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I ztok Podkrižnik je kot podjetnik 
postal dejaven konec 80. let prejšnjega 
stoletja. Podkrižnik, d. o. o, je danes 
med vodilnimi podjetji v Evropi pri 
obdelavi kovin z različnimi metodami, 
ukvarja pa se tudi z brizganjem 

plastike. 
Podjetje iz Ljubnega ob Savinji poslovno 

sodeluje z velikimi in uspešnimi podjetji, kot so 
Danfoss, Bosch, ebm-papst, Makita, BSH in Atlas 
Copco, razvojno pa z izobraževalnimi centri in 
razvojnimi ustanovami doma in v tujini. Močno je 
vpeto v avtomobilsko industrijo in tudi v navtiko; 
na začetku leta je v Avstriji predstavilo pogonski 
sistem z električnim izvenkrmnim 
motorjem. Prejelo je več nagrad 
za rešitve v industriji. 

Predvsem v avtomobilski 
industriji, s katero veliko 
sodelujete, mnogi govorijo o 
prihodu nove krize. Ste tudi 
sami že opazili kakšne znake, ki kažejo na to?
Kriza je predvsem v glavah, razvoj pa gre svojo 
pot naprej. Prepričan sem, da bo prinesel prave 
odgovore in postavil stvari na svoje mesto. Tu 
mislim predvsem na industrijski del podjetij, ki 
se morajo nenehno razvijati, tako interno kot 
eksterno, da ostanejo konkurenčna in uspešna na 
dolgi rok.  

V svetu je ta strah prisoten vseskozi; včasih 
bolj, včasih manj. Zaradi tega se svet pomika 
naprej, s tem pa tudi raziskave in razvoj na vseh 
področjih. To ljudem in družbi omogoča, da 
preživijo na dolgi rok.   

Kako se odzivate na spremenjeno 
povpraševanje na ključnih trgih?
V podjetju nenehno vlagamo v raziskave in 
razvoj novih materialov in proizvodov, ki jih 
že četrto desetletje uspešno tržimo po vsem 
svetu. Delujemo v različnih panogah. S tem 
zmanjšujemo rizike.

Veliko poslujete v Nemčiji, kjer imate tudi 
podjetje. Se nemški podjetniki že pripravljajo 
na prihod recesije? 
Moram reči, da se v zadnjem času veliko dogaja, 
predvsem v večjih ekonomijah, kamor zagotovo 
spada tudi Nemčija. Velika podjetja se tega zelo 
zavedajo in sprejemajo težke odločitve, kako in s 
čim se spopasti na globalnem trgu, da bi zadržala 
tržni delež in nadaljnjo rast, to pa je vse prej 
kot lahko. Smo na prelomnici, zato se je treba 
odločati pravilno in hitro. Digitalizacija podjetjem 
pomaga, da se ne odločajo na pamet, temveč 
na podlagi preverjenih analiz, ki jim zagotavljajo 
večjo varnost v prihodnosti. 

Kako bodo razmere v Nemčiji vplivale na 
slovensko gospodarstvo?
Vse je odvisno od slovenskega gospodarstva 
samega. Če vlagamo v nova znanja in nove 
proizvode ter osvajamo nove trge, bodo na 
nas vplivale bistveno manj, kot če čakamo in 
pričakujemo, da nam bodo nove posle prinesli 
drugi. Mi vsi, vključno z državo, smo tisti, ki 
lahko te rizike močno zmanjšamo in dogajanje 
popeljemo v bolj mirne vode. Na dolgi rok moramo 
več sredstev vlagati v raziskave in razvoj, do 
takrat pa zaradi odvisnosti od večjih držav obstaja 
tudi toliko več tveganja.  

Intervju: Iztok Podkrižnik o ohlajanju trgov

GOSPODOM SEM SE ZAhVALIL IN SE ODPELJAL DOMOV, 
VENDAR MI ZADEVA NI DALA MIRU. ODLOČIL SEM SE, 

DA SAMI RAZVIJEMO STROJ ZA IZDELAVO SPECIALNIh 
ZOBNIKOV.

»Kriza je predvsem v glavah.«

Avtor: Aleksander Kolednik

Nenehno vlagamo v 
raziskave in razvoj 
novih materialov ter 
produktov, ki jih že 

četrto desetletje uspešno 
tržimo po svetu. 
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Je slovensko gospodarstvo pripravljeno na 
to, kar nas čaka?
V tem trenutku zagotovo ne najbolj, v nasprotju 
z nekaterimi podjetji, ki imajo jasno vizijo in 
strategijo.

Gre za dolgoročen proces, ki številna 
podjetja še čaka; prilagoditi se bodo morala 
na hiter tempo, če bodo hotela preživeti in se 
razvijati.

Katere strukturne spremembe bi morala 
Slovenija uvesti na področju gospodarstva, 
da bi bilo to bolj uspešno in odporno proti 
recesijam?
Kar nekaj stvari je za postoriti. Najbolj 
problematična področja so šolstvo, kjer bi morali 
uvesti dualni sistem izobraževanja, prostorsko 
načrtovanje, infrastruktura, delovna zakonodaja in 
še bi lahko našteval.

Kljub nekaterim črnim napovedim 
poudarjate, da je treba imeti pogum in 
si upati. Je torej vseeno prav, da nismo 
preveč črnogledi in se pogumno lotevamo 
prihajajočih izzivov?
Vsekakor. V takih trenutkih je še pomembneje 
ohraniti pozitivno klimo in zaposlenim pokazati 
pot, ki vodi v boljše čase. Najpomembnejši so 
zaposleni, ki s strastjo in z zavedanjem iščejo 

rešitve in ustvarjajo nove produkte. 
Inovativnost in strast zaposlenih sta 
v vsakem podjetju ključnega pomena 
za to, da se nekaj zares premakne, in 
zagotovilo, da se pogon ne ustavi.

Podjetje ste ustanovili leta 1987. 
Kako se spominjate svojih začetkov?
Vsak dan bolj se spominjam, kako skromno sem 
začel – doma v garaži. Z vztrajnostjo, znanjem, 
trdim delom in strastjo sem podjetje pripeljal do 
mednarodne prepoznavnosti. Danes bi se odločil 
za enako pot. Ta ni bila lahka, vendar se rodiš za 
to in brez tega ne gre.

Prva leta smo servisirali in izdelovali 
unikatno lovsko orožje z najrazličnejšimi 
gravurami. Po razpadu Jugoslavije sem se 
usmeril v industrijo. Eden od novih kupcev je 
želel zahtevnejšo obdelavo zobnikov, za katero 
pa nismo imeli strojev, zato sem po svetu iskal 
strojegradnje, kjer bi mi te stroje naredili. Našel 
sem jih v Švici in Nemčiji, toda za mladega 
podjetnika, kot sem bil sam, so bile cene 
previsoke. Gospodom sem se zahvalil in se 
odpeljal nazaj domov, vendar mi zadeva ni dala 
miru. Odločil sem se, da sami razvijemo stroj za 
izdelavo specialnih zobnikov. Kot pravijo, mladost 
je norost.
Tako sem najboljše sodelavce združil v ekipo, s 
katero smo v enem letu razvili in testirali stroj 
za izdelavo zobnikov, ki je bil za deset odstotkov 
hitrejši od švicarskih in nemških. V dveh letih smo 
izdelali štiri stroje, ki so nas stali bistveno manj, 
kot če bi jih kupili. S tem smo si odprli vrata v svet 
in se umestili bistveno bolje, kot bi se sicer. Pri 
kupcih smo bili in smo partner, vreden zaupanja.      
Kateri so danes vaši najpomembnejši produkti?
Imamo tri stebre produktov. Prvi so specialne 
pogonske komponente, izdelane iz kovine in 
polimerov, v drugo skupino spadajo aktuatorji, 
pogonski sistemi za različne industrije, v tretji 
skupini pa so končni produkti na področju 
e-mobilnosti.

MED NAJBOLJ PROBLEMATIČNIMI PODROČJI JE 
šOLSTVO, KJER BI MORALI UVESTI DUALNI SISTEM 
IZOBRAŽEVANJA.
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Treba je vztrajati in se 
ne ustrašiti, delati s 
strastjo, razvijati nove 
produkte in 

zagotavljati storitve. 



19

Danes bi se odločil za 
enako pot. Ta ni bila 
lahka, vendar se za to 
rodiš in brez tega ne 
gre. 

Velik poudarek dajete povečevanju 
inovativnosti vseh zaposlenih. Kako 
konkretno se tega lotevate?
V podjetju pokrivam strateške odločitve na 
raziskovalnem, razvojnem, proizvodnem in 
finančno-ekonomskem področju. Sem najbolj 
odgovoren za to, kaj in kdaj bomo razvijali in 
industrializirali, od tega pa je zelo odvisno, kako 
naše cilje in smer vidijo sodelavci. Obdan sem z 
odličnimi sodelavci, ki mi pomagajo uresničevati 
vizijo podjetja; za zaposlene je ključno, da se 
vidijo tudi v prihodnosti podjetja, saj tako lahko 
skupaj rastemo s produkti, ki jih razvijamo, in 
gradimo na lastnih blagovnih znamkah. Teh nam 
v Sloveniji za doseganje višje dodane vrednosti, ki 
je ključna za blaginjo vseh, primanjkuje. 

Doseganje inovativnosti vseh zaposlenih 
je proces, ki traja in se najbrž nikoli ne konča. 
Treba je vztrajati in nekoč bo to morda postalo 
življenjski slog vsakega posameznika.   

Kdo so vaše ključne stranke?
Smo sistemski dobavitelji večjih svetovnih 
korporacij, ki delujejo na najrazličnejših področjih.

V čem vidite glavne prednosti vašega podjetja 
pred konkurenco?
Glavne prednosti vidim v obvladovanju več 
tehnologij in laboratorijev, ki jih imamo v skupini. 
To nam omogoča večjo fleksibilnost in odzivnost; 
če nam nekdo na primer pošlje povpraševanje za 
zahteven pogon, ga lahko razvijemo, izdelamo 
in preizkusimo v zelo kratkem času, ker imamo 
potrebne inženirje, tehnologijo in laboratorije. 

Že od samih začetkov sem velik poudarek 
namenjal specializaciji za pogonsko tehniko, 
ki se lahko trži v različnih panogah, na primer v 
strojegradnji, beli tehniki, malih gospodinjskih 
aparatih, ventilski tehniki, profesionalnem orodju, 
medicini, avtomobilski industriji, hidravliki ali 
robotiki. To podjetju zagotavlja veliko stabilnost in 
možnost iskanja novih rešitev.   

A l i    v e s t e  v s e  o 

T O A L E T N E M   
p a p i r j u?

-
-

1.     Toaletni papir je bil prvič predstavljen v 7. stoletju na Kitajskem, 
kjer je bil izdelan zelo mehak in dišeč toaletni papir za kitajsko 
cesarsko družino.

2.     Toaletni papir je bil prvič navit na rolice konec 19. stoletja v 
Združenih državah.

3.     Eno, srednje veliko drevo ponuja dovolj surovin za več kot 
1000 rolic toaletnega papirja.

4.     V Evropi se letno porabi povprečno 10,3 kg higienskih papirjev 
na osebo. Na svetu so ZDA na prvem mestu; na osebo porabijo 
približno 25 kg različnih higienskih papirnatih izdelkov.

5.     Higienski papirji se razlikujejo od enega trga do drugega. Finski 
potrošniki na primer dajejo prednost visokokakovostnemu, 
mehkemu in belemu papirju. Ruski in poljski pa raje posegajo po 
barvitem, vzorčastem in dišečem papirju. Slovenski potrošniki so 
zelo zahtevni in pričakujejo zelo dobro kakovost, okoljsko 
sprejemljivost in trajnostno naravnanost. 

Exim ex skupaj s Katrin (Metsa Tissue) higienskimi papirji prinaša 
izboljšano higieno, večji komfort, funkcionalnost in čistočo v 
različnih sanitarnih prostorih, objektih javnega značaja, 
proizvodnih enotah, industrijskih okoljih, hotelih, šolah, vrtcih, 
restavracijah, zdravstvenih ustanovah in še marsikje.

Več o nas in naši ponudbi lahko izveste na www.eximex.si
ali pri nas na naslovu:

Exim ex d. o. o., Letališka 27, 1000 Ljubljana
info@eximex.si
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Rast evropskega gospodarstva 
bo letos dosegla 2,3 odstotka, 
prihodnje leto pa 2 odstotka, 
v spomladanski gospodarski 
napovedi za evropsko območje 
napoveduje Evropska komisija. 

Negotovost na trgih se krepi, k temu pa 
prispevajo različni dejavniki: nestanovitnost 
finančnih trgov, stopnjevanje trgovinskega 
protekcionizma in tveganje pregrevanja v ZDA 
ter s tem hitrejša rast obrestnih mer na tem 
območju. Tveganja so med seboj tesno pove-
zana; če se uresničijo, bi bilo evrsko območje 
posebej izpostavljeno. 

Upočasnjeva-
nje gospodarskega 
zagona povečuje 
verjetnost, da partner-
ji, s katerimi poslujejo 
podjetja, zaidejo 
v težave. Sergej 
Simoniti, predsednik 
uprave Prve kreditne 

zavarovalnice (PKZ), med poglavitnimi tveganji 
za slovenska podjetja izpostavlja ohlajanje 
v Nemčiji. Na najmočnejše evropsko gospo-
darstvo, zlasti na avtomobilsko industrijo, so 
namreč slovenska podjetja izrazito vezana. 
Obenem nimajo velikega vpliva na poslovne 
odločitve, saj so te v rokah velikih avtomobil-
skih proizvajalcev. Znaten vpliv na gospodar-
ski sentiment ima tudi brexit, ki zmanjšuje 
konkurenčnost EU na globalni ravni. 

Ob naštetem Simoniti podjetjem svetuje: 

1Ne samo finančna, upoštevajte tudi družbena 
in politična tveganja

Ključno je, da podjetja o tveganjih, povezanih 
s poslovanjem, razmišljajo in ukrepajo celo-
stno. Tveganja na domačem in izvoznih trgih 
niso samo finančna in poslovna, ampak zaradi 
tesne medsebojne prepletenosti različnih 
procesov tudi politična in družbena. Vse 
omenjeno vpliva na izpostavljenost negotovo-
stim. Ko iščete rešitve za krepitev odpornosti, 
naj premislek o ukrepih upošteva vse naštete 
dejavnike.

Zmanjšajte 
izpostavljenost 

tradicionalnim trgom

Za nastop na bolj oddaljenih 
trgih se povežite v podjetniške 
grozde. Krepite razpršenost na 
treh ključnih ravneh. Tveganje 
prenesite na zunanje specialiste.

Avtor: Jan Tomše
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2Poskrbite za ustrezno fleksibilnost in 
razpršitev na treh ravneh
Fleksibilnost je mogoče dosegati z različnimi 
ukrepi: z manjšo odvisnostjo od posameznih 
kupcev in dobaviteljev, s krepitvijo sposobnosti 
hitre prilagoditve poslovnega modela in s po-
večevanjem geografske razpršenosti na trgih.

Ena od poglavitnih težav slovenskega 
gospodarstva je izpostavljenost koncentrira-
nim tveganjem. Čeprav se je v zadnjih letih 
ta zmanjšala, predvsem po zaslugi razmaha 
novih izvoznih igralcev, je smiselno slediti cilju 
razpršenosti na treh ravneh. Ti so geografski, 
panožni in produktni. 

Po besedah Sergeja Simonitija je najpo-
membneje, da podjetja povečujejo geografsko 
razpršenost poslovnih partnerstev. Oddaljeni 
trgi so lahko ena od rešitev, vendar je vstopanje 
na te trge zaradi skromnejših ekonomij obse-
ga praviloma dražje. Za slovenska podjetja je 
smiselno, da se usmerijo na trge, ki so blizu, 
a ponujajo priložnost za rast, saj je logistika 
v tem primeru finančno manj obremenjujoča. 
Primeri trgov z neizkoriščenim potencialom: 
Zahodni Balkan, višegrajski trgi in drugi novi, 
hitro rastoči trgi v EU. 

3Izkoristite podporo zunanjih podpornih 
institucij
Robustnost in podporo, ki jo ponujajo različne 
podporne institucije – tako nacionalne kot 
mednarodne finančne, analitične, svetovalne 
in druge –, je smotrno izkoriščati že danes, ko 
razmere na trgih še niso zaostrene. 

Izplača se izkoristiti priložnosti za pove-
zovanje v grozde in druge oblike poslovnih po-
vezav, ki olajšajo poslovno nastopanje na tujih 
trgih, na primer na trgih podsaharske Afrike in 
Bližnjega vzhoda. Takšne povezave so lahko 
zelo primerne tudi pri osvajanju nišnih trgov, ki 
veljajo za najbolj odporne na šoke v času go-
spodarskega ohlajanja. Institucionalna podpora 
slabi tudi tveganja, povezana z negotovostmi 
pri izterjavi plačila za prodano blago ali opra-
vljene storitve na tujih trgih. 

4Tveganje poslovanja prenesite na zunanje 
specialiste
Kot zelo uporaben način za obvladovanje 
tveganj pri poslovanju se v zadnjih letih uvelja-
vlja prenos dela finančnih funkcij na zunanje 
partnerje, specializirane za finančne operacije. 
Tovrstni partnerji ponujajo ustrezna orodja za 
obvladovanje tveganj v vseh fazah, od preven-
tive do ustreznega zavarovanja poslov, bodisi 
z bančnimi in zavarovalnimi bodisi z drugimi 
uveljavljenimi finančnimi instrumenti. 

Skozi zgodovino se je za najučinkovitejši 
način prenosa terjatev oziroma obvladovanja 
plačilnih tveganj v družbi izkazalo zavarovanje 
terjatev, poudarja Simoniti. 

Ta vidik je posebej izpostavljen pri malih 
in srednjih podjetjih, ki nastopajo na trgih z dru-
gačno poslovno kulturo in uzancami, zlasti na 
trgih zunaj Evrope. Če podjetje na primer poslu-
je na Kitajskem ali v določenih afriških državah, 
je takšno poslovanje brez podpore finančnega 
partnerja bolj izpostavljeno tveganjem. 

Nekateri finančni svetovalci, na primer 
zavarovalnice, ponujajo možnost, da do zneska, 
do koder lahko prenesejo izgube, podjetja sama 
prevzemajo tveganje. Nad določenim zneskom 
pa breme izgub prevzame zavarovalnica. Tako 
lahko podjetja   tudi prihranijo, saj plačajo nižjo 
zavarovalno premijo. Kje je meja, ko je tveganje 
smotrno prenesti na finančno hišo, se določi z 
natančnim izračunom.

Štirje konkretni nasveti, kako zmanjŠati 
tveganja pri poslovanju 
Sergej Simoniti svetuje naslednje: 

1.Enkrat na leto od kupcev na trgih, kjer bilance niso 
javne, zahtevajte finančno poročilo. Tako boste dobili 

vpogled v njihovo finančno sliko in lahko sproti ukrepali, če 
bo to potrebno. 

2.Sproti in preventivno izvajajte finančne analize. 
Zavarujte terjatve do kupcev. Če kupec s plačilom 

terjatve zamuja, se takoj obrnite na specialiste za 
izvensodno izterjavo. Sočasno aktivno sodelujte s svojim 
kupcem pri prestrukturiranju terjatev, ki jih imate do njega. 
Namesto stečaja preučite možnosti, kako kupca, ki je v 
težavah, ohraniti pri življenju. Skušajte doseči ustrezno 
podaljšanje ročnosti pri izplačilu dolga. 

3.Analitično spremljajte trende v gospodarskih panogah, 
kjer ste dejavni, in ne le posameznih kupcev. To je še 

posebno pomembno pri polizdelkih.

4.Preučite kulturo poslovanja na posameznih tujih trgih, 
kjer delujete. Primer: na anglosaških trgih v nasprotju 

z emotivnim vlada izrazito realen pogled na podjetništvo. 
Na teh območjih so praviloma naklonjeni temu, da podjetja, 
ki so v težavah, hitro ugasnejo in raje začnejo znova z 
ustanovitvijo novega podjetja. 

Obvladovanje tveganj
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Gospodarske razmere so na splošno 
še precej ugodne, toda ugotovitve 
analitičnih hiš kažejo, da se izvozni 
trgi, na katere so zelo vezani številni 
slovenski izvozniki, že nekoliko 
ohlajajo. Napovedi kažejo, da bo 

gospodarska rast v prihodnje najbrž občutno 
nižja. Ta ugotovitev denimo velja za Nemčijo, 
trg, s katerim slovenska podjetja najtesneje 
sodelujejo. Nemški ekonomski inštitut Ifo navaja, 
da pričakovanja niso bila tako slaba že vse od leta 

2012. Napovedujejo tudi 
upočasnitev svetovne 
trgovine, kar zbuja še 
dodatne skrbi. Pomembno 
je torej, da podjetja 
ukrepajo že danes. 

Kaj lahko podjetja 
storijo v času, ko na izvoznih 
trgih še ni pozebe, pojasnjuje 
Andrej Lasič, pomočnik uprave NLB za korporativno in 
investicijsko bančništvo.

Ukrepajte, 
pripravite si 

scenarij –20 % 

Pomembno je, da se odzovete takoj, 
ko zaznate upad naročil. Ključna je 
struktura stroškov. Scenarij –20 % 
pomeni, da fiksne stroške v tem obsegu 
nadomestite z variabilnimi. 

Avtor: Jan Tomše
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1Pripravite si scenarij –20 %: fleksibilnost 
trenutnih stroškov naj obsega 20 % vseh 
stroškov. 

Odzovite se takoj, ko zaznate upad naročil, še 
bolje pa je, da ste na morebiten upad aktivno-
sti pripravljeni že v dobrih časih; prav takrat se 
namreč pripravlja »zaloga« za hladnejše dni. 
Pomembna je struktura stroškov. Pripravite si 
scenarij 20-odstotnega padca naročil. Fiksne 
stroške v tem obsegu skušajte nadomestite z 
variabilnimi. Ukrepajte na različnih področjih: 
na kadrovskem se na primer povežite s kadro-
vskimi agencijami, pri strojni opremi namesto 
lastništva preidite na lizing, pri voznem parku 
prav tako …

2Denar si zagotovite zdaj, čeprav ga še ne 
potrebujete.  
O denarju razmišljajte zdaj, čeprav vaša po-
slovna slika tega še ne zahteva, in ne takrat, 
ko vas bodo v to prisilile razmere. Za podjetja 
je bistveno, da ustvarijo dovolj visok prost 
denarni tok. 

prost denarni toK izraČunamo 
po naslednji formuli: 

Celoten bruto denarni tok (EBITDA), od katere-
ga odštejemo:
��� stroške obresti,
��� davke, 
��� stroške za vzdrževanje sredstev oziroma 

kapitala (capex),
��� spremembo obratnega kapitala 

= prost denarni tok.
Dobimo prost denarni tok. Ta naj bo dovolj 
visok, da zadošča vsaj za približno 150 odstot-
kov letnih obveznosti do bank. 
Pomembno je torej, da v podjetju pripravite 
ustrezno strukturo pasive, ki jo prilagodite 
predvidenemu denarnemu toku. Denar Ustre-
zno strukturo pasive, torej odplačila finančnih 

obveznosti, prilagojena predvidenemu denar-
nemu toku, si zagotovite zdaj, čeprav je še ne 
potrebujete. Praksa kaže, da ko podjetja res 
potrebujejo denar, ga navadno ne uspejo dobiti 
ali pa ga pridobijo veliko težje. 

3Poskrbite za zadostno »zalogo« ročnosti pri 
odplačevanju posojil.
Zadostna zaloga ročnosti pomeni, da glede 
na vašo dejansko sposobnost odplačevanja 
posojil pri ročnosti dodajte daljše obdobje. 
Primer: če lahko kredit poplačate v petih letih, 
si skušajte zagotoviti približno od 20 do 30 
odstotkov daljšo ročnost. Ustvarite si torej 
časovno in finančno zalogo. Pri tem je ključno, 
da se letne obveznosti gibljejo pod prostim 
denarnim tokom. Pri letnih obveznostih imejte 
v mislih ustrezno varovalo, ki naj obsega pribli-
žno 30 odstotkov podaljšane ročnosti. 
Zato velja: ključno je, da z ročnostjo kredita 
(ali več kreditov) znižujete letno obremenitev 
prostega denarnega toka družbe. Opisano 
izpeljite danes, ko vam gre dobro, ne jutri, ko 
bodo razmere morda manj ugodne. 

4Zagotovite si najmanj dvomesečno 
realizacijo v likvidnih sredstvih. 
Zadostna likvidna sredstva naj bodo v obliki 
denarja na računu ali likvidnostnega posojila, 
ki prilagojenega dejavnosti, ki jo opravlja vaše 
podjetje.  Dovolj veliko likvidnostno varovalo 
pri svojih bonitetnih ocenah upoštevajo tri 
največje bonitetne agencije – Fitch, Moody's 
in S&P. Te pri ocenjevanju upoštevajo finančno 
moč ter potencial družbe in preteklo poslova-
nje podjetij. V okviru finančne moči bonitetne 
agencije med drugim vrednotijo tudi to, da ima 
družba vedno na voljo približno dvomesečno 
realizacijo prostih denarnih sredstev. Ta je 
lahko v obliki denarja na računu ali pa likvi-
dnostnega kredita). Poleg tega vrednotijo tudi 
ustreznost kapitalske strukture in strukture 
vzvoda. Ročnost likvidnostnega posojila naj 
bo od dve do tri leta. 

5Ne pozabite na strateške partnerje. Z njimi 
utrdite partnerstva danes, ko vam gre dobro.
V časih ugodnih poslovnih razmer je ključna 
premišljena izbira strateških dolgoročnih 
poslovnih partnerjev. Prizadevajte si imeti vsaj 
dva, še bolje pa tri takšne poslovne partnerje, 
ki jih boste lahko zadržali tudi v manj ugodnih 
časih. To bo pripomoglo k ohranjanju stabilno-
sti in potrebne predvidljivosti vašega poslova-
nja. 



24

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

SBC | Iskanje kadrov | Maj 2019

I zvozni trgi se ohlajajo in pridobivanje 
primernih kadrov, ki bodo krepili 
odpornost podjetij, je za slednja velik 
izziv. Kakšni so novi trendi kadrovanja 
na spletu in 
kako do kadrov 

za pospeševanje izvoza 
prek družbenih omrežij, 
pojasnjuje Ksenija 
Štrekelj, direktorica 
iskanja in selekcije 
Adriatic pri podjetju 
Adecco.

1Izkoristite umetno inteligenco: na preži z 
iskalnimi nizi po vaši izbiri.

V porastu je iskanje kadrov, ki temelji na sple-
tnem (angl. online) iskanju, to pa gre z roko 
v roki z umetno inteligenco (AI). Če so pod-
jetja pred 10 leti zbirala prijave v papirnati in 

pozneje v elektronski obliki, je danes utečeno 
prijavljanje na delovna mesta prek oglasov na 
družbenih omrežjih in telefonskih aplikacij. 
Delodajalci to uporabljajo vedno pogosteje in 
število oglasov občutno narašča na omrežju 
LinkedIn, v zadnjem letu pa vse bolj tudi na 
platformi Glassdoor. 

NASVET: Portal Glassdoor kandidatom omo-
goča, da preverijo raznovrstne informacije o 
podjetju, povezane z njegovo klimo, delovnimi 
razmerami, plačo in odnosom delodajalca do 
zaposlenih. Vse našteto je pomembno upo-
števati, če želite krepiti privlačnost vašega 
podjetja v očeh zaposlenih in potencialnih 
zaposlenih. Po drugi strani pa imate kot delo-
dajalec možnost, da med pametnim oziroma 
ciljanim iskanjem (angl. boolean search), ki 
omogoča uporabo več iskalnih kriterijev hkrati 
(na primer: AND, OR, NOT), hitreje prepoznate 
kandidate, ki jih želite v svojem podjetju. 

Inženirja boste našli na 
LinkedInu, informatika 

na Instagramu

Kako iskati kadre 
proaktivno in na katera 
vprašanja kandidatov 
morate imeti pripravljene 
zelo jasne odgovore.

Avtor: Marko Vidrih

SBC Akademija ponuja praktične 
podjetniške recepte, ki so kratki, poučni 
in takoj uporabljivi. Podjetniške recepte 
delijo tisti, ki jih najbolj okušajo, to 
so slovenski podjetniki in priznani 
strokovnjaki, ki tesno sodelujejo z njimi.
https://www.sbc.si/sbc-akademija/
https://sbcakademija.si/
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2Facebook in Instagram vas lahko pripeljeta 
do točno določenih kandidatov. 

Opazen je porast uporabe Facebooka in Insta-
grama za iskanje novega kadra. Ta omrežja 
omogočajo ciljno usmerjeno iskanje kandida-
tov glede na regijo, spol, starost in izobrazbo. 
Podjetja lahko z majhnim finančnim vložkom 
prek omenjenih omrežij dosežejo točno tisti 
del populacije, ki je zanje zanimiva.

NASVET: Če je pravilno zastavljeno, se spletno 
kadrovanje (opomba: v slovenskem prostoru 
se uporablja tudi tujka rekrutacija) z upora-
bo družbenih omrežij lahko izkaže za zelo 
uspešno, z nesistematičnim pristopom pa 
je mogoče tudi zgrešiti. Priporočljivo je, da 
podjetja, preden se podajo v iskanje na spletu, 
najprej zelo jasno opredelijo obstoječe/priho-
dnje potrebe po kadrih in vsebino delovnega 
mesta. Preučiti je treba prednosti posame-
znih platform. Če je še pred kratkim denimo 
veljalo, da je kadre za področje informacijske 
tehnologije najbolje iskati prek LinkedIna in 
Twitterja, danes največji bazen tovrstnega 
kadra najdemo na Instagramu – v nasprotju s 

prodajnim, finančnim in preostalim tehničnim 
ter tudi družboslovnim kadrom, ki ga še vedno 
najlažje in najpogosteje najdemo prek LinkedI-
na in Glassdoorja.

3Iskanje kadrov za pospeševanje izvoza: 
naredite načrt in izberite pravi način.

Če nameravate kadre za pospeševanje izvoza 
iskati na družbenih omrežjih, imate na voljo 
več možnosti: 

a) REAKTIVEN PRISTOP: Objava oglasa in 
čakanje na odziv kandidatov: 
��� Dobro domislite vsebino, ki jo boste 

predstavili v oglasu. Potrudite se, da pritegnete 
pozornost želenih kadrov. 
��� Premislite, kako boste krepili doseg oglasa 

(angl. boost, op. a.). Boste zgolj objavili oglas 
ali pa boste na primer na LinkedInu izkoristili 
možnost Job Slot, plačljiv oglas na tem 
omrežju? Job Slot omogoča, da z naprednimi 
orodji ciljate na točno določene profile kadrov. 
Orodja preverijo, kateri uporabniki z vidika 
znanja in veščin ustrezajo vašim zahtevam, 

Poslanstvo podjetja Intra lighting 
je reševanje vseh izzivov, 
povezanih z osvetlitvijo. Poleg 
ustvarjanja arhitekturnih svetil 
ponuja predvsem celovite 
svetlobne rešitve po meri 
naročnika. Tridesetletna tradicija, 
nenehno vlaganje v raziskave 
in razvoj, občutek za estetiko in 
odgovornost do okolja umeščajo 
podjetje med vodilne na tem 
področju. 

Svetloba,
kjer jo potrebujemo,
ko jo potrebujemo
in kolikor jo potrebujemo.
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zagotovijo pa vam tudi pregled nad kandidati, 
ki so prav tako primerni, a se na vašo ponudbo 
niso odzvali. 
��� Če se boste odločili za zadnjo možnost, 

je smiselno, da razmislite o objavi v 
angleškem jeziku, sploh če želite razširiti bazo 
potencialnih kandidatov. 
��� Poudariti je treba, da gre za reaktivni 

način iskanja kandidatov, kar pomeni, da se 
bodo na oglas odzvali kandidati, ki so v danem 
trenutku neposredno odprti za nove poslovne 
priložnosti, opozarja Ksenija Štrekelj.
 
b) PROAKTIVEN PRISTOP: Neposredno na-
govarjanje točno določenih kandidatov: 
��� Od reaktivnega se razlikuje predvsem v 

vzpostavitvi stika s kandidati. 
��� Gre za neposredno nagovarjanje 

kandidatov, ki ne iščejo nujno novega 
kariernega izziva.
��� Tak pristop od podjetja zahteva večjo 

vpetost in angažiranje. Pri kandidatih mora 
podjetje zbuditi dovoljšno pozornost, da jih 
ponujeno delo začne zanimati, zato velik 
poudarek namenite dvema dejavnikoma: 
znamčenju delodajalca (angl. employer 
branding, op. a.) in strategiji komuniciranja. 
Oboje močno vpliva na to, ali boste pri želenem 
kandidatu zbudili dovolj zanimanja, da vam bo 
pripravljen prisluhniti. 
 
NAMIG: Trenutno sta najprimernejši profesi-
onalni družbeni omrežji za iskanje izvoznih 
kadrov LinkedIn in Glassdoor. Raziskave ka-
žejo, da pri pridobivanju kadrov in znamčenju 
delodajalca (employer brandingu) v letu 2019 
poleg Instagrama pomembno vlogo igrata tudi 
Pinterest in YouTube.

4Slovenija: koga iskati in kje?  
Podatki kažejo, da sta v Sloveniji najbolj upora-
bljani platformi za iskanje kadrov profesionalni 
družbeni omrežji LinkedIn in Glassdoor. Primer-
ni sta za iskanje strokovnega in visoko izobra-
ženega kadra. Največjo odzivnost na strani 
strokovnih kadrov – finančnih, farmacevtskih, 
komercialnih, tehničnih, IT – je opaziti na 
LinkedInu,

Facebook pa je primeren predvsem za iskanje 
kadrov z manj delovnimi izkušnjami in poklic-
nih smeri oziroma brez njih. 
Twitter in Instagram ponujata dober bazen za 
pridobivanje IT-kadrov zunaj Slovenije, poudar-
ja Ksenija Štrekelj. Predvsem Instagram posto-
pno prevzema vlogo prevladujoče platforme za 
iskanje različnih tipov kadrov. 

NASVET: LinkedIn (https://www.linkedin.
com/), Glassdoor (https://www.glassdoor.
com/), Monster (https://www.monster.com/), 
Adia (https://www.adia.com/), General As-
sembly (https://generalassemb.ly/) in Vettery 
(https://www.vettery.com/) so platforme, 
namenjene iskanju in pridobivanju kadrov, prav 
tako Indeed (https://www.indeed.com/), ki pa 
v Sloveniji še ni doživel razmaha. 
Uporabni so tudi portali Yoss (https://www.yoss.
com), TaskRabbit (https://www.taskrabbit.com/) 
in Hop Work. Ti portali so zanimivi predvsem 
za posameznike, ki se na trgu pozicionirajo na 
različnih področjih kot svobodnjaki (freelancerji) 
in jih zanima predvsem projektno delo.

5Kadrov primanjkuje povsod. Rešitev: 
prekvalifikacije in dokvalifikacije. 
Pomanjkanje kadrov ni samo težava, s katero 
se srečujemo v Sloveniji, saj je zelo podobno 
tudi v drugih gospodarskih okoljih v Evropi 
in širše. Kratkoročno je iskanje kadra zunaj 
slovenskih meja za podjetja lahko rešitev, dol-
goročno pa se na to ne bo mogoče zanašati. 
Zato je smiselno razmišljati o prekvalificiranju 
(angl. reskilling, op. a.) in dokvalificiranju (angl. 
upskilling, op. a.) obstoječega kadra. Oboje da-
nes že izvajajo številna podjetja na Forbesovi 
lestvici najuspešnejših, da bi si tako zagotovila 
pripravljenost na nove razmere na trgu dela. 
Po napovedih bo namreč do leta 2025 več kot 
70 odstotkov vseh procesov v organizacijah 
avtomatiziranih in/ali robotiziranih. 

NASVET: Ena od možnosti za uspešno pre-
kvalifikacijo in dokvalifikacijo je povezova-
nje s specializiranimi svetovalnimi podjetji. 
Takšen primer je podjetje General Assembly, 
ki fizičnim osebam ponuja storitev spletnega 
ocenjevanja (angl. online assessment, op. 
a.), podjetjem pa tečaje za prekvalifikacijo 
in dokvalifikacijo kadrov. Vodilna svetovalna 
podjetja, tudi General Assembly, izobražujejo 
na trenutno najbolj vročih področjih: v analitiki 
(angl. big data, op. a.), dizajnu, digitalnem mar-
ketingu, produktnem marketingu, inženiringu, 
IT (spletni Java razvijalci), digitalnih znanjih 
in veščinah ter spletni varnosti (angl. cyber 
security, op. a.).

KaKo računalniKi Kadrujejo ljudi
Digitalizacija in robotizacija postopno prevzemata določene 
vloge na kadrovskem področju. Tako določene selekcijske 
postopke že izvajajo tako imenovani chatboti. To počnejo 
v obliki pogovornih oken, ki so sprogramirana tako, da 
izvajajo interakcijo s kandidati, jih usmerjajo v selekcijskem 
postopku in z njimi opravijo osnovne kadrovske intervjuje. 
Primer platforme, ki omogoča spletno (online) kadrovanje, 
je Woozjob. 

SBC | Iskanje kadrov | Maj 2019



27

E F

Sharetoo_Oglas-210x297_maj19-PRESS.indd   1 08/05/2019   09:28



28



29

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

SBC | Kriza kot priložnost  | Maj 2019

Povezovanje z zagonskimi podjetji 
(startupi) ponuja priložnost za 
razvoj novih rešitev. Razloge za 
povezovanje s startupi in korake, 
ki jim je 
pri tem 

priporočljivo slediti, 
našteva Aljoša Domijan, 
solastnik podjetja Gam-
bit trade, d. o. o., in član 
SBC – Kluba slovenskih 
podjetnikov. 

1Zakaj se povezati s startupi?
Startupi razvijajo hitreje in ceneje. Podjetjem, ki 
želijo uspeti v industriji 4.0, omogočajo: 
��� dostop do novih minimalno uporabnih 

izdelkov (MVP – Minimum Viable Product), 
��� sistematično merjenje odzivov 

uporabnikov, 
��� hitrejše odločanje glede nadaljnjega 

razvoja, 
��� nižje tveganje za razvoj proizvoda, ki ne bi 

bil zanimiv za uporabnike. 
Tveganje za sodelujoča podjetja je minimalno, 
posebno če upoštevamo, da je slovenskim 
startupom že danes na voljo okrog 30 milijonov 
evrov javnih sredstev, večinoma tuji vlagatelji pa 
v slovenske startupe na leto vložijo okrog 150 
milijonov evrov. Kako se torej priključiti? 

Kako s startupi do 
novih programov za 

vaše podjetje

Če sodelujete z zagonskimi 
podjetji (startupi), lahko hitreje 
in z nižjim vložkom, kot bi ga 
zahteval lasten razvoj, pridete do 
novih izdelkov in storitev.

Avtor: Marko Vidrih
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2Startup demo dnevi – priložnost, da 
navežete prvi stik.
Prvi korak je zagotovo udeležba na predsta-
vitvenih dnevih, ki jih organizirajo Slovenski 
poslovni angeli, Tehnološki park Ljubljana, ABC 
Accelerator in drugi. Podjetniki lahko na teh 
dogodkih dobijo najbolj celovit vpogled v to, 
kaj trenutno delajo najboljši slovenski startupi, 
in se tudi dogovorijo za poslovno sodelovanje. 
Startupi namreč ne iščejo le kapitala, temveč 
tudi poslovne partnerje, ki bodo pripravljeni prvi 
omogočiti implementacijo njihovih novih rešitev, 
vključitev v proizvodni ali prodajni program in 
podobno. Prav tu je priložnost, da se podjetja 
aktivno vključijo. 

3Spremljajte tudi sosednje države. 
Po vsej Sloveniji, kjer je poleg ABC Acceleratorja, 
ki je namenjen že bolj razvitim zagonskim pod-
jetjem, še nekaj deset startup inkubatorjev, je to-
vrstnih dogodkov vedno več. Na njih boste dobili 
tudi informacije o podobnih dogodkih v sosednjih 
državah in med njimi mogoče našli takega, ki 
je namenjen izključno dejavnosti, s katero se 
ukvarja vaše podjetje. Že pregled spletnih strani 
in napovedi programov pa vam bo zagotovil do-
ber vpogled v to, za katera področja se trenutno 
odloča največ startupov in investitorjev. 

4Izkoristite hekatone in »coworking« 
prostore.
Ko se seznanimo s trendi, rešitev najlaže razvije-
mo z lastno ekipo, ki sodi med boljše na našem 
področju. Upoštevati pa je treba, da imajo podje-

tja svoje poslovne načrte, pogodbe, ki jih je treba 
izpolnjevati, roke … Lahko si predstavljamo, koliko 
podpore in možnosti za uspeh bo v takšnem  
okolju imela ekipa, katere naloga bo razviti in pre-
izkušati nekaj drugačnega. Tu si lahko pomaga-
mo s hekatoni in selitvijo v »coworking« prostore 
(deljene delovne prostore). 
Hekatoni so eno- ali dvodnevni dogodki, na 
katerih se ekipe usmerijo v iskanje novih rešitev 
za podjetje. Na začetku so bili »coworking« 
prostori namenjeni predvsem samozaposlenim, 
startupom in malim podjetjem, danes pa boste 
na praktično na vsaki »coworking« lokaciji našli 
tudi razvojne in prodajne ekipe ter mlade mene-
džerje iz že uveljavljenih podjetij, ki so spoznala, 
da jim to omogoča najhitrejše prilaganje spre-
membam. Trije meseci spontanega mreženja, 
pridobivanja novih izkušenj, vstopanja v nove 
projekte in nadgrajevanja lastne inovativnosti so 
po navadi dovolj, da ekipa »okužbo«, pravzaprav 
kulturo in filozofijo nove generacije podjetnikov, 
prinese v podjetje. 

5Kriza je hkrati priložnost.
Napovedi o novi krizi so vse pogostejše, vendar 
prihajajo tudi pametna mesta, avtomobili, hiše 
in oblačila. Vse našteto bo še večji posel kot 
vsa informatizacija doslej. Čez nekaj let bodo 
avtomobili in hiše popolnoma drugačni, njihove 
opreme pa si danes niti ne predstavljamo. Vse to 
si bo treba najprej zamisliti in nato zamisel tudi 
uresničiti, 90 odstotkov tega pa bodo naredili tisti, 
ki danes delujejo v startupih, »coworkingu« in na 
hekatonih.

SBC | Kriza kot priložnost  | Maj 2019
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V eliko industrijskih pod-
jetij že ima osnovno zna-
nje o aplikacijah inter-
neta stvari, vendar jim 
pogosto manjka znanje, 

kako jih neodvisno implementirati. 
Podatke na začetku sicer pridobijo in 
shranijo, vendar jih pogosto nadalje 
ne uporabljajo za določen namen.

Način uporabe rešitev interneta stvari 
(IoT) je odvisna od tega, kaj podjetje z 
IoT sploh želi doseči. Gre za razlikova-
nje med investicijami od začetka – t. 
i. 'greenfield' projekti – in širitvami 
že obstoječih naložb – t. i. 'brownfi-
eld' projekti. Pri 'greenfield' projektih 
gre za izgradnjo novega popolnoma 
digitaliziranega stroja oz. tovarne, 
medtem ko pri 'brownfield' projektih 
stroji oz. tovarne še niso združljivi z 
industrijskim IoT. To za enkrat velja za 
večino obstoječih strojev oz. tovarn. 
Zato je digitalno opremljanje strojev 
in naprav danes ključnega pomena.

Rešitve, oblikovane na kožo 
naRočnika
Weidmüller je prepoznavno nemško 
podjetje, ki pomaga industrijskim 
podjetjem pri odkrivanju individualnih 
potencialov za uporabo IoT aplikacij, 
razvija rešitve, ki temeljijo na potrebah 
posameznega podjetja in jih uspešno 
integrira v obstoječe strukture. 
Osnova za digitalizacijo stroja oz. pro-
izvodnje je pridobivanje podatkov in 
njihova predobdelava. Naknadni pre-
nos in analiza podatkov pa prinašata 
pravo dodano vrednost digitalizacije. 
Weidmüller ponuja obsežen portfelj 
izdelkov za pridobivanje in predob-
delavo podatkov kot tudi IT komuni-
kacijsko infrastrukturo in programske 
rešitve, ki omogočajo maksimalno 
dodano vrednost.

Za zanesljivo pridobivanje podatkov 
v 'greenfield' in 'brownfield' aplikaci-
jah Weidmüller nudi mnoge rešitve: 
zbiranje digitalnih podatkov preko 
vmesnikov, zbiranje senzorskih podat-
kov z I/O oddaljenimi sistemi (IP20 
in IP67), zbiranje in obdelava podat-
kov o energiji z merilniki energije ali 
napajalniki PROtop ter zbiranje in 
razmnoževanje analognih signalov z 
analognimi pretvorniki signalov.

Predobdelava Podatkov in 
njihovo Prenašanje
Pri zbiranju podatkov je smiselna pred-
obdelava pridobljenih podatkov, saj to 
zmanjšuje pretok podatkov in stroške 
ter hkrati omogoča začetni vpogled na 
kraju samem. IoT tehnologija podje-
tja Weidmüller omogoča ravno to s 
pomočjo enotnega spletnega načrto-
vanja, u-control (za fleksibilen nadzor 
na daljavo) in u-create (za fleksibilno in 
modularno aplikativno programiranje) 
moduli in IoT vhodi (gateway) za IoT 
rešitve z mobilnimi vmesniki.
Za varno in učinkovito prenašanje 
pridobljenih podatkov preko omre-
žne infrastrukture Weidmüller nudi 
varnostne usmerjevalnike, upravljalna 

Podatke, pridobljene 
z internetom stvari, 
moramo znati tudi 
uporabljati

in neupravljalna stikala ter industrij-
ski WLAN za vzpostavitev brezžične 
omrežne povezave za naprave.

dodana vrednost nastane Pri 
analizi
Ustvarjanje dodane vrednosti pri upo-
rabi digitalnih rešitev dosežemo šele z 
analizo podatkov. Na podlagi analize 
podatkov lahko poskrbimo za optimalno 
upravljanje virov in tako za učinkovi-
to delovanje strojev in proizvodnje. 
S pomočjo prilagojenih programskih 
rešitev, ki temeljijo na umetni inteligenci, 
je mogoče hitro in enostavno priti do 
pravih informacij iz zbranih podatkov. 
Uporabniku ni potrebno poglobljeno 
poznavanje informacijske tehnologije, saj 
programska oprema omogoča intuitivno 
upravljanje in spremljanje podatkov.  
Slovenski zastopnik za izdelke Weid-
müller je podjetje Elektrospoji, d. o. 
o., katerega strokovnjaki vam bodo z 
veseljem svetovali pri izbiri rešitev za 
pomoč pri avtomatizaciji malih in sre-
dnje velikih sistemov. Več informacij 
najdete na www.elektrospoji.si. 

Povzeto po: https://www.weidmueller.
com/int/products/industrial-iot

Član

Promo
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Splošne informacije so premalo 
za dobro odzivanje na dogajanje 
na trgu. Kako se lotiti globinske 
analize dogajanja in iskanja novih 
priložnosti, 
pojasnjujeta 

Milan Dragić, generalni 
direktor Bisnode za 
področje Jugovzhodne 
Evrope, in Marko 
Srabotnik, direktor 
poslovnih rešitev v 
Bisnode Južni trg.

1Ali je vaša proizvodnja že v kritičnem 
ohlajanju?

Sistematično sledite napovedim makroe-
konomskih institucij, statističnih uradov in 
analitičnih hiš. Pomembno je: 
��� vedeti, da se vse panoge ne ohlajajo z 

enako hitrostjo in intenzivnostjo,
��� preverjati, ali je vaša proizvodna linija že v 

kritičnem valu ohlajanja. 
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2Kako gre kupcem vaših kupcev?
Pridobite informacije, kaj se dogaja s kupci 
vaših kupcev. Kako poslujejo, katerim trgom in 
panogam so izpostavljeni in od katerih podjetij 
ter dogajanj na trgu so odvisni? Spremljajte 
trende v panogah kupcev, ki kupujejo od vaše-
ga kupca, ne glede na to, ali gre za podjetja ali 
končne potrošnike. 

3Kje in kako lahko poiščete nove trge?
Kaj ohlajanje pomeni za vaše poslovanje? 
Vprašajte se, kaj to pomeni za vaše podjetje. 
Ugotovite lahko dvoje: kaj lahko pri poslovanju 
optimizirate in kje lahko ohlajanje izkoristite za 
nov razvoj. Dva primera proaktivnosti:
��� Proizvodne zmogljivosti, ki imajo rok 

trajanja še nekaj mesecev, izkoristite za 
proizvodnjo novih produktov oziroma rešitev. 
��� Povezovanje z novimi, še neosvojenimi 

trgi, zunaj zahodno- in srednjeevropske regije, 
kjer so slovenska podjetja pretežno prisotna.

Z napredno analitiko 
do 5x bolj učinkovitega 

iskanja kupcev

S kombinacijo uporabe 
pravih besednih zvez in 
pametne analitike lahko 
odkrijete nove poslovne 
priložnosti.

Avtorja: Marko Vidrih, Jan Tomše
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Primerjava glavnih izvoznih 
partnerjev Slovenije in Danske 

po deležu izvoza:

Primerjava izvozne strukture Slovenije in Danske kaže, da je 
zadnja gospodarsko manj odvisna od Nemčije kot Slovenija. V 50 
% danskega izvoza so zastopane države s treh celin. Proizvodna 
struktura slovenskih podjetij je v prevelikem deležu odvisna od 
glavnih kupcev na navedenih trgih (slovenska podjetja so kljub 
prepoznavni razvojni odličnosti) del dobavne verige in premajhno 
število podjetij deluje kot razvojni partner ali samostojno nastopa 
na globalnih trgih, izpostavljata analitika Bisnoda. 

KlasiČen pristop: v treh 
KoraKih do profila Kupca, Ki 
ga želite osvojiti 

Poiščite dvojčKe vaših obstoječih KuPcev 
Pametni podatki vam lahko pomagajo učinkoviteje 
iskati nove kupce. Prvi tak primer je iskanje dvojčkov 
vaših obstoječih kupcev. Vaše najpogostejše kupce 
glede na njihove glavne značilnosti razporedite v 
nekaj ključnih tipov. Verjetnost, da se bodo podobni 
tipi potencialnih kupcev, kot so že med vašimi kupci, 
bolj zanimali za vaše produkte, je velika. Učinkovitost 
lova na nove kupce je večja, kot če lovite na splošno.

napreden pristop: nove 
besedne zveze in pametna 
analitiKa  

Večjo natančnost pri sestavljanju seznama 
potencialnih poslovnih partnerjev omogočajo rešitve, 
ki temeljijo na kombinaciji uporabe tradicionalnega 
segmentiranja in podatkov s spletnih strani. 

a) Premišljena izbira ključnih besed, ki jih 
obogatimo z dodatnimi podatki.

Besede signalizirajo, s čim se podjetje dejansko 

ukvarja in ali želi vstopiti na neko področje. 
Primer iz prakse: Podjetje želi pridobiti podatke o 
podjetjih v Nemčiji, ki delujejo na področju zelene 
energije (angl. green energy). Gre za sorazmerno nov 
pojem, zato je v običajnih klasifikacijah dejavnosti po 
tej besedni zvezi neuspešno. Za iskanje po spletnih 
straneh na specializiranih iskalnikih uporabimo 
ključno besedno zvezo »green energy Deutschland«. 
Pridobljene zadetke obogatimo s poljubnimi podatki 
iz offline zbirk: nazivom družbe, stiki, obsegom 
prometa, številom zaposlenih. Tako poskrbimo za 
filter, ki nam omogoča stik z bistveno bolj relevantnimi 
potencialnimi kupci.

b) Interni podatki v kombinaciji s podatki s 
spleta. 

Temeljijo na pravi kombinaciji internih podatkov 
podjetja ter izbranih strukturiranih (offline) in 
nestrukturiranih podatkov s spleta. Zbrane podatke 
ob pomoči umetne inteligence (AI) pretvorimo v 
kakovostne mogoče kupce (angl. leade) z veliko 
verjetnostjo realizacije prodaje. Pri tovrstnih 
analitičnih projektih moramo vedeti, kakšni so cilji in 
na katera vprašanja želimo dobiti odgovore.

Primer iz prakse: Podjetje želi Frankfurtski sejem 
(Messe Frankfurt) izkoristiti za iskanje mogočih 
kupcev (angl. lead generation). Za usmerjeno 
napadanje (targetiranje) pravih potencialnih partnerjev 
podjetje sledi naslednjim korakom:

Cilj: kvalitetni leadi s pravimi odločevalci. Rešitev 
ponuja dobro definiran in avtomatiziran pristop 
za ustvarjanje mogočih kupcev (lead generation); 
podjetje uporabi kombinacijo:

���  offline podatkov: število zaposlenih, 
dejavnost, finančni podatki
���  selekcioniranih podatkov s spletnih 

strani, pridobljenih s tehnikami umetne 
inteligence (AI). 

Pridobljene podatke o mogočih kupcih (leade) nato 
podjetje razvrsti z modeli strojnega učenja (angl. 
machine learning models oziroma MLM), s fokusom 
na idealnih poslovnih partnerjih. Po tej poti je podjetje 
pridobilo skoraj 3.300 rangiranih leadov, ki jim je iz 
offline baz dodalo kontaktne podatke na globalni ravni.

Rezultat: Napreden pristop je podjetju omogočil, da je 
identificiralo 90 dejansko ustreznih mogočih kupcev 
na vsakih 100 potencialnih leadov (glede na izvorne 
kriterije segmentacije). To je storilo ob pomoči umetne 
inteligence (AI). 
To je več kot petkrat višja uspešnost pri kvalifikaciji 
in pridobivanju dejansko ustreznih kupcev kot pri 
klasičnem pristopu, s katerim je podjetje uspelo 
pridobiti 16 dejansko ustreznih kupcev na vsakih 
100 potencialno ustreznih (glede na izvorne kriterije 
segmentacije).
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D avčna reforma, ki jo je konec 
februarja predstavilo finančno 
ministrstvo, za obdobje 2019–
2022 predvideva razbremenitev 
dela za 270 milijonov evrov, 
obenem pa dodatno obdavčitev 

kapitala v višini 110 milijonov. Ministrstvo je 
v predlogu navedlo tudi, da namerava davek 
od dobička pravnih oseb zvišati z 19 na 22 
odstotkov. 

Pri tem bi kot minimalno osnovo za 
omenjeni davek postavili petodstotni prag.  
Razliko v višini 160 milijonov, ki bi nastopila 
po razbremenitvi dela in dodatni obremenitvi 
kapitala, bi na ministrstvu nadomestili z 
okrepljenim bojem proti sivi ekonomiji, so 
utemeljili v predlogu. 

Kaj je v Predlogu davčne reforme 
dobro?
SBC – Klub slovenskih podjetnikov meni, da je 
predlog ministrstva za finance v smeri plačne 
razbremenitve korak v pravo smer, kar je tudi 
posledica nekaterih tujih dobrih zgledov, ki jih 
je klub predstavil na SBC Forumu v Postojni 
februarja letos. Med drugim sta bila predstavljena 
uspešna primera razbremenitve osebnih 
prejemkov v Avstriji in na Hrvaškem, kjer so z 
letošnjim letom uvedli popolno davčno oprostitev 
nagrad do višine 675 evrov (5000 kun). To je 
vlado očitno prepričalo, da je predložila predloge 
razbremenitev (več o novi ureditvi regresa lahko 
preberete v članku na strani 54), pravijo v klubu. 

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov 
pozdravljajo nabor ukrepov ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, ki omogoča hitrejše 
zaposlovanje tujcev. Ti prinašajo hitrejše postopke 
na podlagi vpisa v register podjetij z visoko 
dodano vrednostjo, na zavodu za zaposlovanje pa 
kadrovsko optimizacijo, ki bo prispevala k hitrejši 
obravnavi vlog. Za upokojence je predvidena 
možnost nadaljevanja ob tem, da ohranijo 
prejemanje pokojnine (tako imenovani  dvojni 
status upokojencev, kar je bila tudi ena izmed 
zahtev kluba). V klubu prav tako podpirajo ukrep 
ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki 
je v tekočem letu domačim in tujim investitorjem 
iz programov ministrstva in podnebnega sklada 
za investicije namenilo več kot 30 milijonov evrov 
sredstev. 

Kaj je v Predlogu slabo?
Toda pri predstavljeni davčni reformi se je treba 
vprašati, ali ustvarja davčno ugodnejše okolje, so 
v odzivu na predlog ministrstva zapisali pri SBC – 
Klubu slovenskih podjetnikov, kjer si prizadevajo 
za celovitost ukrepov, kar je po njihovih 
besedah edina pot do povečanja produktivnosti 
gospodarstva in višje dodane vrednosti. 

Predlog namreč ne predvideva razbremenitve 
izjemno visokih prispevkov za socialna 
zavarovanja, ko gre za nadpovprečne plače, prav 
tako ne razvojne kapice. Obenem pa predlog 
predvideva dvig davka od dohodkov pravnih oseb, 
kar na gospodarstvo ponovno prelaga precejšnji 
del bremena davčnega prestrukturiranja. Avstrija 
na primer v okviru davčne reforme, ki jo postopoma 
izvaja že od leta 2016, za prihodnja leta predvideva 
znižanje stopnje davka od dohodkov pravnih 

Ali bo Slovenija 
bolj zanimiva 

za podjetništvo 
ali ne?

Pred kratkim sprejeta razbremenitev 
regresa je le eden v vrsti številnih 
nujnih ukrepov, ki jih mora uveljaviti 
politika, če želi slovenskemu 
gospodarstvu zagotoviti potreben 
zagon in prodornost. 

Avtorja: Jan Tomše, Igor Knez
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oseb na 19 odstotkov oziroma 20 odstotkov 
do leta 2021. Poleg tega ministrstvo za finance 
napoveduje zvišanje davka na kapitalske dobičke 
na 30 odstotkov, kar je celo več kot v Avstriji in 
Nemčiji. Res pa je v zadnjih dneh javno slišati, da je 
ta predlog še v fazi pogajanj.

Davčna reforma, če bo uresničena, Slovenije 
prav tako ne bo postavila v boljši položaj z vidika 

med nujnimi uKrePi, Ki jih slovenija Potrebuje za dvig ProduKtivnosti, v sbc – 
Klubu slovensKih PodjetniKov naštevajo naslednje: 

1.Občutna razbremenitev plač prek celovite davčne reforme, ki zajema več davčnih ukrepov 
hkrati in naenkrat ter s prehodnimi roki za posamezne spremembe, saj je to ključno za davčno 

stabilnost. Klub predlaga dodatno razbremenitev 13. in 14. plače, reformo dohodninske lestvice, 
ukinitev najvišjega dohodninskega razreda, postopno uvedbo razvojne kapice, razvojni proračun in 
zniževanje javnega dolga ter preglednost podatkov na plačilnih listah.

2.Ukrepi za prožnejši trg dela, ki vodijo v hitro sprostitev delovnih mest, ki jih zasedajo 
nemotivirani delavci. Klub predlaga možnost za kvotne zamenjave zaposlenih, ki niso motivirani 

za delo, s tistimi, ki so motivirani in želijo delati. 

3.Ukrepi za boljše izobraževanje in zadržanje sposobnih mladih kadrov v Sloveniji, med drugim 
javno spremljanje zaposljivosti diplomantov. S tem bi študentom omogočili informirano izbiro 

kakovostnega študija, kajti razvojni preboj v gospodarstvu lahko zagotovi le znanje, saj le tako lahko 
računamo na inovacije in visoko dodano vrednost. 

4.Akcijski načrt za privabljanje kadrov iz tujine, ki bo poenostavil zaposlovanje tujih delavcev in 
tako podjetjem olajšal iskanje ustreznih kadrov.

investicij domačih podjetnikov in tujih podjetij, 
ki razmišljajo o investiranju pri nas, poudarjajo 
v klubu. Kumulativni učinki davka na dobiček 
pravnih oseb ter davka na obdavčitve kapitalskih 
dobičkov in dividend namreč ustvarjajo za 
podjetja veliko obremenitev, slovensko poslovno 
okolje pa bi potisnili v nekonkurenčen položaj v 
primerjavi s Poljsko, Češko in Madžarsko. 

SREBRNI PARTNERJI

GENERALNI PARTNER

SPONZORJI:

Forum

Stališča SBC – Kluba slovenskih podjetnikov so dostopna na povezavi:
https://www.sbc.si/stalisca/
Celoten program ZA prodorno Slovenijo najdete na povezavi: 
https://www.sbc.si/za-prodorno-slovenijo/
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M ladi prometni tehnik 
Ludvik Špan se je 
odločil, da se bo 
ukvarjal z avtomeha-
niko in zaščito vozil. 

Prostor seveda ni dopuščal večjega 
obsega del ali zaposlovanja, poleg 
tega je Špan prišel v kraj od drugje in 
ni imel svojih strank; treba jih je bilo 
pridobiti na novo. Že po pol leta jih 
je bilo kar precej, tudi za dva meseca 
vnaprej, ob predplačilu, kavciji. Pred-
vsem za zaščito karoserij, za katero je 
imela delavnica pooblaščeno licenco. 
Kmalu so lahko zaposlili še enega 
delavca, predvsem pa se Špan spo-
minja tako imenovanega pavšala, ki 
je dopuščal samozaposlitev lastnika 
in še največ dveh delavcev. Na to 
konfiguracijo si državi plačal davek, 
pavšal. Ostalo je bilo tvoje. Recept, 
če bi ga pametno prenovili, tudi za 
danes? Delalo se je, veliko opravil je 

bilo namreč sezonskih, tudi v soboto 
in nedeljo. Domačini so se šalili, da je 
krajevni župnik poleg Špana edini, ki 
dela na Gospodov dan.

Z le nekaj ljudmi in res majhnimi kapaci-
tetami so zdržali 9 let; toliko je določala 
tudi pogodba o najemu nekdanje ko-
vačije. Od tedanjega lastnika delavnice 
je Ludvik Špan kupil 1500 kvadratnih 
metrov zemljišča, na katerem je postavil 
svoj, 150 kvadratnih metrov velik 
servisni objekt. V teh prostorih so se 
bistveno spremenile delovne razmere 
in spremljajoče dejavnosti. Preselili so 
se leta 1991 in ob lastniku zaposlili 
skupaj 9 delavcev, uredili pa so lahko 
tudi pisarno. Takrat je bil narejen še en 
bistven korak – dejavnost so razširili na 
prodajo in servis gum/pnevmatik, kar je 
poleg vsega drugega še danes najpo-
membnejša, vodilna dejavnost podjetja 
Špan. V tistih časih je bil novozgrajeni 

Špan – 
največji center 
mobilnosti

Vsaka reč se začne nekje in nekoč. Ludvik Špan, med 
drugim nagrajenec Gospodarske zbornice Slovenije in 
lastnik podjetja Špan, d. o. o. je začel, če sklepamo po 
prvem računu, leta 1982 na Brezovici pri Ljubljani. V najeti 
kovačiji, ki je imela 32,5 kvadratnega metra servisne 
površine. Danes, manj kot 40 let zatem, podjetje že vodi 
druga generacija in podjetje zaposluje več kot 100 ljudi. 

Promo

objekt sodoben in prilagodljiv servisni 
prostor, z vso potrebno infrastrukturo, 
filtri, čistilniki, zaščito, ekologija je že 
trkala na velika vrata. Tedaj so res lahko 
začeli delati, kot je treba.

Pet let kasneje, leta 1996, je podjetje 
Špan dokupilo še 6000 kvadratnih 
metrov zemljišča in še istega leta so 
postavili enega v tistih časih po zmo-
gljivostih največjih vulkanizerskih cen-
trov v Sloveniji. Vpeljane so bile tudi 
nekatere vzporedne dejavnosti, kot so 
na primer hitri servis, optika, meritve 
in nastavitve podvozij, uredili pa so 
tudi 8 identičnih mest za montažo 
in uravnoteženje koles. V zgornjem 
nadstropju objekta s površino 750 
kvadratnih metrov je dobilo prostor 
skladišče novih pnevmatik. Po tem so 
takrat nekako izstopali; prodajali pa 
so Savine in Michelinove pnevmatike. 
Izbira ni bila tako velika, kot je danes. 

Član

V letu 2000 je podjetje Špan na isti 
lokaciji kupilo še 5000 kvadratnih 
metrov zemljišča in postavilo objekt D 
s po 1350 kvadratnih metrov v dveh 
etažah – servisni in skladiščni. Skupaj 
s spodobnim razstavnim prostorom 
je bilo to več kot 3000 kvadratnih 
metrov novih površin. Velika pridobi-
tev je bila sodobna pralnica avtomo-
bilov z mehko tehnologijo krtač, kar 
je bila takrat revolucionarna novost 
tudi v Evropi. Dodali so tudi sektor 
za tehnične preglede osebnih in 
dostavnih vozil, povečali so splošni in 
vulkanizerski servis in uvedli oddelek 
za registracijo vozil. To je pomenilo, 
da so lahko zaposlili še 20 delavcev – 
skupno 40 – in prešli na dvoizmensko 
delo. Pri Španu je bilo od takrat v ma-
loprodaji in grosistično mogoče kupiti 
še večji nabor pnevmatik in platišč 
najpomembnejših svetovnih proi-
zvajalcev. Zgodba je začela postajati 
večja. Za stranke so uvedli hrambo 
pnevmatik. Med proizvajalci pnev-
matik so še vedno vodili Michelin s 
svojo skupino, domača Sava in že zelo 
uveljavljeni japonski Toyo, za slednje-
ga je Špan ekskluzivni zastopnik za 
Slovenijo. Podjetje Špan se je kasneje 
povezalo tudi s Pirellijem; med leti 
2002 in 2004 ter med leti 2016 in 
2018 so podeljevali njegove zname-
nite koledarje. Pnevmatike so bile in 
so na voljo za moto, osebni, dostavni 
in tovorni program, med platišči pa 
velja omeniti zastopstvo in prodajo 
priznanih proizvajalcev OZ Racing in 
kasneje tudi nemškega AEZ.

Leta 2001 je Špan, d. o. o. kot prva 
vulkanizerska delavnica v Sloveniji 
pridobil pomemben certifikat kakovo-
sti, ki ima pomembno oznako V-001. 
Naslednji velik korak je bil leta 2005, 

ko je hiša Špan dogradila in odprla 
objekt B, tj. avtosalon in servisni 
prostor za osebna in dostavna vozila 
Mercedes-Benz. Površina pokritih, 
servisnih in prodajnih površin v treh 
etažah je 2000 kvadratnih metrov. 
Uredili so tudi oddelek za popravila 
karoserij, za katerega so kasneje dobili 
vse ustrezne certifikate matične hiše 
Daimler Mercedes-Benz. 

Leta 2007 je bil direktor Ludvik Špan 
eden od osmih dobitnikov priznanja 
podjetnik leta, ki jih je za leto 2006 
med srednjimi podjetji izbrala slo-
venska gospodarska zbornica. Leta 
2007 so zgradili objekt E – visokore-
galno, računalniško vodeno centralno 
skladišče pnevmatik in platišč; optični 
dvojček objekta D ima 1350 kvadra-
tnih metrov površine. Sledila je širitev 
na področje prodaje in servisiranja 
motociklov. Leta 2008 so pridobili 
certifikat ISO 2001/2008, leta 2011 
pa je podjetje Špan postalo poobla-
ščeni prodajalec in serviser za vozila 
Volkswagen, Škoda ter Seat in za 
Volkswagnova gospodarska vozila. V 
zadnjih desetih letih se je podjetje vse 
bolj širilo tudi na področja zastopstva 
in prodaje vozil, koles in motorjev.  

Danes je podjetje Špan, d. o. o. pozi-
cionirano kot center mobilnosti. Na 
enem mestu združuje vse prodajno-
-servisne storitve, ki so povezane z 
mobilnostjo. Poleg bogate ponudbe iz 
avtomobilskega področja center Špan 
združuje še sodobni kolesarski center 
in motocenter s široko ponudbo 
klasičnih skuterjev in tudi električnih. 
Podjetje ima zlato bonitetno oceno 
in z vizionarstvom sledi začetni ideji: 
strankam ponuditi vse za mobilnost 
na enem mestu.

Špan d. o. o. danes:

�prodaja pnevmatik in platišč,

�največji vulkanizerski center 
v regiji,

�prodaja vozil Volkswagen, 
Volkswagnovih gospodarskih 
vozil, SEAT in CUPRA,

�pooblaščeni servis vozil 
Volkswagen, Volkswagnovih 
gospodarskih vozil, SEAT, 
CUPRA in Škoda,

�pooblaščeni servis vozil 
Mercedes-Benz, 

�prodaja preverjenih rabljenih 
vozil z uvozom po naročilu,

�sezonsko shranjevanje 
pnevmatik in platišč,

�avtomatska avtopralnica, 
samopostrežna avtopralnica 
in notranje čiščenje vozil, 

�hitri servis Point-S za vozila 
vseh znamk,

�popravilo platišč,

�oprema za delavnice za 
gospodarska vozila Aluca in 
StoreVAN,

�sezonska hramba 
starodobnih vozil, motornih 
koles,

�tehnični pregledi in 
registracija vozil,

�sklepanje avtomobilskih 
zavarovanj za vse 
zavarovalnice,

�cenitve in karoserijska 
popravila,

�odjava ⁄ prijava in prepis 
vozil,

�pooblaščeni prodajalec in 
serviser motorjev SYM, 
Askoll in Quadro,

�servis za kolesa in motorje 
vseh znamk,

�pooblaščeni prodajalec in 
serviser za kolesa BMC, 
S-BIKES, Esperia, Torpado, 
Fondriest,

�kavarna Špan.
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nite koledarje. Pnevmatike so bile in 
so na voljo za moto, osebni, dostavni 
in tovorni program, med platišči pa 
velja omeniti zastopstvo in prodajo 
priznanih proizvajalcev OZ Racing in 
kasneje tudi nemškega AEZ.

Leta 2001 je Špan, d. o. o. kot prva 
vulkanizerska delavnica v Sloveniji 
pridobil pomemben certifikat kakovo-
sti, ki ima pomembno oznako V-001. 
Naslednji velik korak je bil leta 2005, 

ko je hiša Špan dogradila in odprla 
objekt B, tj. avtosalon in servisni 
prostor za osebna in dostavna vozila 
Mercedes-Benz. Površina pokritih, 
servisnih in prodajnih površin v treh 
etažah je 2000 kvadratnih metrov. 
Uredili so tudi oddelek za popravila 
karoserij, za katerega so kasneje dobili 
vse ustrezne certifikate matične hiše 
Daimler Mercedes-Benz. 

Leta 2007 je bil direktor Ludvik Špan 
eden od osmih dobitnikov priznanja 
podjetnik leta, ki jih je za leto 2006 
med srednjimi podjetji izbrala slo-
venska gospodarska zbornica. Leta 
2007 so zgradili objekt E – visokore-
galno, računalniško vodeno centralno 
skladišče pnevmatik in platišč; optični 
dvojček objekta D ima 1350 kvadra-
tnih metrov površine. Sledila je širitev 
na področje prodaje in servisiranja 
motociklov. Leta 2008 so pridobili 
certifikat ISO 2001/2008, leta 2011 
pa je podjetje Špan postalo poobla-
ščeni prodajalec in serviser za vozila 
Volkswagen, Škoda ter Seat in za 
Volkswagnova gospodarska vozila. V 
zadnjih desetih letih se je podjetje vse 
bolj širilo tudi na področja zastopstva 
in prodaje vozil, koles in motorjev.  

Danes je podjetje Špan, d. o. o. pozi-
cionirano kot center mobilnosti. Na 
enem mestu združuje vse prodajno-
-servisne storitve, ki so povezane z 
mobilnostjo. Poleg bogate ponudbe iz 
avtomobilskega področja center Špan 
združuje še sodobni kolesarski center 
in motocenter s široko ponudbo 
klasičnih skuterjev in tudi električnih. 
Podjetje ima zlato bonitetno oceno 
in z vizionarstvom sledi začetni ideji: 
strankam ponuditi vse za mobilnost 
na enem mestu.

Špan d. o. o. danes:

�prodaja pnevmatik in platišč,

�največji vulkanizerski center 
v regiji,

�prodaja vozil Volkswagen, 
Volkswagnovih gospodarskih 
vozil, SEAT in CUPRA,

�pooblaščeni servis vozil 
Volkswagen, Volkswagnovih 
gospodarskih vozil, SEAT, 
CUPRA in Škoda,

�pooblaščeni servis vozil 
Mercedes-Benz, 

�prodaja preverjenih rabljenih 
vozil z uvozom po naročilu,

�sezonsko shranjevanje 
pnevmatik in platišč,

�avtomatska avtopralnica, 
samopostrežna avtopralnica 
in notranje čiščenje vozil, 

�hitri servis Point-S za vozila 
vseh znamk,

�popravilo platišč,

�oprema za delavnice za 
gospodarska vozila Aluca in 
StoreVAN,

�sezonska hramba 
starodobnih vozil, motornih 
koles,

�tehnični pregledi in 
registracija vozil,

�sklepanje avtomobilskih 
zavarovanj za vse 
zavarovalnice,

�cenitve in karoserijska 
popravila,

�odjava ⁄ prijava in prepis 
vozil,

�pooblaščeni prodajalec in 
serviser motorjev SYM, 
Askoll in Quadro,

�servis za kolesa in motorje 
vseh znamk,

�pooblaščeni prodajalec in 
serviser za kolesa BMC, 
S-BIKES, Esperia, Torpado, 
Fondriest,

�kavarna Špan.
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T o so nekateri nauki, ki izhaja-
jo iz treh različnih načinov 
prenosa družinskih podjetij 
na naslednjo generacijo: 
nepričakovanega, postopnega 
in dolgoročnega. Predstavljamo 

jih z zgodbami članov SBC – Kluba sloven-
skih podjetnikov, podjetij Smart Com, Roto in 
Polycom.

hiter prenos, Ki to v resnici ni 
(smart com)

Hiter prehod s starejše na mlajšo generacijo 
so izkusili v podjetju Smart Com, ki ponuja 
celovite rešitve na področju informacijsko-ko-
munikacijske tehnologije. 
Brata Jure in Filip Remškar sta bila namreč 
zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega 
stanja pri očetu, ustanovitelju podjetja, primo-
rana čez noč prevzeti najodgovornejše naloge. 
Učila sta se sproti in na poti storila tudi kakšno 
napako, pove Jure Remškar, direktor ter z 
materjo in bratom danes solastnik podjetja, ki 
je krovno v mednarodni skupini.

Nasledniki naj 
podjetje poznajo v 

drobovje 

Treba je sprejeti dejstvo, da 
otroci in starši postanejo 
sodelavci. Medsebojna 
razmerja naj bodo zelo jasno 
določena. 

Avtor: Jan Tomše

a)
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1Časovna stiska je lahko težava. 
Prvi dve leti sta se morala z bratom spopa-
dati z velikimi finančnimi bremeni. »V prvih 
dveh letih smo bili prisiljeni reševati finančne 
težave in jih tudi uspešno prebrodili, saj nismo 
imeli druge izbire in na voljo ni bilo prav veliko 
časa, ker nas je takrat čakalo še veliko drugih 
izzivov.«
Časovna stiska je lahko težava. »V podjetju 
smo v tistem času nekatere poslovne odloči-
tve izvedli drugače, kot bi jih, če bi imeli čas za 
pripravo,« priznava Remškar. 

2Nekaj časa traja, preden ugotoviš, v čem si 
najboljši. 
Prevzem se zdi hiter, a v resnici ni tako. »Dolgo 
traja, da kot posameznik ozavestiš novo vlogo 
in ugotoviš, kakšne naloge prinaša,« pojasnju-
je Remškar. 

3Starše je treba sprejeti kot sodelavce. 
V družini Remškar so se odločili, da bodo 
okrepili veščine vodenja in upravljanja, naučili 
pa so se tudi sprejemanja drug drugega kot 
sodelavca v poslovnem svetu. Z bratom ju je 
področje družinskih podjetij začelo zelo zani-
mati, zato sta se o njem podučila ter si tako 
zagotovila dober vpogled v družinsko podjetni-
štvo, njegove specifike in izzive, ki jih prinaša. 

4Zelo jasno določiti medsebojna razmerja. 
Z družinsko ustavo so jasno opredelili med-
sebojna razmerja in določili instrumente za 
uspešno sodelovanje, v delovanje družinskega 
podjetja pa so vnesli tudi dele korporativnega 
upravljanja. Razmerja tudi danes, po materini 
upokojitvi, ostajajo zelo jasna; z bratom vodita 
podjetje, mama pa je solastnica, ki se v njune 
odločitve ne vmešava. 

postopen prenos podjetja: za 
mizo sedijo, doKler ne najdejo 
sKupne rešitve (roto) 

V podjetju Roto, ki je skupina s štirimi proizvo-
dnimi enotami in 14 podjetji po Evropi in svetu, 
so v lastništvo vpeti štirje družinski člani – poleg 
Štefana Pavlinjeka in njegove žene Irene, ki ima-
ta skupaj večinski delež, tudi hčerka Nuša in sin 
Matjaž. Otroka sta postala bolj vključena v delo 
v domačem podjetju, potem ko je oče naznanil, 
da razmišlja o prodaji, s čimer se nista strinjala. 
Tako sta začela prevzemati več zadolžitev.

1Jasna razdelitev nalog. Družinski člani 
upravljajo in nadzirajo. 

Nuša Pavlinjek je danes globalna menedžerka, 
Matjaž Pavlinjek pa je odgovoren za razvoj in 
proizvodnjo. Štefan Pavlinjek je veliko nalog 
predal, določene pa zadržal, tako da njegova 
vloga v določeni meri še vedno presega lastni-
ško. Naloga družinskih članov je, da upravljajo 
in nadzirajo, kljub družinskemu ustroju pa ima 
v podjetju velika nadzorna pooblastila tudi 
nedružinski član, strokovnjak, ki se ukvarja s 

b)

rlb-bank.at
Raiffeisen Landesbank Kärnten | International Financing
T +43 463 993 00-12388 | Internationaldept@rbgk.raiffeisen.at

Podjetja z edinstvenimi idejami potrebujejo prava  
financiranja. Na Vaši strani - Raiffeisen  
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pregledovanjem in nadzorom izključno finanč-
nih tokov. »S podrobnostmi in operativnimi 
zadevami se ukvarjajo številni drugi zaposle-
ni,« razloži Štefan Pavlinjek. 

2Za skupno mizo, dokler ne najdejo rešitve.
Pri Pavlinjekovih imajo enkrat na mesec 
družinsko zasedanje, na katerem se odločajo 
o vseh pomembnih vprašanjih in poslovnih 
potezah. Poslovne odločitve vselej sprejemajo 
soglasno. »Ne pustim, da bi stvari ostale nedo-
rečene,« poudarja Štefan Pavlinjek in dodaja, 
da družinski člani sedijo in se pogovarjajo, do-
kler se ne zedinijo; če se o nečem ne strinjajo 
vsi, odločitev ni sprejeta. 

3Brez medsebojne strpnosti družinsko 
podjetje ne more uspeti.
Pri vodenju je izjemno pomemben dejavnik 
toleranca, tako starejših do mlajših kot obra-
tno. To še posebej velja za družinska podjetja, 
poudarja Pavlinjek.

4Vsakih nekaj mesecev poslovna konferenca.
Vsak od družinskih članov na polletni konfe-
renci predstavi stanje na področju, za katerega 
je odgovoren. Na teh srečanjih si izmenjujejo 
informacije in mnenja ter tako zagotavljajo 
transparentnost delovanja, na njih pa poročajo 
tudi drugi zaposleni, ki zasedajo pomembne 
položaje. 

SBC | Prenos podjetja  | Maj 2019

c)dolgoroČen prenos s 
postopnim uvajanjem mlajše 
generacije (polycom) 

Na prenos podjetja na mlajšo generacijo se 
zelo sistematično pripravljajo v škofjeloškem 
Polycomu. To podjetje v eni najsodobnejših 
tovarn v slovenskem prostoru razvija in izdelu-
je celovite razvojne rešitve za avtomobilsko in 
druge industrije. Iztok Stanonik namerava sku-
paj z bratom Igorjem, solastnikom Polycoma, v 
prihodnje postopno prenesti podjetje na mlajši 
rod. Brata imata skupaj štiri otroke. 
»Prenosa nasledstva smo se lotili iz več razlo-
gov. Doseči želimo, da bo podjetje v prihodno-
sti prav tako poslovalo stabilno, tudi ob more-
bitnih nepredvidenih in nezaželenih dogodkih,« 
razlaga Iztok Stanonik.

1Pred prevzemom podjetja bodo natančno 
poznali vse vidike njegovega delovanja. 

V vodenje podjetja se postopno vključuje sin 
Iztoka Stanonika, Gregor, ki je po izobrazbi 
strojnik. S podjetjem je rasel od malih nog ter 
od blizu spremljal njegovo rast in širitev. Doslej 
je spoznal različne vidike dela in poslovanja 
navznoter in navzven. 
Trenutno dela v projektni pisarni, kjer poteka 
koordinacija procesov, v stikih pa je tudi s 
kupci; pravi, da z rotacijo po podjetju spozna-
va različne vidike dela. Najbolj se poglablja v 
področje delovanja avtomobilske industrije, v 
prihodnje pa se vidi v menedžmentu. 
V delo v podjetju sta vpeti tudi njegovi sestri. 
Vsak od njih v podjetju deluje na svojem po-
dročju. Tako lastnika skrbita za celovit prenos 
informacij in načina dela na generacijo bodo-
čih prevzemnikov. 

2Zunanja pomoč pri prenosu: pisanje ustave, 
priprava scenarijev in rešitev.
Želijo, da bi prenos lastništva potekal čim bolj 
gladko in da ga poslovni partnerji ne bi čutili. 
Za pomoč pri tem postopku, ki ga nameravajo 
izpeljati v prihodnjih letih, sta se lastnika po-
vezala s svetovalno hišo Ernst & Young, ki ima 
po Stanonikovih besedah ustrezno znanje za 
pripravo celotnega načrta in izvedbo prenosa 
nasledstva pri Polycomu. 
»Prenos poteka sistematično. Otroke v delo v 
podjetju uvajamo postopoma, Ernst & Young 
pa bo pripravil različne scenarije prenosa in 
mogočih dogodkov ter rešitve zanje. Jeseni 
bomo začeli sestavljati družinsko ustavo, pre-
nos pa bo nato potekal prihodnjih nekaj let,« 
pojasnjuje lastnik Iztok Stanonik. Fo
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V se skupaj se je začelo, 
ko je Martin Vrtač st. 
zaključil šolanje in se po 
prvi zaposlitvi odločil od-
praviti v tujino. Več let se 

je kalil na pooblaščenih servisih VW v 
Nemčiji in Avstriji. Po vrnitvi domov je 
odprl svojo avtomehanično delavnico 
na Visokem pri Kranju. Bil je strokov-
njak za vozila VW, zato je vedno več 
strank prihajalo na servisna popravila. 
Glede na konstantno rast obsega dela 
je bilo treba leta 1985 zgraditi novo 
delavnico s štirimi delovnimi mesti.

ServiSu Se pridruži še prodaja
Servisu se je leta 1993 pridružila še 
prodaja vozil VW in nato Audi, poleg 
delavnice pa so zgradili prodajni salon 
za nova vozila. To je dalo podjetju nov 
zagon, kapacitete so bile spet polno 
zasedene, ob konstantnem zaposlo-
vanju jih je bilo v tem času že dvanajst 
zaposlenih. Podjetju se je pridružil sin 
Aleksander Vrtač. Glede na rast in 
prostorsko utesnjenost je bilo treba 
iskati nove rešitve. V Kranju ni bilo 
primernega prodajno-servisnega 
centra in velik izziv je bil tukaj zgraditi 
nov center. Pa jim je uspelo, v novem 
centru v Kranju so z delom začeli v 
začetku leta 1998. Center je vključe-
val prodajna salona VW in Audi ter 
delavnico z osmimi delovnimi mesti, 

kmalu pa je bilo v podjetju že več kot 
dvajset zaposlenih. Podjetju se je pri-
družil še Martin Vrtač ml. V letu 2003 
je podjetje pridobilo še znamko Škoda, 
za katero je bil zgrajen tudi samostojen 
prodajni salon. Pet let kasneje se je de-
javnost razširila s pridobljeno koncesijo 
za znamko Seat in od takrat zastopa 
AH VRTAČ vse znamke koncerna VW 
– tako za področje prodaje kot po-
prodaje. Močno prodajno področje v 
podjetju so tudi rabljena vozila, na za-
logi je nenehno več kot 250 rabljenih 
vozil. Trenutno je v podjetju že več kot 
76 zaposlenih sodelavcev, ki skrbijo za 
vrhunsko doživetje mobilnosti.

po 15 letih Stalne raSti je doSe-
danja lokacija poStala preteSna
Po 15 letih zelo uspešnega poslova-
nja v Kranju in stalni rasti prometa 

Avtohiša Vrtač, 
uspešna zgodba dveh 
generacij, se seli na 
atraktivno lokacijo

Avtohiša Vrtač je primer izjemno uspešne družinske 
zgodbe, za katero stojijo delavni in sposobni ljudje. Zgodbo 
je v sedemdesetih letih začel pisati Martin Vrtač st., danes 
pa jo piše že druga generacija Vrtačevih. Ker so sedanji 
prostori postali pretesni, v mesecu maju začenjajo postopno 
selitev prodaje in servisa.

je lokacija postala pretesna. Širitev 
na obstoječi lokaciji v Stražišču ni 
bila možna in treba je bilo iska-
ti novo lokacijo, ki jo je podjetje 
našlo na vzhodnem delu Kranja na 
Primskovem, v neposredni bližini 
avtocestnega priključka Kranj-
-vzhod. Na tej lokaciji se je na več 
kot 18.000 m2 velikem zemljišču v 
letu 2018 začel graditi nov, najmo-
dernejši prodajno-servisni center z 
ločenimi prodajnimi saloni za Audi, 
VW, Škodo, Seat in servisno delav-
nico. Center izpolnjuje vse najnovej-
še standarde koncerna VW, hkrati 
pa je bil poudarek tudi na visokih 
ekoloških in okoljskih standardih in 
usmerjenosti k strankam. Podjetje 
začenja postopno selitev prodaje in 
servisa na to novo atraktivno lokaci-
jo že v letošnjem maju.

Član

Promo

Kontaktni podatki :

Splošne informacije  
 04/27-00-200

Naročila na servis
04/27-00-255
Prodaja vozil Audi
04/27-00-240

Prodaja vozil Seat
04/27-00-252
Prodaja gospodarskih vozil VW           
04/27-00-210

Prodaja vozil VW                        
04/27-00-218
Prodaja vozila Škoda                   
04/27-00-235

PRODAJA RABLJENIH VOZIL 

Tel. 04/ 27 00 216  |  04/ 27 00 262  |  04/ 27 00 243
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V se skupaj se je začelo, 
ko je Martin Vrtač st. 
zaključil šolanje in se po 
prvi zaposlitvi odločil od-
praviti v tujino. Več let se 

je kalil na pooblaščenih servisih VW v 
Nemčiji in Avstriji. Po vrnitvi domov je 
odprl svojo avtomehanično delavnico 
na Visokem pri Kranju. Bil je strokov-
njak za vozila VW, zato je vedno več 
strank prihajalo na servisna popravila. 
Glede na konstantno rast obsega dela 
je bilo treba leta 1985 zgraditi novo 
delavnico s štirimi delovnimi mesti.

ServiSu Se pridruži še prodaja
Servisu se je leta 1993 pridružila še 
prodaja vozil VW in nato Audi, poleg 
delavnice pa so zgradili prodajni salon 
za nova vozila. To je dalo podjetju nov 
zagon, kapacitete so bile spet polno 
zasedene, ob konstantnem zaposlo-
vanju jih je bilo v tem času že dvanajst 
zaposlenih. Podjetju se je pridružil sin 
Aleksander Vrtač. Glede na rast in 
prostorsko utesnjenost je bilo treba 
iskati nove rešitve. V Kranju ni bilo 
primernega prodajno-servisnega 
centra in velik izziv je bil tukaj zgraditi 
nov center. Pa jim je uspelo, v novem 
centru v Kranju so z delom začeli v 
začetku leta 1998. Center je vključe-
val prodajna salona VW in Audi ter 
delavnico z osmimi delovnimi mesti, 

kmalu pa je bilo v podjetju že več kot 
dvajset zaposlenih. Podjetju se je pri-
družil še Martin Vrtač ml. V letu 2003 
je podjetje pridobilo še znamko Škoda, 
za katero je bil zgrajen tudi samostojen 
prodajni salon. Pet let kasneje se je de-
javnost razširila s pridobljeno koncesijo 
za znamko Seat in od takrat zastopa 
AH VRTAČ vse znamke koncerna VW 
– tako za področje prodaje kot po-
prodaje. Močno prodajno področje v 
podjetju so tudi rabljena vozila, na za-
logi je nenehno več kot 250 rabljenih 
vozil. Trenutno je v podjetju že več kot 
76 zaposlenih sodelavcev, ki skrbijo za 
vrhunsko doživetje mobilnosti.

po 15 letih Stalne raSti je doSe-
danja lokacija poStala preteSna
Po 15 letih zelo uspešnega poslova-
nja v Kranju in stalni rasti prometa 

Avtohiša Vrtač, 
uspešna zgodba dveh 
generacij, se seli na 
atraktivno lokacijo

Avtohiša Vrtač je primer izjemno uspešne družinske 
zgodbe, za katero stojijo delavni in sposobni ljudje. Zgodbo 
je v sedemdesetih letih začel pisati Martin Vrtač st., danes 
pa jo piše že druga generacija Vrtačevih. Ker so sedanji 
prostori postali pretesni, v mesecu maju začenjajo postopno 
selitev prodaje in servisa.

je lokacija postala pretesna. Širitev 
na obstoječi lokaciji v Stražišču ni 
bila možna in treba je bilo iska-
ti novo lokacijo, ki jo je podjetje 
našlo na vzhodnem delu Kranja na 
Primskovem, v neposredni bližini 
avtocestnega priključka Kranj-
-vzhod. Na tej lokaciji se je na več 
kot 18.000 m2 velikem zemljišču v 
letu 2018 začel graditi nov, najmo-
dernejši prodajno-servisni center z 
ločenimi prodajnimi saloni za Audi, 
VW, Škodo, Seat in servisno delav-
nico. Center izpolnjuje vse najnovej-
še standarde koncerna VW, hkrati 
pa je bil poudarek tudi na visokih 
ekoloških in okoljskih standardih in 
usmerjenosti k strankam. Podjetje 
začenja postopno selitev prodaje in 
servisa na to novo atraktivno lokaci-
jo že v letošnjem maju.

Član

Promo

Kontaktni podatki :

Splošne informacije  
 04/27-00-200

Naročila na servis
04/27-00-255
Prodaja vozil Audi
04/27-00-240

Prodaja vozil Seat
04/27-00-252
Prodaja gospodarskih vozil VW           
04/27-00-210

Prodaja vozil VW                        
04/27-00-218
Prodaja vozila Škoda                   
04/27-00-235

PRODAJA RABLJENIH VOZIL 

Tel. 04/ 27 00 216  |  04/ 27 00 262  |  04/ 27 00 243
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Gre za tako imenovane tarifne 
opustitve in kvote. »Namen teh 
ukrepov je podjetjem omogočiti, 
da v določenem obdobju do 
proizvodnih surovin, polizdelkov 
in sestavnih delov dostopajo po 

nižji ceni in tako dosega-
jo višjo konkurenčnost, 
so gospodarsko aktivna 
ter ohranjajo delovna 
mesta oziroma ustvarjajo 
nova,« pojasnjuje mag. 
Janez Rogelj z Ministrst-
va za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (MGRT).

��� Tarifne (carinske) opustitve so 
opredeljene za obdobje petih let. 
��� Lahko so popolne ali delne. 
��� Kriterij pri odločanju, ali bo opustitev 

odobrena in uveljavljena, je ugotovitev, ali bo 
to koristilo gospodarstvu EU. 

Uvažate proizvodne 
surovine izven 

območja EU? 
Preverite, kako do 

prihranka. 

Če pri proizvodnji uporabljate 
surovine, polizdelke in 
sestavne dele, ki jih uvažate z 
območja zunaj EU, ker tovrstni 
materiali na trgu EU niso 
na voljo, lahko pri evropski 
komisiji zaprosite za ukinitev 
carinskih dajatev (carin).  

Avtorja: Marko Vidrih, Jan Tomše
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1Kateri izdelki pridejo v poštev
Pogoj je, da gre za materiale, ki so namenje-
ni uporabi v vašem proizvodnem procesu 
(surovine, polizdelki, sestavni deli in oprema), 
obenem pa takšnih ali primerljivih materialov 
ni mogoče dobiti na trgu EU. Materiali morajo 
biti specifični in nujni za proizvodnjo jasno pre-
poznavnega izdelka. Dodaten pogoj je, da uvoz 
teh materialov ne škoduje konkurenčnosti med 
podjetji na območju EU. 
Predpisani so še naslednji pogoji:
��� Izdelki niso na voljo na območju EU. 
��� Predvideni znesek nepobranih carin za 

omenjene materiale mora biti na letni ravni 
višji od 15 tisoč evrov; če podjetje samo 
takšnega obsega carin ne bi doseglo, se lahko 
poveže z drugim podjetjem ali več podjetji.
��� Gre za izdelke, ki niso predmet sporazuma 

o izključni prodaji. 
Izjemoma se lahko opustitve uveljavlja:
��� za določene končne izdelke, kadar jih 

podjetje uporablja kot sestavni del drugih 
končnih izdelkov in je dodana vrednost 
postopka sestavljanja dovolj visoka, 
��� za opremo (oziroma material), ki jo 

podjetje uporablja v proizvodnem procesu, če 
je ta oprema (oziroma material) specifična in 
potrebna za izdelavo točno določenih izdelkov 
ter ne ogroža konkurenčnih podjetij v EU. 
V določenih primerih carinske opustitve ne pride-
jo v poštev. Primer: ko ne gre za bistveno nadalj-
njo predelavo ali ko gre za materiale, namenjene 
le trgovanju, in ne proizvodnji. Natančen seznam 
izjem od opustitev je dostopen na spletni strani 
Izvozno okno (https://www.izvoznookno.si/), na 
povezavi: https://www.izvoznookno.si/mednaro-
dno-trgovanje/tarifne-opustitve/

Carinske opustitve niso mogoče za protidampinške 
in izravnalne dajatve ali za posebne stopnje 
dajatev. 

2Kdo lahko sproži postopek za carinsko 
opustitev
Postopek je upravičeno začeti podjetje s sede-
žem v EU, ki ima težave pri preskrbi z določeni-
mi surovinami, polizdelki in sestavnimi deli.

3Kako vložiti zahtevek za carinsko opustitev
��� Zahtevek za carinsko opustitev podjetje 

vloži pri Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo na posebnem obrazcu, ki je 
dostopen na povezavi: 
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/
pageuploads/Obrazci/DEOT/obrazec_za_vlo-
zitev_zahtevka_za_ukinitev_carine-zahtevek_
za_tarifno_opustitev_ali_tarifno_kvoto_DEOT_
slov..doc.
��� Zahtevek podjetje vloži v slovenskem in 

angleškem jeziku. 
��� Zahtevku podjetje priloži izjavo, da izdelek 

oziroma izdelki, za katere predlagajo carinsko 
opustitev, niso vključeni v sporazum o izključni 
prodaji. 

4Kdaj vložiti zahtevek za carinsko opustitev
Zahtevek je treba vložiti najpozneje 20 dni 
pred 15. marcem in najpozneje 20 dni pred 
15. septembrom na elektronski naslov janez.
rogelj@gov.si z vsemi prilogami iz prejšnje 
točke. 

5Kako poteka postopek po vloženem 
zahtevku
Ministrstvo zahtevek pregleda in preveri, ali 
izpolnjuje zahtevane kriterije. Če jih izpolnjuje, 
ga ministrstvo pošlje Generalnemu direktoratu 
Evropske komisije za obdavčenje in carinsko 
unijo. To telo zahtevke zbira in obravnava dva-
krat na leto: 15. marca in 15. septembra.  
Podporo posameznemu materialu lahko vloži-
jo tudi podjetja, ki niso vlagatelji zahtevka za 
opustitev, če menijo, da bi carinska opustitev 
koristila tudi njim. Podporo lahko pošljejo na 
elektronski naslov janez.rogelj@gov.si.

aKraPovič jih uveljavlja za uvoz materiala iz 
japonske
Možnost uveljavljanja carinskih opustitev že več let 
izkoriščajo v podjetju Akrapovič, in sicer za posebne 
legure titana, ki jih uvažajo iz Japonske. »Tovrstne legure 
v Evropi niso dostopne in naš dobavitelj jih razvija tudi z 
našim sodelovanjem. Opustitev se po izteku preverja, in 
če se v vmesnem času pojavi pri dobaviteljih tudi v Evropi, 
podaljšanje ni mogoče. V našem primeru uvajamo vedno 
nove legure, ki jih zaščiti proizvajalec, tako da tudi pravno 
pred iztekom patenta njihova izdelava drugod ni mogoča,« 
pojasnjuje izvršni direktor podjetja Uroš Rosa.

Postopek uveljavljanja po njegovih besedah ni zapleten, 
čeprav je potrebnih kar nekaj obrazložitev in podatkov. 
Podjetjem, ki razmišljajo o uveljavljanju carinskih opustitev, 
svetuje, naj pregledajo možnosti in poskušajo opustitev 
uveljaviti. Vendar pa pri široko razširjenih materialih, ki jih 
proizvaja več proizvajalcev po svetu, to ni mogoče.
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6Kdaj začne veljati carinska opustitev
Carinska opustitev velja od 1. januarja priho-
dnjega leta za zahtevke, vložene do 15. marca 
tekočega leta, in od 1. julija prihodnjega leta za 
zahtevke, vložene do 15. septembra tekočega 
leta. Carinska opustitev velja pet let od tre-
nutka uveljavitve. V času veljavnosti se lahko 
vloži zahtevek za podaljšanje. Objavljena je v 
uradnem listu EU. 

7Za koga velja sprejeta carinska opustitev
Če je podjetje oziroma država članica EU z 
zahtevkom uspešna, učinek opustitve za dolo-
čen material velja za vsa podjetja v vseh drža-
vah članicah EU. To pomeni: za vse uvoznike 
v EU in dobavitelje materiala, ki je predmet 
opustitve, iz tretjih držav. 

trenutno veljavne carinske opustitve

  � https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/
Tarifne_opustitve/uredba1_1_2014-slo-OPUSTITVE.
pdf (UREDBA SVETA (EU)  št. 1387/2013)

  � https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/
Tarifne_opustitve/UREDBA-KVOTE1_1_2014.pdf 
(UREDBA SVETA (EU) št. 1388/2013

  � https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/
Tarifne_opustitve/Uredba-Sveta-(EU)-2069-2018-z-
dne-20-decembra-2018.pdf (UREDBA SVETA (EU)  
2018/2069

  � https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/
Tarifne_opustitve/Uredba-Sveta-(EU)-2070-2018-
z-dne-20-decembra-2018.pdf UREDBA SVETA (EU) 
2018/2070 

Več informacij o carinskih opustitvah in postopku 
njihovega uveljavljanja

  � https://www.izvoznookno.si/mednarodno-
trgovanje/tarifne-opustitve/

  � https://ec.europa.eu/taxation_customs/
dds2/susp/faq/faqsusp.jsp?Lang=sl

Petletni PrihraneK več Kot 14 milijonov 
evrov 
Slovenija je od vstopa v EU vložila več kot 35 
zahtevkov podjetij za carinske opustitve za 
surovine, polizdelke in sestavne dele, uvožene izven 
območja EU, Evropska komisija pa je odobrila več 
kot 25 zahtevkov. Prihranek slovenskih podjetij iz 
naslova carinskih opustitev je v letu 2017 presegel 
2 milijona evrov, v celotnem petletnem obdobju pa 
bo predvideni prihranek slovenskih podjetij 14,4 
milijona evrov. 

prihranki poDjetij po letih: 

� 2016: 

518.000 
evrov  

(petletno 
obdobje 
veljave:  

2,59  
milijona evrov)

� 2017: 

2,16  
milijona evrov 

(petletno 
obdobje 
veljave: 

10,82 
milijona evrov)

� 2018: 

195.000 
evrov (petletno 

obdobje 
veljave: 

975.000 
evrov)

*Podatki so navedeni na podlagi vlog podjetij; dejanski 
prihranki so odvisni od dejanskih uvoženih količin 
materialov. 
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Študijski programi 1. stopnje 
Univerzitetni in visokošolski programi (redni 
in izredni študij)

 Tehnologija prometa in logistika - UN
 Navtika - VS
 Ladijsko strojništvo - VS
 Prometna tehnologija in transportna logistika - VS

Vabljeni, da vašemu znanju dodate vrednost!

Študijski programi 2. stopnje 

Magistrska študijska programa
 Promet
   - Prometna tehnologija
   - Transportna logistika
   - Prometna varnost
 
 Pomorstvo
   - Pomorski sistemi
   - Pomorsko inženirstvo
   - Morske vede

www.fpp.uni-lj.si
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OPERATIVNI CENTER KIBERNETSKE VARNOSTI TELEKOMA SLOVENIJE ZAGOTAVLJA:

ZNIŽEVANJE OPERATIVNIH 
TVEGANJ POVEZANIH S 
KIBERNETSKO 
VARNOSTJO

DOSEGANJE IN OHRANJANJE 
SKLADNOSTI S STANDARDI IN 
REGULATIVO

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

STE ZAŠČITENI PRED 
KIBERNETSKIMI NAPADI?

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

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

+ +

www.telekom.si/poslovni

Untitled-1   1 10. 04. 2019   10:31:39
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Prijave na razpise, kjer so na voljo 
nepovratna sredstva za inovacije, 
se oddajajo prek projektnih pred-
logov. Proces prijave temelji na 
petih korakih, za katere je dobro, 
da jih podjetniki razumejo in 

pri njih aktivno sodelujejo. Pojasnjuje jih Tea 
Markotić, vodja projektov v podjetju Tiko Pro, 
d. o. o., ki je specializirano za pomoč podjetjem 
pri prijavah na razpise za nepovratna sredstva 
v Sloveniji, na Hrvaškem in v EU.

1Ocena inovacijskega potenciala projekta.
Pred pripravo projektnega predloga je nujno 
preveriti, kako inovativna je vaša ideja. Podje-
tju, ki vam pomaga pri prijavi na razpis, morate 
predstaviti, kaj dela vaša konkurenca, naloga 

zunanjih svetovalcev pa je priprava konkurenč-
ne analize spleta in predhodno odobrenih pro-
jektov. Če je vaša ideja v primerjavi z alternati-
vami resnično izjemna, sledi naslednji korak.

2Predstavitev projektnega predloga in 
začetne usmeritve.
Na prvem »brainstorming« srečanju vam sve-
tovalno podjetje predstavi strukturo projek-
tnega predloga, njegova poglavja in začetne 
usmeritve za ustvarjanje vsebine. Na to sreča-
nje so povabljeni vaši najboljši strokovnjaki s 
področja tehnologije, marketinga in prodaje ter 
financ, ki bodo del projektne skupine v celo-
tnem obdobju snovanja projektnega predloga. 
Svetovalno podjetje določi tudi osnovna pra-
vila sodelovanja, časovnico, dolžnosti, proces 
dela in delovne metode.

Kakšen je 
postopek prijave 

na inovacijske 
razpise EU

Pri prijavi na razpise za 
nepovratna sredstva za 
inovacije morate poleg ideje in 
izvedbenih korakov predstaviti 
tudi vpliv vaše inovacije na 
okolje in družbo kot celoto. 

Avtorica: Katarina Pernat
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3Oblikovanje prvega osnutka projektne 
prijavnice.
Predstavitve, študije in morebiten poslovni 
načrt, ki ste jih pripravili med razvojem inovacije, 
dragoceno prispevajo k pripravi prvega osnutka 
projektnega predloga, tako imenovanega »suro-
vega« besedila. Vloga svetovalnega podjetja je, 
da besedila analizira ter oceni, kje so potrebne 
izboljšave in kako bodo potekali prihodnji koraki 
priprave vsebine. Sledijo številna podrobna vpra-
šanja, potrebna za pripravo prvega osnutka.  

4 Priprava končne različice projektnega 
predloga.
Razpisnik mora prepoznati potencial vaše 
inovacije in jo nagraditi z dodatnim denarjem 
(nepovratnimi sredstvi) za njen razvoj. Sveto-
valno podjetje vas v tej fazi izziva z dodatnimi 
vprašanji; tudi o tem, kakšni so vplivi vaše 
inovacije na okolje in družbo kot celoto. Ravno 
te dodatne informacije, pridobljene v razpravah 
s svetovalnim podjetjem, pogosto predstavljajo 
pomemben prispevek k projektnemu predlogu. 
Proces se nadaljuje, dokler niste – skupaj s sve-
tovalnim podjetjem – popolnoma zadovoljni s 
zgodbo, ki jo sporočate v projektnem predlogu.

5Oddaja predloga.
Po navadi od oddaje projektnega predloga do 
poročila o oceni predloga traja nekaj mesecev. 

ProjeKtni vodja – oseba, Ki Pomaga 
poDjetnikom

Za to, da prijava na razpise poteka tako, kot mora, v 
podjetjih, specializiranih za pomoč pri pridobivanju 
razpisanih sredstev, skrbijo projektni vodje. Njihova vloga 
ni le pretipkavanje informacij strank v ustrezna poglavja 
projektnega predloga, pač pa skrbijo tudi za to, da je 
besedilo konstruktivno revidirano. Po drugi strani projektni 
vodje projektnih predlogov ne pišejo sami, temveč poskrbijo 
za to, da so v predlogih vidne vizija in ideje podjetnikov, 
ki se prijavljajo na razpise. Naloga projektnih vodij je, da 
predloge v sodelovanju s podjetniki pretvorijo v jedrnato 
predstavitev – kakovosten projektni predlog. 

Spremljajte aktualne razpise na 
spletni strani Tiko Pro: 

http://www.tiko-pro.si/eu-razpisi 
http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi

PREDSTAVLJAMO NOVI 
       RANGE ROVER EVOQUE

Namen novega Range Rover Evoquea ni zgolj biti dodaten SUV v zgoščenem prometu. Zasnovan 
je za privabljanje pogledov in za nezgrešljivo prepoznavnost s svojimi usklajenimi linijami in 
edinstveno obliko. Njegovo elegantnost vidite in občutite v prestižni in sofisticirani notranjosti, 
opremljeni z vrhunsko in intuitivno tehnologijo.

Vsakič ko se pojavi, v mesto prinaša pridih elegance, moči in stila!

Povprečna poraba goriva: 5,4 - 8,2 l/100km. Emisije CO2: 143 - 188 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6b. Specifične emisije NOx: 3,1 - 75 g/km. Vrednost specifične emisije 
trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,11 - 0,29 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,03E11 – 1.06E11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževalcev 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. Slika je simbolna.

Avto Aktiv Intermercatus d.o.o.
Ljubljanska cesta 24  

1236 Trzin

landrover.si
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M iha Bavec vodi pod-
jetje Transformacija 
in je nedavno vstopil 
v družbo podjetni-
kov, članov SBC. Za-

upal nam je, zakaj se je pridružil SBC 
in zanimiva razmišljanja o vodenju in 
razvoju vodij, s čimer se profesional-
no ukvarja.

Kaj vas je pripeljalo v sBC? 
Kot poslovni trener in coach že več 
let sodelujem z nekaterimi člani SBC, 
kot sta recimo Janez Novak (RLS) 
in Damjan Plevnik (Plevnik). To so 
ljudje, ki so me prepričali s svojo 
osebnostjo. So iskreni in pošteni, 
zavzeti in aktivni, odločni, preda-
ni svojim vizijam in zvesti svojim 
sodelavcem. Zanje je uspeh posle-
dica trajnih vlaganj in usmerjenega 
delovanja. S svojo osebno integriteto 
so utelešenje misli, da dober vodja 
vodi z lastnim zgledom. Pridružil sem 
se jim zato, ker tudi sam želim biti 
del take družbe. 

Kdo se najpogosteje obrača 
na vas? 
V prihodnost naravnani vodje, ki se 
zavedajo priložnosti za izboljšave in 
čutijo potrebo za rast. Vedo, da je 
učinkovito delovanje podjetja pogoj 
za njihovo konkurenčnost na trgu. Po-
nosen sem na sodelovanje z Urošem 
Frantarjem iz Tinexa. Njihov kolektiv 
je primer dobre prakse. Iz leta v leto 
se izboljšujejo in ob tem povečujejo 
poslovne rezultate. Gre torej za pod-
jetja, kjer se hitro odzivajo na neu-
strezne rezultate, pri tem pa so strpni 
do sodelavcev in spodbujajo učenje. 
Takim podjetjem v Transformaciji 
nudimo razvoj vodij in timov, zato da 
dosegajo potrebne rezultate. 

Kaj je pri vodenju največji 
izziv? 
Lahko že to, da se vodenje kar 'zgodi'; 
recimo, dobremu strokovnjaku v timu, 
ki napreduje na vodstveni položaj. Vo-
denje je zelo specifično početje. Vpli-
va na vse pojave v podjetju. Naj bodo 

Dober vodja ima 
dobre rezultate

rezultati slabi ali dobri, so izključno 
posledica vodenja. A marsikateri vodja 
se vodenja ne loteva zavestno in za-
vzeto. Na začetku vodstvene kariere 
so le redki nanj osebnostno, kompe-
tenčno in procesno ustrezno pripra-
vljeni. Potem pa, kakor kdo splava.

Kaj KonKretno počnete v pod-
jetjih, s Katerimi sodeluje te? 
Vodstva podjetij običajno najprej zanima, 
kje so njihove težave, rezerve in mo-
žnost za rast. To raziščemo s kadrovskimi 
in organizacijskimi meritvami. Nato 
skupaj začrtamo razvoj, sledijo izobraže-
vanja, treningi mehkih veščin, coachingi 
in svetovanja. Ob tem se temeljito 
spoznamo, zbližamo … Ponosen sem, da 
sem lahko del mnogih uspešnih zgodb. 
Ker pa vem, da se tudi vi in vaši člani 
zavedate pomena vodenja, sem posebej 
za vas, člane SBC, pripravil kratki video 
s tremi preverjenimi napotki, ki vodjem 
pomagajo učinkoviteje dosegati rezul-
tate. Oglejte si ga na povezavi www.
transformacija.com/SBC.

Član

Promo

»Moje poslanstvo je razvijati vodje, graditi time in podpirati rast podjetij tako, da lahko dosegajo rezultate, kakršne 
želijo in jih potrebujejo.« Miha Bavec, poslovni trener in coach

Z vodenjem 
do rezultatov 

Rast podjetja je rezultat vztrajnosti, 

premišljenih izbir in predanega dela. 

Rast vodje je posledica prebojev in 

nenehnega učenja.

Razvijamo vodje, gradimo time, 

podpiramo rast in uspešnost podjetij. 

Zato, da lahko dosegate rezultate, 

kakršne želite in jih potrebujete.

www.transformacija.com

Intervju: Miha Bavec, 
poslovni trener in coach
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M iha Bavec vodi pod-
jetje Transformacija 
in je nedavno vstopil 
v družbo podjetni-
kov, članov SBC. Za-

upal nam je, zakaj se je pridružil SBC 
in zanimiva razmišljanja o vodenju in 
razvoju vodij, s čimer se profesional-
no ukvarja.

Kaj vas je pripeljalo v sBC? 
Kot poslovni trener in coach že več 
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in Damjan Plevnik (Plevnik). To so 
ljudje, ki so me prepričali s svojo 
osebnostjo. So iskreni in pošteni, 
zavzeti in aktivni, odločni, preda-
ni svojim vizijam in zvesti svojim 
sodelavcem. Zanje je uspeh posle-
dica trajnih vlaganj in usmerjenega 
delovanja. S svojo osebno integriteto 
so utelešenje misli, da dober vodja 
vodi z lastnim zgledom. Pridružil sem 
se jim zato, ker tudi sam želim biti 
del take družbe. 

Kdo se najpogosteje obrača 
na vas? 
V prihodnost naravnani vodje, ki se 
zavedajo priložnosti za izboljšave in 
čutijo potrebo za rast. Vedo, da je 
učinkovito delovanje podjetja pogoj 
za njihovo konkurenčnost na trgu. Po-
nosen sem na sodelovanje z Urošem 
Frantarjem iz Tinexa. Njihov kolektiv 
je primer dobre prakse. Iz leta v leto 
se izboljšujejo in ob tem povečujejo 
poslovne rezultate. Gre torej za pod-
jetja, kjer se hitro odzivajo na neu-
strezne rezultate, pri tem pa so strpni 
do sodelavcev in spodbujajo učenje. 
Takim podjetjem v Transformaciji 
nudimo razvoj vodij in timov, zato da 
dosegajo potrebne rezultate. 

Kaj je pri vodenju največji 
izziv? 
Lahko že to, da se vodenje kar 'zgodi'; 
recimo, dobremu strokovnjaku v timu, 
ki napreduje na vodstveni položaj. Vo-
denje je zelo specifično početje. Vpli-
va na vse pojave v podjetju. Naj bodo 

Dober vodja ima 
dobre rezultate

rezultati slabi ali dobri, so izključno 
posledica vodenja. A marsikateri vodja 
se vodenja ne loteva zavestno in za-
vzeto. Na začetku vodstvene kariere 
so le redki nanj osebnostno, kompe-
tenčno in procesno ustrezno pripra-
vljeni. Potem pa, kakor kdo splava.

Kaj KonKretno počnete v pod-
jetjih, s Katerimi sodeluje te? 
Vodstva podjetij običajno najprej zanima, 
kje so njihove težave, rezerve in mo-
žnost za rast. To raziščemo s kadrovskimi 
in organizacijskimi meritvami. Nato 
skupaj začrtamo razvoj, sledijo izobraže-
vanja, treningi mehkih veščin, coachingi 
in svetovanja. Ob tem se temeljito 
spoznamo, zbližamo … Ponosen sem, da 
sem lahko del mnogih uspešnih zgodb. 
Ker pa vem, da se tudi vi in vaši člani 
zavedate pomena vodenja, sem posebej 
za vas, člane SBC, pripravil kratki video 
s tremi preverjenimi napotki, ki vodjem 
pomagajo učinkoviteje dosegati rezul-
tate. Oglejte si ga na povezavi www.
transformacija.com/SBC.

Član

Promo

»Moje poslanstvo je razvijati vodje, graditi time in podpirati rast podjetij tako, da lahko dosegajo rezultate, kakršne 
želijo in jih potrebujejo.« Miha Bavec, poslovni trener in coach

Z vodenjem 
do rezultatov 

Rast podjetja je rezultat vztrajnosti, 

premišljenih izbir in predanega dela. 

Rast vodje je posledica prebojev in 

nenehnega učenja.

Razvijamo vodje, gradimo time, 

podpiramo rast in uspešnost podjetij. 
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kakršne želite in jih potrebujete.
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Intervju: Miha Bavec, 
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Nova ureditev regresa za letni 
dopust, ki je začela veljati 
pred dnevi, je finančno 
ugodnejša tako za podjetja 
kot za zaposlene, pojasnjuje 
Nataša Bogataj iz podjetja 

Vizija Računovodstvo. Regres, ki ne presega 
100 odstotkov povprečne plače v državi, ni 
obremenjen z davki in prispevki. To pomeni:

1 da je izplačilo regresa za letni dopust 
po novi ureditvi prosto odmerjanja 
prispevkov za socialno varnost do 

višine 100 odstotkov povprečne plače v RS 
za predpretekli mesec (prejšnja ureditev: 70 
odstotkov povprečne plače),

2da se regres za letni dopust do višine 100 
odstotkov povprečne bruto plače v RS za 
predpretekli mesec ne všteva v davčno 

osnovo dohodka iz delovnega razmerja; doslej 
je veljalo, da je bil regres v celotnem znesku 
obdavčen z dohodnino.

Spremembe regresa so urejene v Zakonu o 
dohodnini (ZDoh-2) ter Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 

oD kDaj velja nova ureDitev regresa?
Spremenjena ureditev velja že za leto 2019. 

Kaj Pa v Primeru, če ste regres za 2019 
že izPlačali?
��� V tem primeru bo potreben »popravek«. 
��� Vračilo vplačanih prispevkov bo po uradni 

dolžnosti izvedla Finančna uprava RS (Furs). 
��� Akontacija dohodnine in prispevki 

zaposlenega bodo vrnjeni neposredno 
zaposlenemu, prispevki delodajalca pa 
delodajalcu. 
��� Vračilo bo izvedeno najpozneje v tridesetih 

dneh od vročitve odločbe in ob pogoju, da 
prejemnik vračila nima neporavnanih davčnih 
obveznosti.

Avtor: Jan Tomše
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Kako z regresom 
za dopust po 

novem: praktičen 
prikaz 

Nova ureditev regresa za letni 
dopust: pri izplačilu do višine 
povprečne plače ni več treba 
plačevati ne prispevkov ne davkov. 
Rok za izplačilo regresa je 1. julij 
2019. Če ste regres izplačali pred 
uveljavitvijo sprememb, vam bo 
Furs nakazane prispevke vrnil.

SBC | Višji neto osebni prejemki | Maj 2019

če ste regres za leto 2019 izPlačali Po 
prejŠnji ureDitvi …
… postopek vračila za odmerjeno dohodnino v 
tem primeru upošteva zadnjo povprečno bruto 
plačo po najnovejših podatkih Statističnega 
urada RS. Zadnji znan podatek za bruto plačo je 
za mesec februar

1.714,49 €. 

regres je treba izPlačati Pravočasno

Regres za letni dopust je treba izplačati 
najpozneje do 1. julija 2019. Drugi skrajni rok je 
1. november tekočega leta: ta rok velja v primeru, 
da je tako določeno s kolektivno pogodbo na 
ravni dejavnosti ob nelikvidnosti delodajalca. 
Izplačilo regresa v obliki »poračuna plače« ob 
koncu leta NI dovoljeno.
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Povprečna bruto plača v RS za FEBRUAR 2019 1.714,49 EUR
Po starem Po novem

Bruto plača delavca 2.000,00 € 2.000,00 €
Skupaj prispevki (22,10 %) 442,00 € 442,00 €
Splošna olajšava 275,22 € 275,22 €
Mesečna davčna osnova 1.282,78 € 1.282,78 €
1. PRIMER IZRAČUNA Po starem Po novem
Regres za letni dopust (bruto) 1.000,00 € 1.000,00
Osnova za izračun davka 1.000,00 € 0
Akontacija dohodnine 239,74 € 0
Regres za letni dopust (neto) 760,26 € 1.000,00 €
Izplačilo na TRR 760,26 € 1.000,00 €

2. PRIMER IZRAČUNA % Po starem Po novem
Regres za letni dopust (bruto) 2.000,00 € 2.000,00 €
Zdravstveno zavarovanje 6,36% 50,87 € 18,16 €
Pokojninsko zavarovanje 15,50% 123,98 € 44,25 €
Zaposlovanje 0,14% 1,12 € 0,40 €
Starševsko varstvo 0,10% 0,80 € 0,29 €
Skupaj prispevki od bruto regresa nad 70 % neto plače 22,10% 176,77 € 63,10 €
Osnova za izračun davka 2.005,88 € 1.505,19 €
Akontacija dohodnine 499,02 € 83,59 €
Regres za letni dopust (neto) 1.324,21 € 1.853,31 €
Izplačilo na TRR 1.324,21 € 1.853,31 €

Dajatve delodajalca
Skupaj prispevki delodajalca 128,78 € 45,97 €

pojasnilo po starem za 2. primer izračuna
*70 % povprečne bruto plače je 1.200,14 €
*osnova za prispevke je 799,86 € (2.000,00 € minus 1.200,14 €)

pojasnilo po novem za 2. primer izračuna 
*100 % od povprečne bruto plače je 1.714,49 €
*osnova za prispevke je 2.000 € minus 1.714,49 € je 285,51€ 

Izračun pripravilo podjetje: Vizija Računovodstvo

  

Primer izračuna regresa za letni dopust po novem sistemu
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Smo družinsko podjetje, 
ki ga vodimo Vladimir 
Urek (prokurist in la-
stnik) in še dva družin-
ska člana, Klavdija Urek 

izvajalcem elektroinštalacij, servisnim 
službam, proizvodnim podjetjem, ma-
loprodajnim trgovinam, javnim podje-
tjem prek javnih razpisov in končnim 
kupcem. Investitorjem, projektantom in 
arhitektom pa nudijo strokovno podpo-
ro in pomoč pri pripravi projektov.

Širok prodajni program
Največ prihodkov ustvarijo s prodajo 
kablov in vodnikov. Svoj položaj na 
trgu utrjujejo z zastopanjem kakovo-
stnih, svetovno uveljavljenih blagovnih 
znamk, kot so: Prysmian, Draka Com-
teq, NKT, La Triveneta Cavi, TKD, … 
»S prodajnim programom na področju 
kablov pokrivamo tako potrebe inštala-
terjev kot tudi zahtevnejših kupcev s 
področja industrije ali distribucije. Na 
redni zalogi imamo nizkonapetostne 
inštalacijske in energetske vodnike ter 
gumijaste, kontrolne, komunikacijske, 
optične, srednje-napetostne, brezha-
logenske in ognjevarne kable. Kljub 
ostri konkurenci kompromisov pri 
kakovosti kablov v našem podjetju ni – 
naši izdelki popolnoma ustrezajo tako 

Največji slovenski 
ponudnik 
elektromateriala

Eventus, ki je na trgu prisoten 27 let, se ukvarja s prodajo 
elektromateriala in to tradicijo v podjetju nadaljuje že 
druga generacija.

Promo

zahtevam Evropske nizkonapetostne 
direktive kot tudi Evropski gradbeni 
zakonodaji,« poudarjajo v Eventusu. 
Naslednje področje je razsvetljava. Pri 
tem v Eventusu poskrbijo za celovi-
to rešitev kakovostne razsvetljave s 
sodelovanjem projektantov, arhitek-
tov in izvajalcev, s širokim naborom 
svetovno priznanih proizvajalcev na 
področju zunanje, notranje in zasilne 
razsvetljave. Zagotavljajo tudi sveto-
vanje, izdelavo simulacij, energetskih 
izračunov in pripravo projektov. Vse to 
lahko ponujajo z blagovnimi znamkami: 
Philips, Modus, Trevos, Grah Lighting, 
Spectrum in še veliko ostalih.
Pri notranji razsvetljavi pokrivajo celo-
tni spekter za profesionalne potrebe 
(poslovni prostori, skladišča, proizvo-
dnje, trgovine ….) kot tudi za zasebne 
objekte, kjer je treba ustvariti prijeten 
ambient in upoštevati želje uporab-
nikov. »Skrbimo, da v naši ponudbi 
tržimo le svetila kakovostnih in uve-
ljavljenih proizvajalcev. Na področju 
zunanje razsvetljave, osvetlitvijo špor-
tnih objektov in odprtih logističnih 

Član

prostorov sodelujemo tudi s svetovno 
priznanim proizvajalcem kandelabrov 
N.C.M. Z njihovimi kandelabri rešimo 
standardne potrebe cestne razsve-
tljave (3–12 m) in jih imamo nenehno 
na zalogi. Dobavimo in projektiramo 
tudi posebne izvedbe za višje in večje 
dimenzije, za različne vremenske po-
goje,…« izpostavijo v Eventusu.
Ostaja še najširše področje po številu 
izdelkov. V tej skupini je zajet ves ostali 
material, ki je potreben za celostno 
izvedbo elektro inštalacij na objektu, od 
elektro odjemnega mesta do zadnjega 
porabnika v elektro sistemu. V industriji 
in zasebnih objektih je še ogromno 
vmesnih materialov do končne uporabe 
električne energije, katero je potrebno 
distribuirati, upravljati, ščititi, nadzirati, 
analizirati. To vse lahko zagotovijo s 

kvalitetnimi proizvajalci: Schneider, Eti, 
Rittal, Siemens, Legrand, Tem, Hermi, 
Elba, Iskra, Urmet in še mnogi drugi. 

Stavijo na StrokovnoSt ter 
tehnično in finančno odličnost
V Eventusu želijo svojo prihodnost še 
naprej graditi na zadovoljstvu sodelav-
cev in skrbeti  za redno izobraževanje 
svojega strokovnega kadra. Vsi skupaj 
bodo sledili novostim in spremem-
bam ter jih pravočasno ponujali trgu, 
širili asortima, zagotavljali kakovostno 
strokovno podporo kupcem … »Za 
uspešnost Eventusa je pomembna tudi 
finančna stabilnost in na tem področju 
skrbimo, da imamo odličen finančni tok. 
Zato imamo svoje terjatve zavarovane 
in sodelujemo le s podjetji, za katera 
pridobimo zavarovanja,« poudarjajo. 

Konkurenčne 
prednosti Eventusa

�So največji slovenski ponudnik 
elektromateriala in najbolje 
poznajo navade ter potrebe 
domačega trga.

�Štiri skladišča po Sloveniji, 
iz katerih lahko vsakodnevno 
zadovoljijo potrebe kupcev.

�Zaradi širine ponudbe lahko 
kupcem zagotovijo »ves 
elektromaterial na enem mestu«.

�Ker večinoma sodelujejo 
neposredno s proizvajalci, 
lahko sestavijo konkurenčne 
ponudbe.

�Kakovost za primerno ceno.

�Zelo močna tehnična podpora, 
zadovoljen in strokovno 
usposobljen kader

Nova pridobitev v 2018. Investicija izgradnja lastnega objekta v Celju.

V zadnjih letih dobavljamo svetila pri energetskih sanacijah vrtcev, šol, drugi 
javni in zasebni objekti.

Nekateri zadnji projekti:

Kompletna dobava elektro materiala za 
avtomatizacijo sortirnic odpadkov.

Dobava svetil za sanacijo razsvetljave v 
športni dvorani Marof.

Dobava kandelabrov višine do 38 m, 
športni park Planica.

Eventus, Novo mesto, d. o. o.  |  Povhova ulica 1, 8000 Novo mesto  
+386 07 393 28 00  |   info@eventus-nm.si  |  www.eventus-nm.si

»
Bobnar in Srđan Brkič. Smo med naj-
večjimi ponudniki elektromateriala v 
Sloveniji. Če upoštevamo samo pod-
jetja v slovenskem lastništvu, smo na 
prvem mestu,« se predstavijo.

Lani so ustvarili 22,3 milijona skupnih 
prihodkov, delo pa dajejo več kot 65 
ljudem. Stavijo na tehnološko in poslov-
no odličnost, kar dokazujejo certifikat 
ISO 9001:2008, zlata boniteta odlično-
sti AAA in certifikat SME Excellent.

Pokrivajo celotno slovenijo
Delujejo po celotni Sloveniji in 
oskrbujejo partnerje iz veleprodajnih 
skladišč v Ljubljani, Celju, Mariboru 
in Novem mestu, kjer jim zagotavljajo 
komercialno in logistično podporo. V 
Novem mestu pa sta še uprava pod-
jetja in maloprodajni salon.
Izdelke prodajajo številnim kupcem: 
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V zadnjih letih dobavljamo svetila pri energetskih sanacijah vrtcev, šol, drugi 
javni in zasebni objekti.

Nekateri zadnji projekti:

Kompletna dobava elektro materiala za 
avtomatizacijo sortirnic odpadkov.

Dobava svetil za sanacijo razsvetljave v 
športni dvorani Marof.

Dobava kandelabrov višine do 38 m, 
športni park Planica.

Eventus, Novo mesto, d. o. o.  |  Povhova ulica 1, 8000 Novo mesto  
+386 07 393 28 00  |   info@eventus-nm.si  |  www.eventus-nm.si

»
Bobnar in Srđan Brkič. Smo med naj-
večjimi ponudniki elektromateriala v 
Sloveniji. Če upoštevamo samo pod-
jetja v slovenskem lastništvu, smo na 
prvem mestu,« se predstavijo.

Lani so ustvarili 22,3 milijona skupnih 
prihodkov, delo pa dajejo več kot 65 
ljudem. Stavijo na tehnološko in poslov-
no odličnost, kar dokazujejo certifikat 
ISO 9001:2008, zlata boniteta odlično-
sti AAA in certifikat SME Excellent.

Pokrivajo celotno slovenijo
Delujejo po celotni Sloveniji in 
oskrbujejo partnerje iz veleprodajnih 
skladišč v Ljubljani, Celju, Mariboru 
in Novem mestu, kjer jim zagotavljajo 
komercialno in logistično podporo. V 
Novem mestu pa sta še uprava pod-
jetja in maloprodajni salon.
Izdelke prodajajo številnim kupcem: 
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K ibernetska tveganja so po 
navedbah letošnjega poročila 
Svetovnega gospodarskega 
foruma (WEF) ena izmed najbolj 
verjetnih globalnih groženj, 
ki načenja varnost in gosp-

odarstvo. Po navedbah SI-CERT-a, nacional-
nega odzivnega centra za kibernetsko varnost, 
se tudi v Sloveniji vsako leto povečuje število 
kibernetskih incidentov, katerih tarča so pod-
jetja in posamezniki. 
Hekerski napadi in druge oblike vdorov v informacij-
sko-komunikacijske sisteme imajo lahko za podjetja 
poleg izgube dragocenih informacij in ugleda tudi 
finančne, tehnične in varnostne posledice, opozarja 
Metod Platiše, produktni vodja za kibernetsko varnost 
v Telekomu Slovenije. 
Obvladovanje kibernetske varnosti po Platišetovih 
besedah temelji na štirih zaporednih ključnih korakih. 

ovrednotite tveganja: 
ugotovite, Kaj je za vas najbolj 
dragoceno in Česa ne smete 
izgubiti.  

Preverite, ali glede na vašo panogo in dejav-
nost obstajajo kibernetska tveganja, in če 
obstajajo, ugotovite, kje. Pri tem naj sodelujejo 
člani ožjega vodstva podjetja. Pomagate si 

lahko z uveljavljenimi standardi in priporočili, 
na primer s standardom ISO 27001 in s pripo-
ročili organizacije ENISA: https://www.enisa.
europa.eu/publications/guidelines-on-asses-
sing-dsp-security-and-oes-compliance-with-
-the-nisd-security-requirements.

��� Skrb za kibernetska tveganja naj 
prevzame tisti, ki se v podjetju ukvarja s 
tveganji (in ne IT-oddelek). Naj bo predstavnik 
vodstva.
��� Zberite ožji tim odločevalcev, ki pokrivajo 

ključna področja, od financ, trženja, IT do 
direktorjev operacij v proizvodnji; opredelite 
tveganja in jih zapišite.
��� Pri prejšnji točki si lahko pomagate 

z vnaprej pripravljenimi standardi. Primer: 
standard ISO 27001, ki določa kriterije 
za doseganje informacijske varnosti, ali 
priporočila ENISA.

1NASVET: Uporabite standard ISO 27001. 
Če se boste oprli na standard ISO 27001, bo 
ta vodilo pri varnem ravnanju z informacijami, 
ki se pojavljajo v delovnem procesu. Pozorni 
bodite na vse vidike kibernetskih tveganj: kre-
pitev ozaveščanja, pravilno ravnanje z doku-
menti, nadzor nad informacijami in napravami, 
povečevanje zaupanja in podobno. 

Ali veste, kje ste 
najbolj ranljivi?

Ugotovite, kje ste ranljivi, 
pripravite »ustavo« informacijske 
varnosti in vzpostavite načrt za 
ukrepanje.

Avtorja: Katarina Pernat, Jan Tomše

11 nasvetov, kako obvladovati kibernetska tveganja

a)
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2NASVET: Upoštevajte svojo panogo, pozor 
pri kritičnih področjih. 
Standarde, ki so vam v pomoč, uporabljajte 
smiselno: prilagodite jih vaši panogi in naravi 
vaše dejavnosti. Upoštevajte vrsto podjetja, 
dragocenost sredstev in virov, ključne stranke 
in dobavitelje, kaj ustvarja dodano vrednost 
… Nekatera področja je treba upoštevati brez 
izjeme: varovanje osebnih podatkov, komuni-
kacije na spletu in po elektronski pošti …

pripravite ustavo 
informacijsKe varnosti. 
povejte, zaKaj so pravila 
Koristna za vse.

Na podlagi koraka iz točke A. sledi priprava 
krovne varnostne politike v podjetju: gre za 
najvišji varnostni dokument, ki je nekakšna 
varnostna »ustava«, v kateri opredelite, kako 
boste uresničevali varnostne cilje. Nanaša se 
na politiko ravnanja na vseh ključnih področjih. 
Na primer: kako zagotavljati varnost proizvo-
dnega procesa in kako so razporejene posa-
mezne odgovornosti v podjetju.

Krovna varnostna politika v podjetju je 
podlaga za vzpostavitev sistema upravlja-
nja varovanja informacij ter za oblikovanje 
konkretnih pravil in oblik ravnanja zaposlenih. 
Primeri: pravila uporabe osebnega računalnika, 
pravila oddaljenega dostopanja do sistemov v 
podjetju, pravila za delo s specifičnimi infor-
macijami in dokumenti, pravila fizičnih dosto-
pov, povezanih z informacijsko varnostjo, in 
podobno. 

3 NASVET: Razložite, zakaj uvajate pravila. 
Konkretna pravila ravnanja so podlaga za 
vzpostavitev in razvijanje informacijsko-var-
nostne kulture, ravnanja in ozaveščenosti 
zaposlenih. Zaposleni morajo poznati pravila 
za izogibanje tveganjem, pri katerih je ključni 
cilj izogibanje škodljivim posledicam. Pravila 
naj bodo življenjska, jasno predstavljena in 
razumljiva. Pojasnite, kaj želite z njimi doseči.

4NASVET: Sproti preverjajte in izboljšujte. 
V določenih primerih se po uvedbi pravil in 
začetnem zagonu postopno izgubi zavedanje, 
čemu so namenjena. Proces uvajanja var-
nostne kulture zahteva svoj čas. Informacije 
morate sproti dopolnjevati, nadgrajevati, izbolj-
ševati procese in uvajati priporočena ravnanja. 
Skrbite za to, da sistem živi v praksi. 

najšibKejši člen je človeK
Pot do kibernetske varnosti poleg ustreznih 
tehničnih ukrepov vodi prek človeka. Ta je ključen 
člen za zagotavljanje kibernetske varnosti, 
poudarjajo strokovnjaki. Od uporabnikov sistemov 
je odvisno, ali so sistemi varni, zanesljivi in odporni 
proti kibernetskim tveganjem. Napadalci to dobro 
vedo, zato se v zadnjih letih v primerjavi s tehničnimi 
incidenti krepi število napadov in goljufij, ki 
izkoriščajo človeški dejavnik. 

zagotovite prave tehniČne 
uKrepe, Ki upoštevajo podjetje 
Kot celoto.  

IT-strokovnjaki v podjetju iz izkušenj vedo, 
kateri ukrepi so potrebni za obvladovanje ve-
čine kibernetskih tveganj. Varnostni minimum 
predstavljajo antivirusni programi, (napredne) 
požarne pregrade, varnostne kopije (zaščita 
podatkov), upravljanje storitev v oblaku, tehno-
logija za ugotavljanje in odzivanje na inci-
dente, upravljanje in zaščita mobilnih naprav, 
varna poslovna mobilnost in drugo.

5NASVET: Preprečite napako pri uvajanju 
varnosti, upoštevajte podjetje kot celoto. 
Pri tehničnih ukrepih v celoti upoštevajte ugoto-
vitve iz koraka A. – kaj je vaša največja poslovna 
vrednost in kje so največja tveganja za podjetje. 
Tehnični ukrepi se namreč morda zdijo ustrezni, 
a se lahko izkaže, da je imela pri odločitvi pre-
veliko težo subjektivna ocena odločevalca, ki ni 
upošteval vseh vidikov podjetja kot celote. 

6NASVET: Priskrbite si drugo mnenje. 
Pooblastila za nadzor tehničnih ukrepov naj 
imajo zaposleni, ki niso del IT-oddelka. Tako si 
zagotovite večjo objektivnost presoje. Nekatera 
podjetja zaposlijo tako imenovane direktorje za 
informacijsko varnost (angl. Chief Information 
Security Officer oziroma CISO). Če nadzor izvaja 
IT-oddelek, je smiselno razmišljati o tem, da k 
nadzorni vlogi pritegnete zunanjega nadzornika. 

vzpostavite odKrivanje, 
obvešČanje, odzivanje in 
izboljševanje sistema varnosti.

Spremljanje, analiza in odzivanje na incidente 
in sumljive dogodke mora potekati nepretrga-
no. Ključno je proaktivno delovanje, ki vklju-
čuje odkrivanje ranljivosti, preverjanje njihove 
kritičnosti in njihovo odpravo. 

b) c)

d)
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Če podjetje nima lastne infrastrukture in virov, mu 
pri tem lahko pomaga operativni center kibernet-
ske varnosti. Ti centri zbirajo informacije iz omrež-
ja, strežnikov, požarnih pregrad in drugih informa-
cijsko-komunikacijskih sistemov. Če je ugotovljen 
sum na incident, centri pošljejo opozorilo, ki ga 
strokovnjak pregleda, preveri, razišče in se odloči, 
ali bo ukrepal in kako. 

7NASVET: Razvijte natančen scenarij v 
primeru incidenta. 
Načrt ukrepanja naj bo pripravljen vnaprej. 
Upošteva naj točke ranljivosti sistema in opre-
deli scenarije ukrepov, ki jih izvaja operativni 
center. Vsebuje naj tudi operativno navodilo, 
kako ravnati ob posameznem incidentu.

8NASVET: Obveščanje – pomemben del 
odzivanja po napadu.  
V primeru napada je prvi korak odstranitev 
grožnje, sledi identifikacija ogroženih podatkov 
in njihovo reševanje, nato pa je na vrsti obve-
ščanje: tako v podjetju (vodstvo, zaposleni) 
kot zunaj podjetja (dobavitelji, stranke, drugi 
poslovni partnerji). Koga obvestiti, je odvisno 
od obsega in narave incidenta. Proučiti je 
treba tudi, ali naj bosta o primeru obveščena 
policija in SI-CERT, nacionalni odzivni center za 
kibernetsko varnost.

9NASVET: študije primerov – najboljši način 
učenja.
Študije naj prikažejo praktične primere s sce-
nariji ukrepanja in priporočenim ravnanjem ob 
incidentih.

10NASVET: Ranljivosti: e-pošta, USB-
ključki, družbena omrežja.
Največ napadov na varnostni sistem se 

dogaja prek e-poštnih naslovov, USB-ključk-
ov in družbenih omrežij. Napadalci skušajo 
uporabnika napeljati h kliku na določeno 
povezavo, ki jo nato uporabijo za izkoriščanje 
ranljivosti informacijsko-komunikacijskega 
ekosistema.

zavarovanje tveganj: prenos tveganja na 
zunanjega partnerja.
Ob opisanih štirih korakih od a) do d) kibernetski 
strokovnjaki v Telekomu Slovenije opozarjajo še na 
petega, to je zavarovanje tveganj, ki pomeni prenos 
tveganj na zunanjega partnerja in se v Sloveniji 
šele uveljavlja. Najpogosteje ga uporabljajo večja 
podjetja, a je v določenih primerih lahko dobra 
rešitev tudi za majhna in srednja. Zavarovanje 
kibernetskih tveganj pokriva predvsem finančni del 
tveganja, ki ga ni mogoče obvladovati z ukrepi za 
zagotavljaje kibernetske varnosti. 

11NASVET: Zavarovanje kibernetskih 
tveganj 
O zavarovanju kibernetskih tveganj je smi-

selno razmišljati, kadar gre za večje vrednosti, 
ki jih podjetje v primeru incidenta samo ne bi 
zmoglo, to pa bi lahko ogrozilo obstoj in poslo-
vanje podjetja. 
Primer: razkrivanje osebnih in poslovnih podat-
kov, škodovanje dobremu imenu, odgovornost 
pri skladnosti poslovanja. 

Kako obvladovati kibernetska tveganja

1. Opredelite, kaj je za 
vas najbolj dragoceno in 
kako boste to zaščitili
- Katera sredstva imate
- Kdo so vaše stranke in 
dobavitelji
- Katerim vrednotam 
sledite
- Katerim tveganjem ste 
izpostavljeni
- Katere so vaše 
prednostne usmeritve
- Katerim zahtevam 
skladnosti sledite
- Kakšna je vaša 
strategija

2. Pripravite 
krovni dokument 
informacijske varnosti
- Opredelite varnostno 
politiko v podjetju
- Določite konkretna 
pravila ravnanja
- Spremljajte skladnost 
poslovanja
- Ozaveščajte zaposlene 
- Gradite podjetniško 
kulturo, ki krepi 
kibernetsko varnost

3. Zagotovite tehnične 
ukrepe za zaščito pred 
napadi
- Zagotavljajte varnost 
fizičnih naprav
- Poskrbite za varnost 
informacijsko-
komunikacijske 
infrastrukture
- Poskrbite za 
upravljanje in varovanje 
baz podatkov in storitev 
v oblaku
- Uporabljajte napredne 
požarne zidove (NGFW 
– Next-generation 
Firewall)

- Uporabljajte 
napredno tehnologijo 
za zaznavanje 
škodljivega delovanja 
na računalnikih
- Upravljajte in zaščitite 
mobilne dostope do 
sistema v podjetju 
(EMM – Enterprise 
Mobility Management)

4. Operacije za 
zagotavljanje 
kibernetske varnosti
- Proaktivno spremljajte 
varnostne dogodke in 
ranljiva področja
- Analizirajte varnostno 
dogajanje 
- Obvladujte potencialne 
grožnje
- Vnaprej pripravite 
sistem odzivanja na več 
ravneh

5. Zavarovanje: prenos 
tveganj na zunanje 
partnerje

SBC | Kibernetska varnost  | Maj 2019
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T ehnološki center Castrol 
je prisluhnil željam trga 
in razvil napredno, visoko 
učinkovito HMS (Hla-
dilno Mazalno Sredstvo) 

Castrol Hysol SL 50 XBB, ki zadovolji 
zahteve uporabnikov po proizvo-
du, s katerim lahko obdelujejo vse 
najnaprednejše materiale, ob enem 
pa izpolnjuje najnovejše okoljske 
standarde in uredbe1.

Glavne prednosti proizvoda Castrol 
Hysol SL 50 XBB:

��� dolga življenjska doba,
��� malo odpadkov,
��� ohranjanje visoke stopnje 

učinkovitosti,
��� ne vsebuje bora,
��� brez formaldehida,
��� stabilni pH – dolgotrajnejše 

ohranjanje stabilnih proizvodnih 
pogojev,
��� možnost strojne obdelave za 

različne vrste kovine – od alumini-
jevih do železnih in titanovih zlitin2.

Castrol kot vodilni svetovni proi-
zvajalec maziv zagotavlja, da visoko 
učinkovito HMS Hysol SL 50 XBB 
dviguje produktivnost, zmanjša ko-
ličino porabe in odpadka, zagotavlja 
ohranjanje visoke stopnje učinko-
vitosti, obenem pa glede uporabe 
biocidov in bora izpolnjuje najno-
vejše standarde in uredbe1. Hysol 
SL 50 XBB je namenjen obdelavi 
vseh vrst materialov – od Fe zlitin, 
aluminija vse do naprednih titano-
vih zlitin2. 

Neposredni primerjalni industrijski 
testi z ostalimi HMS so pokazali, da 
Hysol SL 50 XBB glede penjenja 
dosega najboljše rezultate3.

Zadnji podatki industrijskih raziskav 
kažejo, da se lahko z uporabo Hysol 
SL 50 XBB, poraba zmanjša za 20 do 
30 %. Proizvod ima dolgo življenj-
sko dobo, saj zagotavlja stabilen 
pH, odpornost na kontaminacijo z 
bakterijami, zahvaljujoč visoki vseb-
nosti detergentov pa zagotavlja čist 
delovni proces3.

Poleg tega so industrijske raziskave 
pokazale tudi, da je življenjska doba 
proizvoda Hysol SL 50 XBB v primer-
java z ostalimi HMS več kot dvakrat 
daljša, neprijeten vonj, ki ga povzroča 
kontaminacija z bakterijami in plesni-
mi, pa je povsem izginil. Za dosego 
tega pa ni bilo potrebe po dodajanju 
servisnih aditivov, kot so baktericidi 

Rešitev za 
obdelavo 
različnih 
materialov

in fungicidi. To je dodatna pomoč 
uporabnikom, da lažje razumejo naj-
novejše predpise s področja zdravja, 
varnosti in varstva okolja3.

Stabilne vrednosti pH pomagajo 
zmanjšati oziroma odpraviti tveganje 
nastanka korozije. Pri običajni teh-
nologiji strojne obdelave z HMS se 
lahko sčasoma razvije kontaminacija z 
bakterijami in nečistočami. To pov-
zroča padanje vrednosti pH, nepri-
jeten vonj, nestabilno HMS in slabe 
tehnološke rezultate. Tehnologija, 
uporabljena v HMS Hysol SL 50 XBB, 
na novo opredeljuje glavne lastnosti 
rezalne tekočine in dokazano dlje 
ohranja višjo raven pH4.

»HMS Hysol SL 50 XBB je napreden 
proizvod, zasnovan in razvit, da ustre-
za različnim strojnim obdelavam kovin 
in zlitin,« je povedal Rudi Janner, 
vodja razvoja in tehnologije v družbi 
Castrol. »HMS pomaga uporabni-
kom izboljšati tehnološke procese in 
bistveno zmanjšati količino odpadkov, 
pri čemer se produktivnost procesa 
lahko še poveča.«

Poleg laboratorijskih testov je Ca-
strol Hysol SL 50 XBB tudi v realnih 
industrijskih razmerah dokazal, da je 
korak pred ostalimi tovrstnimi HMS in 
prinaša dejanske koristi v obliki nižjih 
stroškov, zmanjšanju količine odpada, 
stabilnosti proizvoda in tehnološkega 
procesa in ne nazadnje tudi pri skrbi 
za zdravje uporabnikov, varnosti in 
varstva okolja3.

Član

Promo

1 Npr. 10. prilagoditev Evropske unije tehničnemu in znanstvenemu napredku (ATP), ki je razvrstila nekaj snovi, ki sproščajo formaldehid, kot rakotvorne.
2 48-urno laboratorijsko testiranje aluminijevih zlitin in rumenih kovin z 8 % HMS Hysol SL 50 XBB.
3 Terenske študije primerov uporabnikov, kjer je bilo opažene manj pene, potrebno je bilo manjše dodajanje. Poraba HMS se je zmanjšala za 20–30 % v 
primerjavi s predhodno uporabljeno tekočino.
4 Mikrobiološko testiranje Hysol SL 50 XBB v obdobju 28 dni je pokazalo višjo stabilnost pH kot pri primerljivih proizvodih.



632

T ehnološki center Castrol 
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tega pa ni bilo potrebe po dodajanju 
servisnih aditivov, kot so baktericidi 

Rešitev za 
obdelavo 
različnih 
materialov

in fungicidi. To je dodatna pomoč 
uporabnikom, da lažje razumejo naj-
novejše predpise s področja zdravja, 
varnosti in varstva okolja3.

Stabilne vrednosti pH pomagajo 
zmanjšati oziroma odpraviti tveganje 
nastanka korozije. Pri običajni teh-
nologiji strojne obdelave z HMS se 
lahko sčasoma razvije kontaminacija z 
bakterijami in nečistočami. To pov-
zroča padanje vrednosti pH, nepri-
jeten vonj, nestabilno HMS in slabe 
tehnološke rezultate. Tehnologija, 
uporabljena v HMS Hysol SL 50 XBB, 
na novo opredeljuje glavne lastnosti 
rezalne tekočine in dokazano dlje 
ohranja višjo raven pH4.

»HMS Hysol SL 50 XBB je napreden 
proizvod, zasnovan in razvit, da ustre-
za različnim strojnim obdelavam kovin 
in zlitin,« je povedal Rudi Janner, 
vodja razvoja in tehnologije v družbi 
Castrol. »HMS pomaga uporabni-
kom izboljšati tehnološke procese in 
bistveno zmanjšati količino odpadkov, 
pri čemer se produktivnost procesa 
lahko še poveča.«

Poleg laboratorijskih testov je Ca-
strol Hysol SL 50 XBB tudi v realnih 
industrijskih razmerah dokazal, da je 
korak pred ostalimi tovrstnimi HMS in 
prinaša dejanske koristi v obliki nižjih 
stroškov, zmanjšanju količine odpada, 
stabilnosti proizvoda in tehnološkega 
procesa in ne nazadnje tudi pri skrbi 
za zdravje uporabnikov, varnosti in 
varstva okolja3.

Član

Promo

1 Npr. 10. prilagoditev Evropske unije tehničnemu in znanstvenemu napredku (ATP), ki je razvrstila nekaj snovi, ki sproščajo formaldehid, kot rakotvorne.
2 48-urno laboratorijsko testiranje aluminijevih zlitin in rumenih kovin z 8 % HMS Hysol SL 50 XBB.
3 Terenske študije primerov uporabnikov, kjer je bilo opažene manj pene, potrebno je bilo manjše dodajanje. Poraba HMS se je zmanjšala za 20–30 % v 
primerjavi s predhodno uporabljeno tekočino.
4 Mikrobiološko testiranje Hysol SL 50 XBB v obdobju 28 dni je pokazalo višjo stabilnost pH kot pri primerljivih proizvodih.
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Poskrbite
za varnost na
spletu pri vašem
poslovanju.  

Zavarovanje kibernetske 
zaščite za podjetja

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).

tiskan_oglas_cyber_210x297.indd   1 05/03/2019   13:29
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Radomeljsko podjetje 
SAM v verigi trgovskih 
centrov maloprodajnim in 
veleprodajnim kupcem ponuja 
pestro izbiro gradbeno-
tehničnega materiala. Njegovi 

začetki segajo v leto 1991, ko je Anton 
Sedeljšak, danes član SBC – Kluba slovenskih 
podjetnikov, pot podjetja začrtal z eno trgovino 
in enim zaposlenim. 

»Danes podjetje zaposluje več kot 200 ljudi 
in se uvršča med srednje velika podjetja ter ima 
poleg devetih sodobnih trgovskih centrov tudi 
proizvodni obrat za krivljenje armaturnega železa,« 
pojasnjuje direktor Simon Cerar. 

Podjetje SAM je po podatkih Bisnode GVIN 
v zadnjih letih povečalo prihodke na več kot 31 
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Recept: 
vodje naj se 

dokazujejo prek 
zaposlenih

V družinskem podjetju 
SAM sodelavcem 
zagotavljajo svobodo 
delovanja predvsem tako, 
da odpravljajo strah pred 
odločanjem. 

Avtorica: Katarina Pernat

SBC | Člani SBC  | Maj 2019

Član

Anton Sedeljšak, lastnik podjetja SAM in član SBC – 
Kluba slovenskih podjetnikov
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milijonov evrov. Čisti poslovni izid za leto 2017 
je znašal več kot 550 tisoč evrov. Podjetje se je 
vsa leta razvijalo stabilno, ker njegovi sodelavci 
verjamejo v svoje delo ter imajo jasno postavljene 
srednjeročne in dolgoročne cilje, poudarja Cerar. 
»Stremimo k urejenemu poslovanju in izvedbi 
planiranih ciljev na ravni podjetja. Pustimo si toliko 
svobode, da znamo izkoristiti tudi priložnosti, ki se 
pojavijo nenačrtovano, če so skladne z našo vizijo 
razvoja podjetja.« 

model vodenja, Ki se obrestuje 
Cerar izpostavlja model vodenja, v katerem ima 
prednost ekipa. »V našem podjetju se vodje 
dokazujejo prek svoje ekipe. S tem preprečujemo 
individualizem in spodbujamo sodelovanje. 
Zagovarjamo jasno in ozko vodstveno strukturo, 
ki hitro, učinkovito in enotno uvaja dogovorjeno na 
posamezni poslovni enoti in v podjetju kot celoti,« 
razlaga sogovornik. 

Podjetje SAM  ima danes 
trgovske centre v osrednjem in 
severovzhodnem delu Slovenije: 
Ljubljani, Jaršah, Domžalah, 
Mengšu, Kamniku, Nazarjah, 
Latkovi vasi, Trbovljah in Ormožu. 
Strankam ponujajo vse za gradnjo, 
obnovo in vzdrževanje doma: 
široko izbiro gradbenega materiala, 
orodje, železnino, vodovodni in 
elektromaterial, barve in fasade, 
keramiko in kopalniško pohištvo, talne 
obloge ter izdelke za vrt in dom.

izziv: pogum in sprejemanje 
oDgovornosti
Ves čas je treba iskati nove rešitve, kar pričakujejo 
tudi od vodij. 

»Izziv današnjega časa je, da se vodje 
ne odločajo oziroma nimajo dovolj poguma za 
sprejemanje odgovornosti za lastne odločitve. V 
vodstvu poskušamo vzpostaviti čim bolj ugodno 
delovno okolje za tovrsten razvoj. Spodbujamo jih, 
da sprejmejo odgovornost za lastne odločitve, ne 
glede na morebitne napake, saj vemo, da se le tako 
lahko naučijo novih stvari,« dodaja Cerar. 

SBC | Člani SBC | Maj 2019
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Verjamemo, da vaš odnos do podatkov najbolje 
vpliva na vaš način ustvarjanja. 
Si upate razmišljati izven meja mogočega?

bisnode.si I 080 39 03 I info.si@bisnode.com

     V BISNODE
                         VAM POMAGAMO
                                          USTVARJATI

 PAMETNE PODATKE.
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Podjetje VRC, ki se ukvarja z 
izdelavo in razvojem vzmeti, 
deluje od leta 1975, ko se je oče 
sedanjega direktorja in lastnika 
Janka Bačarja začel ukvarjati 
z izdelavo vzmeti v majhni 

delavnici. Do danes so se razvili v odlično 
podjetje, ki iz leta v leto raste. Po podatkih 
Bisnode GVIN so imeli lani 4,1 milijona evrov 
prihodkov, čisti dobiček pa so zaključili pri 1,4 
milijona evrov. »Rast podjetja je bila postopna 
in zdrava, traja še danes in poteka s strategijo 
za naprej,« navaja Janko Bačar, direktor družbe, 
ki je lani ustvarila več kot 130.000 evrov dodane 
vrednosti na zaposlenega.
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Zgleda 
nimam. Mi 

hočemo biti 
zgled.

Lahko imaš še tako dobro 
tehnologijo, a brez pravih 
sodelavcev ne gre, poudarja 
Janko Bačar, direktor podjetja 
VRC in član SBC – Kluba 
slovenskih podjetnikov. 

Avtorica: Katarina Pernat

Član

SBC | Člani SBC  | Maj 2019

Janko Bačar, direktor in solastnik podjetja VRC ter član 
SBC – Kluba slovenskih podjetnikov

Fo
to

: B
ar

ba
ra

 R
ey

a



70 SBC | Člani SBC | Maj 2019

stavijo na oDzivnost 
Ekipo sestavlja 26 zaposlenih. »Zavedamo se, 
da so zaposleni naša največja vrednota, zato 
spodbujamo nenehno izobraževanje in osebni 
razvoj vsakega posameznika. Skrbimo za 
zdravo in varno delovno okolje. Spodbujamo in 
nagrajujemo inovativnost zaposlenih,« poudarjajo 
v podjetju, v katerem se zavedajo pomena hitre 
odzivnosti. 

Reklamacije rešijo v 24 urah. Enako je pri 
ponudbah in rokih dobav ter kvaliteti, ki je temeljni 
pogoj vsega, zatrjuje Janko Bačar, ki tudi sam 
poudarja poglavitno vlogo delavcev: »Zaposlenega 
je treba stimulirati, mu prepustiti odgovornost in 
tako poudariti njegovo pomembnost. Tudi ob še 
tako kakovostni tehnologiji ne gre brez vestnih 
in strokovnih delavcev z občutkom pripadnosti 
podjetju. Delovna klima mora biti na visoki ravni. 
Zgleda nimam, mi hočemo biti zgled. Nekoč me je 
navduševala japonska tehnologija in še danes so 
dobri.« 

do 300 ton izdelKov na leto 
Glavni kupci podjetja VRC prihajajo iz tujine; med 
njimi sta nemški podjetji Grammer in Johnson 
Control. V Sloveniji sodelujejo z nekaterimi 
največjimi, med drugim s Kolektorjem in z 
Gorenjem. 

VRC dobavlja vzmeti, trakove, umetne 
elemente, sisteme za vgradnjo, ročne zavore, 
pedalne sklope, vzglavnike, izdelke iz žic in kovine 
za senčnike, sedišča, hrbtišča, pločevinaste vzmeti, 
zaklep pokrova motorja, varnostne pasove in 
nosilce izpuhov, prižigalce za baromate, plinske 
prižigalce, grelne tuljave za dizelska vozila in 
bakrene izdelke za števce. Na leto v podjetju VRC, 
ki se bo letos preselilo v nove prostore v Ajdovščini, 
proizvedejo med 250 in 300 ton izdelkov, kar 
pomeni od šest do deset milijonov izdelkov na 
mesec.

zgoDovina
1975 – Ivan Bačar začne izdelovati 
vzmeti v majhni delavnici.
1990 – Dejavnost prevzame Ivanov 
sin Janko (zdajšnji lastnik in direktor 
podjetja).
1992 – Selitev v večje prostore s 
površino 550 m2.
2000 – Investicija v prvi CNC-stroj 
ter širitev asortimana, proizvodnih 
zmogljivosti in števila zaposlenih.
2002 – Podjetje pridobi certifikat ISO 
9001:2000.
2005 – Selitev v sedanje poslovne 
prostore v Vipavi s površino 1000 
m2.
2008 – Preoblikovanje iz s. p. v d. 
o. o.
2012 – Izgradnja dodatnih 800 m2 
skladiščnih prostorov.
2015 – Podjetje pridobi certifikat 
ISO/TS 16949.
2018 – Podjetje pridobi certifikat 
IATF 16949.
2019 – Predvidena selitev v nove 
poslovne prostore s površino 6000 
m2 v Ajdovščini. 

d.o.o.registrator
ra unovodski servisč

Miha Štepec
miha.stepec@prokolekt.si
+386 31 753 554

Špela Kumelj
spela.kumelj@registrator.si
+386 41 376 858

SMO MEDNARODNO PRIZNANO PODJETJE 

na področju izvensodne izterjave dolgov in bonitetnih 

informacij z lastno poslovno mrežo na območju JV Evrope. 

Potrebujete pomoč pri izterjavi v okviru

mednarodnega poslovanja? 

Vas zanima plačilna sposobnost vaših kupcev?  

Vsak posel se zaključi šele s plačilom. 

Pokličite za informativni sestanek. 

Storitve zaračunavamo le glede na uspešnost. 

PONOSNI SMO NA TO, 
da smo uspešno družinsko podjetje, 

ki je postalo eno največjih računovodskih 

servisov v Sloveniji. 

Nudimo kvalitetno, urejeno in ažurno računovodenje. 

Pišite nam za informativno ponudbo 
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Marjanu Batagelju je skupščina 
SBC – Kluba slovenskih 
podjetnikov na začetku marca 
podelila nov enoletni mandat za 
vodenje kluba. Batagelj izpostavlja 
pomen prizadevanja podjetnikov 
za spodbudno poslovno okolje in 
opozarja, da bi se morali podjetniki 
pogosteje glasno odzivati na 

pomembna vprašanja. Prav tako se 
mu zdi pomembno, da se podjetniki 
med seboj povezujejo. 
Klub še naprej krepi svoje 
članstvo. V zadnjem letu je bilo 
vanj sprejetih 117 prodornih 
slovenskih podjetij, skupno pa 
ima klub danes že 183 članov. 
Pogoj za članstvo sta poslovna 

odličnost in nadpovprečnost. Člani 
kluba dosegajo 26 odstotkov višjo 
dodano vrednost od povprečja 
v slovenskem gospodarstvu; v 
zadnjih petih letih so člani kluba 
prodajo povečali v povprečju za 61 
odstotkov, število zaposlenih pa za 
41 odstotkov (Vir: Bisnode).

Yaskawa je po dveh letih gradnje v Kočevju odprla sodobno 
tovarno in evropski center za razvoj robotike. V tovarni, 
v gradnjo katere so vložili 25 milijonov evrov in je glavni 
steber Yaskawine proizvodnje za evropski trg, bodo izdelali 
10 tisoč robotov na leto. Naložba bo do leta 2023 v Kočevje 
prinesla 200 novih delovnih mest. Po besedah Huberta 
Koslerja, direktorja  novoustanovljene kočevske družbe 
Yaskawa Europe Robotics in člana SBC – Kluba slovenskih 
podjetnikov, bo nova tovarna dopolnila proizvodne 
zmogljivosti na Japonskem in Kitajskem ter pokrila približno 
štiri petine evropskega povpraševanja po robotih Motoman. 
V tovarni bodo izdelovali sedem vrst robotov. Predsednik 
in izvršni direktor Yaskawa Europe Bruno Schnekenburger 
je povedal, da se Yaskawa z novo proizvodnjo industrijskih 
robotov odziva na okrepitev povpraševanja po teh v Evropi 
ter na trgih Bližnjega vzhoda, Afrike in Rusije. 

 Volitve v SBC 

 Industrija 4.0 

Marjan 
Batagelj na 
čelu SBC do 
marca 2020, 
klub še naprej 
krepi članstvo

Yaskawina tovarna za 25 
milijonov: 200 delovnih 
mest in 10.000 robotov 
na leto

SBC | Novice | Maj 2019
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S temi besedami je otvoritev novega 
prodajnega in servisnega salona Avtohiše 
Vrtač na Primskovem v Kranju pospremil prvi 
mož Porscheja Slovenije Danilo Ferjančič. 
Gre za največji in najbolj sodoben salon 
znamk VW, Audi, Škoda in Seat, ki obsega 
3.500 kvadratnih metrov površine. Aleksandru 
Vrtaču, dolgoletnemu članu SBC – Kluba 
slovenskih podjetnikov ob tem dosežku 
čestitamo in mu želimo še več prodajnih 
uspehov. Lani je Avtohiša Vrtač prodala 1.800 
novih in 1.100 rabljenih vozil. S tem se uvršča 
v vrh najboljših prodajalcev znamk Porscheja 
Slovenije.

 Investicija 

»Nov salon AH 
Vrtač je uaaauu!«

Za več novic obiščite spletno stran SBC – 
Kluba slovenskih podjetnikov: 
https://www.sbc.si/novice-o-clanih/
https://www.sbc.si/novice-o-dogodkih/



73Novice

Priznanje je RLS Merilna tehnika 
prejela od medijske hiše Dnevnik, ki 
vsako leto podeli nagrade najboljšim 
zaposlovalcem. Podjetje, član SBC 
– Kluba slovenskih podjetnikov, je 
prepričalo z izjemno uspešnostjo 
pri vključevanju novih sodelavcev, 
dejavniki inovativnega okolja, ki 

so transparentnost, sodelovanje, 
spoštljiva komunikacija, visoka 
samostojnost in odgovornost 
posameznika. Pri Dnevniku so 
poudarili tudi skrben izbor in 
načrtno vzgojo vodij ter odprtih in 
podprtih možnosti za osebno in 
karierno rast ljudi. Med finalisti za 

najboljšega zaposlovalca so bili 
še trije člani kluba: XLAB, Intera 
in Plastika Skaza. Priznanje za 
starejšim prijazno podjetje je prejel 
Varis Lendava, prav tako član SBC – 
Kluba slovenskih podjetnikov.

 Uspehi članov SBC  

RLS Merilna tehnika najboljši zaposlovalec, 
Varisu priznanje za starejšim prijazno podjetje

Akrapovič je cenjeno oblikovalsko priznanje Red 
Dot za leto 2019 prejel v kategoriji produktnega 
oblikovanja za izpušni sistem Evolution Line iz titana 
za BMW S 1000 RR, ki je po navedbah podeljevalcev 
motociklistična umetnina. Plastika Skaza je priznanje 
prejela za vrhunsko oblikovan izdelek Bokashi 
Organko 2, kuhinjski kompostnik naslednje generacije, 
ki postavlja nove trende v industrijskem oblikovanju in 
nakazuje smernice za prihodnost. 
Nagrada Red Dot je mednarodno priznana in zelo 
ugledna lovorika, natečaj zanjo pa je že več kot 60 
let eden največjih oblikovalskih natečajev na svetu. 
Strokovna in izkušena žirija ocenjuje več kot 5000 
prijavljenih izdelkov.

Pekarna Grosuplje je prejela priznanje Trusted Brand 
2019 za najbolj zaupanja vredno znamko kruha in 
pekovskih izdelkov pri nas. S tem se je po izboru revije 
Reader’s Digest uvrstila med blagovne znamke, ki 
jim Slovenci najbolj zaupamo. Za blagovno znamko 
Pekarna Grosuplje  je to pomembno priznanje, ki ga 
v podjetju Don Don, lastniku znamke in članu SBC – 
Kluba slovenskih podjetnikov, sprejemajo kot zavezo 
zaupanja kupcev, ki ji bodo sledili tudi v prihodnje. 

 Nagrade za oblikovanje 

 Priznanje 

Akrapovič in Plastika 
Skaza prejela prestižno 
nagrado Red Dot 2019

Najbolj zaupajo Pekarni 
Grosuplje 

V družbi Postojnska jama so na začetku aprila 
medijem predstavili skrivne prostore Hotela 
Jama, ki je imel v prejšnji državi poleg javne 
tudi manj znano plat: bil je prisluškovalno 
vozlišče, ki je vključevalo telefonske centrale, 
prostore, namenjene prisluškovanju in 
tipkanju, ter nenehno povezavo z nekaterimi 
najpomembnejšimi jugoslovanskimi 
ustanovami. Spoznavanje dolgo zamolčane 
zgodbe hotela, ki so ga odprli leta 1971, je 
zdaj dostopno turistom ob vodenem ogledu 
po prostorih. Obiskovalci pa bodo lahko sami 
ugotovili, kaj se je zares dogajalo v prostorih, 
pravijo v Postojnski jami. 

 Turizem 

Muzej 
prisluškovanja 
razkriva zamolčane 
skrivnosti Hotela 
Jama
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V transportnem podjetju 
Klemen transport 50 let 
tradicije in izkušenj svojih 
predhodnikov združujejo 
z najnovejšo tehnologijo 

in trendi v prevozništvu, s čimer zago-
tavljajo kakovostne prevozne storitve 
v Sloveniji in po vsej Evropi.

»Naše vrhovno vodilo je zado-
voljstvo naročnika in zanesljivost 
prevoza, zato nenehno spremljamo 
najnovejše trende v logistiki, ki jih 
združujemo z lastnim znanjem, da 
lahko naročnikom nudimo najviš-
jo kakovost in točnost prevozov,« 
povedo v podjetju. Razvili so široko 
ponudbo različnih prevozov, ki jih 
izvajajo s sodobnim voznim parkom 
240 tovornih vozil, prilagojenih po-
trebam trga in naročnikov. Vse pre-
voze in vozila spremljajo z elektron-
skim sistemom CVS in upoštevajo 
najzahtevnejše okoljske standarde. 

Pestra Ponudba različnih 
vrst prevozov…
V podjetju Klemen transport nudijo 
različne vrste prevozov: individualne 
prevoze polnih vozil (FTL), zbirne 
prevoze, prevoze blaga, ki zahteva 
posebne pogoje (hladilniki, globoko 
zamrznjeno, dvo-režimska tempera-

tura, gorivo, bitumen, blago velikih 
volumnov, razsuti tovor silos), prevoze 
blaga v režimu ADR.

…in storitev
Poleg tega pa nudijo še druge storitve, 
kot so skladiščenje, etiketiranje, paki-
ranje, embaliranje, mikro distribucija in 
viličarske storitve. »Imamo 45 viličarjev 
znamke 'Linde', in sicer 1,5 T, 2T, 3T, 4T, 
5T in 6T, 50 viličaristov in 20 komisi-
onarjev ter skladiščnikov,« navedejo v 
podjetju. V sklopu njihovih storitev je 
tudi lastni servisni center tovornih vozil.

inteligentni transport
Prometna pisarna (disponenti) pod-
pira prevoz z dobro organizirano in 
najsodobnejšo informacijsko tehnolo-
gijo, kar podjetju omogoča nenehno 
ažurnost in sledenje vozil v vsakem 
trenutku. »Disponenti centralno 
zbirajo naročila in oblikujejo/organi-
zirajo prevoz po najbolj ekonomičnih 
scenarijih, kar naročniku prihrani čas 
in omogoča optimalno dostavo blaga. 
Z integrirano GPS navigacijo omo-
gočamo popolno sledljivost vsakega 
artikla in temperaturnega režima,« še 
pojasnijo v podjetju.

50 let tradicije in 
izkušenj združujejo z 
najnovejšo tehnologijo

Član

Promo

Klemen transport v številkah:

240 tovornjakov

330 zaposlenih 

90 % tovornjakov 
izpolnjuje najnovejše 
standarde (EURO 6)

290 različnih tipov 
prikolic (od tega več 
kot 120 Frigo prikolic)

zaKaj izbrati Klemen 
transport?

��� 50 let izkušenj v transportu.
��� Uigrana in strokovna ekipa.
��� Poslovne povezave v tujini.
��� Sodoben vozni park.
��� Odlična informacijska podpora.
��� Kratki odzivni roki.
��� Prilagodljivost naročniku.

Prednosti Podjetja:

Kot poudarjajo, z izbiro podjetja 
Klemen transport dobite:
��� celovito ponudbo storitev na 

enem mestu,
��� prilagoditev storitve vašim 

željam in pogojem prevoza,
��� visoko kakovost in hitro 

odzivnost,
��� izkušenost in zanesljivost 

njihovih zaposlenih,
��� natančnost in odgovornost,
��� ekološko ozaveščenost storitev.

Transport Viličarske storitve Distribucija Skladiščenje

Z NAŠIMI PREVOZI 
            DO VAŠEGA CILJA!

T: +386 1 561 27 82    |    M: +386 31 333 340    |    E: info@klementransport.si    |    E: klemen@klementransport.si
W: www.klemen-transport.si    |    FB: @klemen.transport

hčerinska družba kt viličarji 
v številkah:

45 viličarjev

75 zaposlenih 
(viličaristi, komisionerji) 
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Fakulteta za logistiko Univer-
ze v Mariboru s sedežem v 
Celju je vodilna izobraže-
valna in znanstvenorazisko-
valna institucija s področja 

logistike v Sloveniji. Z novim štu-
dijskim letom odpirajo oddelek v 
Ljubljani, kjer bodo izvajali izredno 
obliko univerzitetnega študijskega 
programa. O tej odločitvi in razvoju 
slovenske logistike smo se pogo-
varjali z dekanom fakultete prof. dr. 
Bojanom Rosijem.

Zakaj ste se odločili, da v 
ljubljani odprete dislocirano 
enoto?
V zadnjih letih je bilo veliko podjetij 
prisiljenih na novo oceniti svojo logi-
stično strategijo, odprli so se samo-
stojni oddelki logistike in s tem se je 
povečala tudi zaposljivost logistov. 
Imamo dobro vzpostavljeno sode-

lovanje z gospodarstvom in njihovi 
predstavniki so večkrat izrazili željo po 
enoti v Ljubljani, zato smo se odločili, 
da z novim študijskim letom začne-
mo izvajati izredno obliko študija, v 
naslednjih letih pa bomo odprli tudi 
oddelke rednega študija za visokošol-
ski, univerzitetni in magistrski študij.

veliko je govora o rasti 
logistike, ki jo prinaša teh-
nološki raZvoj. kako novosti 
vpeljujete v svoje študijske 
programe?
Zavedati se moramo, da se prehod 
v pametno družbo že dogaja in prav 
v njej bo logistika igrala fundamen-
talno vlogo. Vedite, da se je z idejo 
pametnih tovarn spremenila tudi vloga 
logistike in oskrbovalnih verig. Klasične 
proizvodnje na zalogo in proizvodnje 
množice enakih izdelkov ne bo več, saj 
bo vse narejeno po meri uporabnika. 

Celovit študij logistike 
tudi v Ljubljani

Kljub obsežni mehanizaciji in avto-
matizaciji logistika zahteva kompe-
tentnega človeka. Zavezali smo se k 
izobraževanju kompetentnih logistov, 
ki bodo tudi jutri s pomočjo manager-
skih tehnik znali optimizirati logistične 
sisteme in procese in bodo posle-
dično doprinesli k učinkovitosti in 
konkurenčnosti podjetij. To dosegamo 
z razvojem laboratorijev, ki jih nad-
grajujemo z novo opremo, s katero 
lahko testiramo svoje ideje in nam 
omogočajo, da se študenti seznanijo 
in testirajo opremo iz realnega okolja; 
kot s prilagajanjem študijskih vsebin in 
z vključevanjem strokovnjakov iz go-
spodarstva v naše študijske programe. 

v kolikšni meri so vaši diplo-
manti Zaposljivi?
Zaposljivost diplomantov logistike je 
res visoka. Lahko se pohvalimo, da se 
tedensko na nas obračajo podjetja, 
ki iščejo nove sodelavce. Kar nekaj 
študentov je dobilo redno zaposli-
tev že v času študija, tudi na račun 
našega sodelovanja z gospodarstvom 
in vključevanjem študentov v projek-
tno delo. Za te študente pripravimo 
individualen pristop študija, da jim 
pomagamo do formalnega zaključka 
izobraževanja.

Promo

*



77

Fakulteta za logistiko Univer-
ze v Mariboru s sedežem v 
Celju je vodilna izobraže-
valna in znanstvenorazisko-
valna institucija s področja 

logistike v Sloveniji. Z novim štu-
dijskim letom odpirajo oddelek v 
Ljubljani, kjer bodo izvajali izredno 
obliko univerzitetnega študijskega 
programa. O tej odločitvi in razvoju 
slovenske logistike smo se pogo-
varjali z dekanom fakultete prof. dr. 
Bojanom Rosijem.

Zakaj ste se odločili, da v 
ljubljani odprete dislocirano 
enoto?
V zadnjih letih je bilo veliko podjetij 
prisiljenih na novo oceniti svojo logi-
stično strategijo, odprli so se samo-
stojni oddelki logistike in s tem se je 
povečala tudi zaposljivost logistov. 
Imamo dobro vzpostavljeno sode-

lovanje z gospodarstvom in njihovi 
predstavniki so večkrat izrazili željo po 
enoti v Ljubljani, zato smo se odločili, 
da z novim študijskim letom začne-
mo izvajati izredno obliko študija, v 
naslednjih letih pa bomo odprli tudi 
oddelke rednega študija za visokošol-
ski, univerzitetni in magistrski študij.

veliko je govora o rasti 
logistike, ki jo prinaša teh-
nološki raZvoj. kako novosti 
vpeljujete v svoje študijske 
programe?
Zavedati se moramo, da se prehod 
v pametno družbo že dogaja in prav 
v njej bo logistika igrala fundamen-
talno vlogo. Vedite, da se je z idejo 
pametnih tovarn spremenila tudi vloga 
logistike in oskrbovalnih verig. Klasične 
proizvodnje na zalogo in proizvodnje 
množice enakih izdelkov ne bo več, saj 
bo vse narejeno po meri uporabnika. 

Celovit študij logistike 
tudi v Ljubljani

Kljub obsežni mehanizaciji in avto-
matizaciji logistika zahteva kompe-
tentnega človeka. Zavezali smo se k 
izobraževanju kompetentnih logistov, 
ki bodo tudi jutri s pomočjo manager-
skih tehnik znali optimizirati logistične 
sisteme in procese in bodo posle-
dično doprinesli k učinkovitosti in 
konkurenčnosti podjetij. To dosegamo 
z razvojem laboratorijev, ki jih nad-
grajujemo z novo opremo, s katero 
lahko testiramo svoje ideje in nam 
omogočajo, da se študenti seznanijo 
in testirajo opremo iz realnega okolja; 
kot s prilagajanjem študijskih vsebin in 
z vključevanjem strokovnjakov iz go-
spodarstva v naše študijske programe. 

v kolikšni meri so vaši diplo-
manti Zaposljivi?
Zaposljivost diplomantov logistike je 
res visoka. Lahko se pohvalimo, da se 
tedensko na nas obračajo podjetja, 
ki iščejo nove sodelavce. Kar nekaj 
študentov je dobilo redno zaposli-
tev že v času študija, tudi na račun 
našega sodelovanja z gospodarstvom 
in vključevanjem študentov v projek-
tno delo. Za te študente pripravimo 
individualen pristop študija, da jim 
pomagamo do formalnega zaključka 
izobraževanja.

Promo

*

T.P.G. = Trust, Personal care and Global presence

T.P.G. Logistics ltd.  |  Vojkovo Nabrežje 30 A, 6000 Koper - SI  |  Tel.: +386 5 663 89 00  |  Fax: +386 5 663 89 08  |  info@tpg.si

www.tpg.si

Podjetje T.P.G. Logistika d.o.o. je zasnovano in deluje po 
načelih, kateri so razvidni že iz samega imena podjetja, 
in sicer:
• na osnovi zaupanja strank (Trust), 
• osebnega odnosa ter skrbnega prizadevanja do 

kvalitete naših storitev (Personal care) 
• in seveda z globalno prisotnostjo s katero 

zadovoljujemo celovito pokritost storitev »door to 
door«  (Global presence) 

Smo dinamično hitro rastoče podjetje z izkušenim kadrom, 
ki s svojim znanjem in prizadevanjem strmi, da svojim 
komitentom poišče vedno najugodnejši ter najhitrejši 
način transporta. Na osnovi profesionalnosti in izkušenj 
pridobljenih skozi leta nudimo optimalne rešitve ter 
najkonkurenčnejšo ponudbo.

Osnovne storitve:
• Organizacija ladijskih, zbirniških, avio ter 

kamionskih prevozov
• Skladiščenje ter distribucija blaga
• Uvozno ter izvozno carinjenje znotraj podjetja (z lastno 

carinsko garancijo)
• Svetovanje strankam s skupnim doseganjem 

optimalnih rešitev

S hčerinskim podjetjem T.P.G. Agent d.o.o. nudimo 
možnost najema oz. rezervacije ladij za projektni, razsuti 

in kosovni tovor. Specializirani smo tudi za hitro pokvarljivo 
blago ter ostali temperaturno občutljivi tovor, pri čem 
predstavljamo enega največjih partnerjev Luke Koper d.d.

ZAKAJ TPG ?  
• Ker smo dovolj veliki, istočasno pa dovolj majhni in 

fleksibilni za hitre odločitve ter hiter odziv. 
• Ker smo uspešno podjetje z 20% letno rastjo, kar 

dokazuje, da nam vedno več strank zaupa in raste z nami. 
• Ker smo med vodilnimi logisti v Sloveniji po količini 

pretovorjenih kontejnerjev
• Ker smo prisotni po celem svetu v sklopu naših 

logističnih združenj
• Ker nudimo odličnost, katero jamčimo tudi s standardi 

ISO 9001-2015 (Certificate No:164956-2014-AQ-HRV-RvA) 
ter AEO (Certificate IAEOCSI001000201131967)  
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predstavljamo enega največjih partnerjev Luke Koper d.d.

ZAKAJ TPG ?  
• Ker smo dovolj veliki, istočasno pa dovolj majhni in 

fleksibilni za hitre odločitve ter hiter odziv. 
• Ker smo uspešno podjetje z 20% letno rastjo, kar 

dokazuje, da nam vedno več strank zaupa in raste z nami. 
• Ker smo med vodilnimi logisti v Sloveniji po količini 

pretovorjenih kontejnerjev
• Ker smo prisotni po celem svetu v sklopu naših 

logističnih združenj
• Ker nudimo odličnost, katero jamčimo tudi s standardi 

ISO 9001-2015 (Certificate No:164956-2014-AQ-HRV-RvA) 
ter AEO (Certificate IAEOCSI001000201131967)  
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K ljub napovedim ohlajanja 
gospodarstva področje 
transporta in logistike še vedno 
beleži približno štiriodstotno 
letno rast. Prevozniki vsaj za 
zdaj ne pričakujejo bistvenih 

sprememb. 
Po drugi strani pa transportna podjetja 

priznavajo, da jih poleg vse večje konkurence pesti 

močno pomanjkanje kadra, predvsem 
voznikov. Marjan Petek, direktor 
podjetja Petek Transport, pravi, da je 
poklic voznika med najbolj iskanimi 
pri delodajalcih. Ne samo v Sloveniji, 
temveč po vsej Evropi. »Danes je izziv 
dobiti zanesljivega in dobrega voznika,« 
opozarja Petek.

Kako digitalizacija 
kroji logistično 

panogo? 

Tako kot vse panoge se tudi 
v logistiki dogajajo korenite 
spremembe. Panoga se občutno 
pomika v smeri digitalizacije, ki 
poenostavlja poslovanje tako za 
naročnike kot za logiste. 

Avtorja: Marko Vidrih, Uroš Kokošar 

SBC | Logistika  | Maj 2019
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digitalizacija že Kroji Panogo, v 
Prihodnjih letih jo bo še bolj
Pomemben segment današnjega poslovanja 
logistike pomeni digitalizacija. »Digitalizacija 
v transportu dandanes igra zelo pomembno 
vlogo, saj omogoča sodobno raven transporta, 
brez katerega bi bilo tako za naročnike 
kot za izvajalce delo veliko težje. Z vidika 
naročnikov govorimo o veliko večji sledljivosti 
in zanesljivosti prevoza blaga, izvajalcem pa 
prinaša veliko poenostavitev najosnovnejših 
procesov dela. V našem podjetju razvijamo tudi 
lastno platformo, s katero smo veliko delovnih 
procesov vsaj delno avtomatizirali, nekatere pa 
že v celoti,« pojasnjuje Marjan Petek.

NAROČNIKI 
STREMIJO K 
CELOVITI STORITVI 
IN TO LOGISTOM 
PONUJA PRAV 
DIGITALIZACIJA.
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brexit oKtobra: vračunajte daljši 
tranzitni čas 
Voditelji EU so se na začetku aprila dogovorili, 
da rok za odhod Velike Britanije iz EU podaljšajo 
do 31. oktobra. Jernej Vidic, solastnik in direktor 
podjetja Vitrans, ki velik del poslovanja ustvari z 
logističnimi storitvami v Veliko Britanijo, svetuje, 
naj se naročniki že danes začnejo pripravljati na 
okoliščine, ki bodo nastopile čez nekaj mesecev, 
ko bodo Britanci predvidoma zapustili Unijo. 
Izpostavlja in svetuje predvsem: »Če zdaj tranzit 
traja od tri do štiri dni, naj stranke v prihodnje 
računajo, da bo tranzitni čas v primeru brexita v 
prihodnje od štiri do pet dni.«

brez Prilagodljivosti naročniKom 
PreProsto ne gre več
Podobnega mnenja so tudi v Skupini Sigr Bizjak, 
kjer navajajo, da so spremembe poslovanja 
očitne že pri naročnikih, ki zahtevajo celovito 
storitev.

»Naročniki želijo popoln nadzor nad 
gibanjem blaga, natančnost informacij in seveda 
točnost dostave blaga. Tu je treba izpostaviti 
elektronsko poslovanje, ki omogoča preglednost 
gibanja blaga od naročila, gibanja zalog, 
distribucijskega centra do zadnjega koraka – 
dostave blaga do vrat. Ponudniki transportnih 
storitev moramo biti fleksibilni in sposobni 
izjemno hitrega odziva na spremembe trga,« 
pojasnjuje izvršna direktorica skupine Nataša 
Pogačnik. Poudarja, da jim digitalizacija vseh 
procesov omogoča natančnejše napovedi, s 
tem pa močno izboljšuje njihovo agilnost. Tako 
strankam lahko zagotavljajo stalen pregled nad 
gibanjem blaga, hkrati pa se lahko hitro odzovejo 
in ponudijo rešitve ob morebitnih spremembah 
naročil, dodaja. 

logisti lahko opravljajo tuDi 
»svetovalno« vlogo
Prevozniki poudarjajo pomen celovitega pristopa, 
pri katerem ima danes odločilno vlogo tehnološki 
razmah. Naročniki stremijo k celoviti storitvi in 
to logistom ponuja prav digitalizacija. Celovito 
povezan krog sodobnega sistema jim na eni 
strani omogoča izboljšano preglednost nad delom 
voznika, razloži Nataša Pogačnik.

»Na drugi pa na podlagi sistemsko 
pridobljenih podatkov tudi strankam veliko 
lažje svetujemo, kje v njihovi oskrbovalni verigi 
so morebitna ozka grla in kje so možnosti za 
dolgoročne izboljšave. Analitika na takšni osnovi 
je neprimerljivo bolj učinkovita, saj olajšuje 
spremljanje kazalnikov učinkovitosti. Predvsem 
v oskrbovalni verigi hitro pokvarljivega blaga je to 
izredno pomembno,« izpostavlja Nataša Pogačnik.

Parkelj servis, trgovina in storitve d.o.o. 
info@parkelj.si | www.parkelj.si | www.still.si

Letališka cesta 29, Ljubljana

Visoka dvižna zmogljivost: od 10 - 80 ton

Kompaktni vlačilci za manipulacijo

Viličarji nosilnosti od 1- 8 ton

GENERALNI ZASTOPNIK ZA STILL, KONECRANES IN MOVEXX
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nasvet za naroČniKe logistiČnih storitev

ARTEX D. O. O.  |  Kolodvorska 43, 9220 Lendava, Slovenia  |  T: +386 (02) 577 62 57  |  E: info@artex.si  |  www.artex.si

TOVARNA SKLADIŠČNE OPREME

Paletni, polični, stebrni, pretočni, 
konzolni regali in jekleni podesti.

Projektiranje      Proizvodnja      Montaža

1S prevoznikom sklenite dolgoročno 
pogodbo o sodelovanju oziroma izberite 
tako imenovanega hišnega prevoznika, 

saj tako dobite zanesljivega partnerja.

2Izberite prevoznika, ki ima na voljo 
dovolj kapacitet, saj lahko le takšen 
opravi nenačrtovan prevoz blaga.

3 Izberite prevoznika, ki je poleg 
zanesljivosti tudi prilagodljiv in lahko 
ponudi celovito storitev.

4Izberite prevoznika, ki lahko na podlagi 
analize tudi svetuje ter pomaga pri 
identifikaciji problemov, iskanju 

mogočih prihrankov (skladišče, zaloge) in 
optimizaciji dostavnih krogov.

5Izberite prevoznika, ki omogoča hiter in 
pregleden dostop do vseh dokumentov 
na spletu. 
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Jungheinrich, d.o.o., Korenova c. 11, Kamnik
tel: 01/561-04-85, info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Novi viličar ERC 216zi.
Prava revolucija v skladišču.
Novi ERC 216zi je prvi viličar na svetu s popolnoma 
integrirano litij-ionsko baterijo, ki s svojo močjo 
poskrbi za večjo učinkovitost, lažje in hitrejše 
polnjenje ter ne zahteva nobenega vzdrževanja.
Je tudi bistveno bolj okreten, saj je zaradi 
integrirane baterije kar za 17 cm krajši od vse 
konkurence, to pa omogoča bistveno hitrejšo 
manipulacijo med regali. Fiksno stojišče za 
voznika in zaščite s treh strani zagotavljajo še 
večjo varnost za voznika pri velikih voznih 
hitrostih, ki jih ERC 216zi lahko dosega.

Odločitev je jasna. Izberite 
novi ERC 216zi in prehiteli 
boste konkurenco. 
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Trende v ladijskem prevozništvu 
in storitvah pojasnjuje Teodor 
Zevnik, solastnik podjetja Vala-
gent, ki se ukvarja z organizaci-
jo prevozov ladijskih kontejner-
jev in njihovo dostavo po cesti 

in železnici. Valagent sodeluje z največjimi 
svetovnimi ladjarji, kot so Maersk, Evergreen 
Line, MSC in Cosco.

1Bolj ko ste elektronski, več lahko prihranite.  
Vsi največji ladjarji na svetu ponujajo storitve prek 
svojih e-poslovnih platform. Registrirana podjetja 

lahko z vodilnimi ladjarji poslujejo v celoti elektronsko. 
Na spletu so na voljo ponudbe ladijskih voznin, 
rezervacije ladijskega prostora, naročanje dodatnih 
storitev, na primer kargo zavarovanja, in izdelava 
ladijskih nakladnic (tovorni listi). 

za naročniKe je dobro, da vedo: 
Ladjarji se vedno bolj usmerjajo v digitalno oziroma 
e-poslovanje, na katerega vežejo ponudbo nižjih 
stroškov.
Pri organizaciji transporta digitalizacija nadomešča 
posrednike in avtomatizira procese, ki so za to 
primerni. Prav tako se digitalizira zabojnike.

Uveljavljajo 
se instant 

ponudbe 

Veliki mednarodni špediterji 
ponujajo premijske pošiljke 
celotnih kontejnerjev, pri katerih 
jamčijo za točen tranzitni čas in 
zavarujejo pošiljko od vrat do vrat.

Avtor: Marko Vidrih

SBC | Ladijski transport | Maj 2019

2Podroben prikaz stanja in lokacije tovora. 
Uveljavljajo se instant ponudbe voznin prek 
spleta. Primera ponudnikov, ki to omogočata, 
sta ladjarja Maersk Line in Hapag Lloyd. Del 
ponudbe so tudi prikazi informacij o lokaciji in 
stanju pošiljk, ki jih zagotavljata digitalizacija 
in natančna analiza podatkov. 

3Točnost lahko naročite. Če izvajalec ne 
izpolni zaveze, vam vrne denar. 
Veliki mednarodni špediterji (angl. internatio-
nal freight forwarders) ponujajo tudi premijske 
pošiljke celotnih kontejnerjev (angl. full contai-
ner load), pri katerih jamčijo za točen tranzitni 
čas in zavarujejo pošiljko od vrat do vrat. V 
primeru zamude obljubljajo vračilo denarja.

4še nikoli toliko informacij o storitvah in 
stroških. 
Uporabniki transportnih in špediterskih storitev 

še nikoli niso imeli na voljo toliko informacij o storitvah 
in stroških. Ponudbe lahko primerjajo in poiščejo tisto, 
ki jim najbolj ustreza. Večino stvari lahko urejajo prek 
spleta, zato sta računalniška pismenost in znanje 
angleškega jezika nujen pogoj za uspešno poslovanje.
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J anez Erjavec, predsednik uprave 
Pomurskega sejma, izpostavlja 
naslednje korake, ki naj jih pod-
jetja upoštevajo pri načrtovanju in 
izvedbi nastopa na sejmu:

1Poskrbite za informiranje, vabljenje in 
sprejemanje. 

Sejemska predstavitev je osebna, zato poskrbi-
te za vabljenje in sprejemanje ter informiranje 
vseh ciljnih skupin. Izkoristite podatkovne 
zbirke, ki jih imate. Ciljne skupine motivirajte 
za obisk na sejmu. 
Med nastopom na sejmu naj bo cilj podjetij 
spodbujanje zaupanja v blagovne znamke. 

2Testirajte ponudbo.
Sejemski dogodek izkoristite za testiranje 
odziva ciljnih skupin na ponudbo v razmerju 
do konkurenčnih ponudb.  
Na dobro organiziranih sejmih je gostota 
zainteresirane javnosti in potencialnih poslov-
nih partnerjev največja. Razstavljavci lahko v 
zelo kratkem času – v nekaj sejemskih dneh 
– uresničijo tisto, za kar bi sicer potrebovali 
bistveno več časa, osebja in sredstev.

Na sejmu nastopite 
z najsodobnejšo 

tehnologijo 

Razstavni prostor na sejmu je 
izložba, ki vas predstavlja. Ste 
dobro premislili vsak korak? Ste 
razmislili o možnostih, ki vam jih 
ponuja digitalna tehnologija? 

Avtor: Marko Vidrih

Ključno je dvoje, poudarja Marjana Lavrič: da so 
predstavniki podjetja na razstavnem prostoru odlični 
komunikatorji in hkrati strokovnjaki na svojem 
področju.

Za uspešno nastopanje na sejmu je 
ključna priprava strategije ter vsebinskega 
in tehnično-organizacijskega načrta 
sejemskega nastopa. Pri tem naj podjetje 
odgovori na vprašanja: 

1.KDO smo: poznavanje identitete 
podjetja in njegove pozicije na tržišču

2.ZAKAJ na sejem: kaj je namen 
sejemskega nastopa

3.S ČIM na sejem: katere produkte, 
storitve želimo predstaviti

4.KAKO na sejem: katere prednosti 
ponuja sejemska predstavitev 

5.KAJ po sejmu: implementacija 
sejemske izkušnje

Za podjetja je ključno zavedanje, da 
uspešen nastop na sejmu vključuje 
aktivnosti PRED in MED sejmom ter PO 
njem, poudarja Marjana Lavrič, vodja 
odnosov z javnostmi na Gospodarskem 
razstavišču. 
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3Vabite na individualne sestanke.
Upoštevajte naslednja pravila: 
��� Poslovneže vabite na individualne 

sestanke z vodstvom podjetja. 
��� Distributerje sprejemajo tržni 

strokovnjaki.
��� Razvojniki vabijo strokovnjake na strani 

odjemalcev na zaključena strokovna srečanja 
v konferenčnih sejemskih dvoranah, ki jih 
ponujajo boljši organizatorji sejmov. 

4Izkoristite sodobno tehnologijo.
Podjetje kot del dobre priprave na sejem vklju-
či najsodobnejšo tehnologijo. Na sejemskem 
prostoru učinkovito delujejo: 
��� Multimedijske predstavitve v obliki 

3D-modelov ter z uporabo virtualne 
resničnosti, videov in prezentacij.
��� Konference, ki jih podjetje predvaja v živo 

na različnih lokacijah sejma in po spletu, na 
spletnih straneh in po družbenih omrežjih. 
��� Zakup vabil – poslovnih kuponov –, s 

katerimi podjetje na svoj poslovni prostor vabi 
ciljne goste ter nato spremlja, kdo se je vabilu 
odzval in s kakšnim namenom, obenem pa 
krepi bazo stikov. 
��� Interaktivni kanali: ankete, vprašalniki, 

posebne ponudbe, nagradne igre, dogodki, 
izobraževanja in delavnice, ki jih podjetje 
organizira na sejmu. 

najpogostejše napaKe, Ki se jim 
izogibajte

Najpogostejše napake podjetij so po besedah 
sogovornikov naslednje: 

1Miselnost, da je z nastopom na sejmu naloga 
opravljena. Prezrte posejemske dejavnosti.
Če podjetje ne izvaja posejemskih dejavnosti, je 

to izgubljena priložnost. Za prejete kontaktne podatke 
na sejmu naj se podjetja vselej zahvalijo. Pošljejo 
naj konkretno ponudbo, drobno pozornost, ustvarijo 
naj bazo za analitiko za bodoče tržne podvige. 
Pomemben je hiter odziv po sejmu.

2Napačni ljudje prevzamejo ključne naloge. 
Pomembno je, da prave ljudi na razstavnem 
prostoru sprejmejo odlični komunikatorji in 
strokovnjaki na svojem področju. 

3Miselnost »dovolj je, da smo prisotni«.
��� Podjetje zakupi razstavni prostor, natisne 

promocijske letake, najame hosteso, ki deli 
letake. 
��� »Razstavni prostor bomo pripravili in 

opremili kar sami.«

4»V digitalno promocijo ne vlagamo, saj je ne 
potrebujemo.«
Pozornost je nujno posvetiti tudi spletu, 

Facebooku, Instagramu in drugim najbolj 
uporabljanim digitalnim kanalom.

5Neprimerna, nerodna komunikacija. 
Odgovora »tega pa res ne vem, na vaše 
vprašanje ne znam odgovoriti« in »trenutno 

nimamo nikogar, ki bi dal izjavo za medije« nista 
primerna, opozarja Marjana Lavrič.

za razstavni prostor se potruDite
Razstavni prostor je izložba, ki vas na sejmu 
predstavlja, zato naj bo privlačen, poudarja Marjana 
Lavrič z Gospodarskega razstavišča in dodaja, naj 
podjetja prostor čim bolj izkoristijo za neposreden 
stik z obiskovalci. To lahko storijo z organiziranjem 
aktivnosti, ki pritegnejo želeno pozornost. 

24. - 29. 8. 2019, Gornja Radgona

57. MEDNARODNI

KMETIJSKO-
ŽIVILSKI SEJEM

SEJEM NOVE GENERACIJE!

www.sejem-agra.si

www.pomurski-sejem.si

K uspešnemu sodelovanju na stičišču štirih 
držav vas vabi več kot 1800 razstavljavcev 
in skoraj 120.000 obiskovalcev.
 
Več informacij:
Andrej Slogovič, projektni vodja 
T: 02 5642 112 
E: andrej.slogovic@pomurski-sejem.si 

Jana Dimec, projektni vodja 
T: 02 5642 108 
E: jana.dimec@pomurski-sejem.si
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NA SEJEM
BREZ SKRBI?

IDEJA SVETOVANJE IZRIS IZVEDBA TRANSPORT

Več idej na m2 za Vaš razstavni prostor na ključ.
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P odjetja, ki nastopajo na sejmih, 
želijo, da bi bila njihova stojnica 
vidna in drugačna od drugih. 
Pogosto je tudi povpraševanje 
po postavitvi stojnice na ključ, 
saj se lahko podjetja tako bolje 

pripravijo na vsebinski nastop in dejavnosti, 
povezane z nastopom na sejmu, pojasnjujejo 
v podjetju Buhexpo.si, ki je specializirano za 
sejemski inženiring in izvedbo razstavnih 
prostorov. 

Podjetjem, ki razmišljajo o nastopu na 
sejmih, svetujejo:

1Pripravite vse podatke od A do Ž za dobro 
zasnovo in postavitev.

Za izvajalca sejemskega inženiringa je zelo po-
membno, da od podjetja pridobi vse podatke, 
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potrebne za izdelavo osnutka stojnice: 
��� o tlorisu stojnice v hali, 
��� o dovoljeni višini sten v hali, 
��� o možnosti obešanja s stropa hale, 
��� o številu predvidenih oseb na stojnici. 

Na podlagi teh podatkov se pri izrisu upo-
števa tudi velikost komercialnega dela. 

Pomemben je tudi podatek, na kakšen na-
čin naročnik želi predstaviti svoje eksponate. 
Možna je predstavitev v fizični obliki, lahko pa 
je tudi grafična ali virtualna. 

Ko izvajalec zbere vse potrebne podatke, 
lahko pripravi in z naročnikom uskladi 3D-izris 
stojnice. 

Praktični nasveti 
za nastop na 

sejmih

Pripravite podatke: kakšna bo 
velikost stojnice in koliko ljudi 
boste poslali na sejem? Boste 
uporabili trajne materiale? Nekaj 
nasvetov za dober sejemski nastop.

Avtor: Marko Vidrih
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2Če se pogosto prestavljate, so priporočljivi 
trajni materiali.
Če podjetje nastopa na več kot enem sejmu na 
leto, je pogosta izvedba stojnic v materialih, 
ki omogočajo večkratno uporabo, pravijo v 
podjetju Buhexpo.si. V poštev pride tisk grafike 
na tkanino, ki je lahko tudi podosvetljena. 

Potiskana tkanina se lahko uporablja tako 
za obeležbo/polnila sten kot za stropne pasice 
v obliki tabel ali podosvetljenih kock, ki se jih 
obeša na stropne točke. 

3Izkoristite LED-luči za boljši učinek. 
LED-luči so zelo »in« in pomagajo krepiti 
učinek vidnosti na sejmu. Mogoče so izvedbe 
stojnic z osvetljavo v obliki LED-traku: 
��� na tleh, 
��� v stenah, 
��� v nišah, 
��� 3D-logotipi z osvetlitvijo z zadnje strani. 

Na stojnicah, kjer so izdelki predstavljeni 
na stenah v obliki grafike, se ta lahko »natisne« 
na tkanino in osvetli z zadnje strani za bolj-
šo opaznost na stojnici, svetujejo v podjetju 
Buhexpo.si. 

šotor Kot uPorabna rešitev na 
Ključ 
Praksa zadnjih let kaže, da je kot 
začasen razstavni prostor uporabna 
rešitev tudi opremljen šotor, ki je 
pozimi lahko ogrevan in poleti hlajen, 
pojasnjujejo v podjetju Petre šotori, 
ki je specializirano za proizvodnjo hal 
in šotorov ter razstavljanje s šotori na 
sejmih. 

dostava vseh Potrebnih materialov 
na lokacijo
Specializirana podjetja, ki uredijo vse za 
nastop na sejmih, v naboru storitev med 
drugim omogočajo prevzem sejemskega 
prostora na ključ, prevoz vseh potrebnih stvari 
za nastop na sejmu in dostavo vseh potrebnih 
materialov nazaj na lokacijo izvajalca po 
zaključku sejma, tudi iz tujine. 
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O b pomoči digitalnega marketinga 
lahko še pred sejmom izvedete 
selekcijo in na stojnico privabite 
zainteresirane kupce, hkrati pa 
odvrnete tiste, od katerih nimate 
nič. Cilj je, da bistveno povečate 

učinkovitost svojega sejemskega nastopa. Kako 
nastopanje na sejmu dopolniti z digitalnim 
marketingom, razlaga specialist za digitalni 
marketing, Andrej Perc iz podjetja Ržišnik Perc.

1Določite cilje sejemskega nastopa.
Vaš cilj je spoznati nove ljudi, čim več poten-
cialnih kupcev. Praviloma gre za tri kategorije 
obiskovalcev: 
��� registrirane obiskovalce sejma: po 

seznamu, ki ga pošlje organizator sejma, jih 
povabite k obisku
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��� znane potencialne kupce: pošljite jim 
povabilo
��� partnerje in obstoječe kupce: pošljite jim 

povabilo 

2Izvajajte večkanalno promocijo.
Uspešnost predsejemskih aktivnosti bo večja, 
če boste vanjo vključili čim več marketinških 
kanalov, digitalnih in klasičnih. 
��� Novico o sejemskem nastopu razširite 

prek spletni strani in družbenih medijev. Kratko 
obvestilo (angl. sticker) dodajte v podpis 
e-pošte in na dopisni list podjetja. Povabilo naj 
vedno vsebuje naslov (URL) pristajalne spletne 
strani, namenjene promociji dogodka.
��� Najučinkovitejša je osebna komunikacija: 

e-pošta, klasična pošta, telefonski klic. 
Digitalni marketing je smiselno kombinirati s 

Z digitalnim 
marketingom do 

boljšega učinka na 
sejmu

Izogibajte se klišejskim 
in dolgočasnim 
vabilom. Raje povejte, 
kaj zanimivega 
pripravljate, in obljubite 
kakšen bombonček.

Avtor: Marko Vidrih
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klasično pošto ali telefonskimi klici. Če je vaša 
baza stikov dovolj velika, boste tako prišli do 
večine kupcev, katerih obiska si želite. 

3Vzpostavite pristajalno spletno stran.
To je posebna stran v okviru vaše spletne pred-
stavitve, ki je namenjena promociji dogodka. 
Nanjo iz vseh kanalov usmerjate zainteresirane 
uporabnike. Poskrbite, da izpostavite koristi za 
obiskovalca in ga prepričate, da izpolni prijavni 
obrazec. 
��� Konverzija (število prijav) bo uspešnejša, 

če boste dodali kodo za popust pri vstopnici, 
napovedali nagradno igro na stojnici …
��� Pristajalna spletna stran naj bo – tako 

kot stojnica in vsa ostala vizualna sporočila 
– oblikovana v skladu s celostno podobo 
sejemskega nastopa.

4V nosilnih sporočilih 
izpostavite koristi za 
kupca.
Izogibajte se klišejskim va-
bilom v slogu »Razstavlja-
mo na stojnici 12, vljudno 
vabljeni!«.

��� Naslovnikom že v vabilu povejte, kaj lahko 
pričakujejo od obiska. Pri tem bodite konkretni: 
»Vas zanima, kako je podjetje ABC v 3 mesecih 
uspelo znižati proizvodne stroške za 25 %? 
Izkoristite priložnost in se z njimi pogovorite v 
živo na naši stojnici 123/A. Vabljeni!«  
��� Obiskovalce zanima predvsem reševanje 

njihovih težav in njihove koristi. Povejte jim, 
kaj lahko od obiska pri vas pričakujejo in kaj 
bodo imeli od njega. Temu mora biti podrejena 
celotna sejemska komunikacija.

5Naredite akcijski načrt.
Naredite si terminski načrt z jasno opredelje-
nimi aktivnostmi pred sejmom, med sejmom 
in po njem. Spodnje točke naj služijo kot okvir 
za pripravo konkretnih, vašim ciljem prilagoje-
nih taktičnih aktivnosti, poudarja Andrej Perc. 
Načrtovati začnite dovolj zgodaj, vsaj pol leta 
pred sejmom. 

��� T-120: Na spletni strani in na družbenih 
omrežjih izpostavite teme in novosti, ki jih 
nameravate predstaviti na sejmu. Fokus naj 
bo na izdelkih in koristih za uporabnika. Lotite 
se oblikovanja celostne podobe in nosilnih 
sporočil.
��� T-60: Postavite pristajalno stran in 

napovejte svoj nastop prek vseh kanalov, 
ki predstavljajo stik s potencialnimi kupci. 
Organizatorja prosite za seznam registriranih 
kupcev, nato pa z njimi vzpostavite stik in 
obvestite obstoječe poslovne partnerje. Bodite 
osebni.
��� T-45: Pokličite kupce, ki se vabilu niso 

odzvali. Dogovorite se za konkretne termine 
v času sejma in oblikujte urnik. Pazite na 
jezikovno usklajenost. Če je svoj prihod 
napovedal kupec iz Južne Amerike, naj bo 
tistega dne navzoč sodelavec, ki govori 
špansko.

��� T-30: Pošljite opomnike in ponudite tudi 
kakšen bombonček: opozorite na nagradno 
igro na stojnici, povabite obiskovalce na 
zabavo po dogodku, napovejte gosta, na primer 
strokovnjaka, ki bo odgovarjal na vprašanja. 
Opomnik naj vsebuje načrt sejma z označeno 
stojnico.
��� T0: Med sejmom obiskovalce prosite, ali 

lahko skenirate njihove priponke (QR-kode), 
in jih povabite, naj se prijavijo na vaš blog. 
Ob pomoči nagradne igre zbirajte vizitke. 
Intervjuvajte vplivneže in posnetke objavite na 
Facebooku.  O dogajanju stalno obveščajte 
sledilce. Z uradnim ključnikom (# oziroma 
hashtagom) sejma povabite obiskovalce k 
obisku in sledenju na družbenih omrežjih.
��� T+1: Obiskovalcem se zahvalite prek 

e-pošte in jih prosite, naj vam sporočijo 
svoje vtise in mnenja. Pri komunikaciji in 
segmentaciji obiskovalcev si pomagajte z 
digitalnimi orodji, ki jih naštevamo v naslednji 
točki. Vzdržujte dialog na družbenih omrežjih 
in izvajajte nadaljnje marketinške dejavnosti.

POšLJITE OPOMNIKE IN PONUDITE TUDI KAKšEN 
BOMBONČEK: OPOZORITE NA NAGRADNO IGRO NA 

STOJNICI, POVABITE OBISKOVALCE NA ZABAVO PO 
DOGODKU, NAPOVEJTE GOSTA. 

SBC | Sejmi | Maj 2019
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6S pravimi orodji gre lažje.
Smiselna je uporaba digitalnih orodij, ki 
beležijo in analizirajo aktivnosti posameznih 
uporabnikov in pomagajo ohraniti pregled nad 
dogajanjem. Za uspešno izvedbo promocije 
boste potrebovali vsaj: 
��� pristajalno spletno stran, optimizirano za 

iskalnike,
��� CRM (angl. Customer Relationship 

Management): to je baza, kjer se beležijo 
vsi stiki posameznega kupca z vami (obisk 
na spletni strani, komentarji na družbenih 
omrežjih, telefonski razgovori …),
��� orodje za e-poštni marketing, ki zmore 

vsaj osnovno personalizacijo, za obveščanje 
prijavljenih uporabnikov,
��� orodje za spletno analitiko za spremljanje 

uspešnosti marketinških aktivnosti.

Večino naštetih orodij je mogoče na sple-
tu, vsaj v osnovni različici, dobiti brezplačno. 
Za zahtevnejše marketinške kampanje so na 
voljo naprednejša orodja za vhodni (inbound) 
marketing, na primer Hubspot (www.hubspot.
com). 

��� Z digitalnimi orodji lahko prihranite čas ter 
se izognete nevarnosti podvajanja podatkov 
in razpršenosti osebnih podatkov na različnih 
mestih. 
��� Za povezavo orodij z vašo spletno stranjo 

bo dobrodošla pomoč spletnega oblikovalca 
in razvijalca sprednjega, vidnega dela strani 
(front-end razvijalca), ki bosta strani opremila 
s spletnimi obrazci in kodo za sledljivost 
obiska. 
��� Za uporabo orodij ne potrebujete 

posebnega računalniškega znanja. 

Število novih stikov (leaDs)
Naslovi, zbrani na sejmu, vam omogočajo, da po sejmu 
nadaljujete dialog z zainteresiranimi obiskovalci in jih 
poskušate prepričati, da nekoč postanejo vaši kupci. 
Zbrane naslove primerno označite, da jih boste lahko 
spremljali in sledili podatkom, kje ste realizirali prodajo 
in v kolikšnem obsegu. 

Gospodarsko razstavišče 
Povezujemo majhne in velike, lokalne in globalne.

Avtomobilski salon Slovenije    —     Arhiv GR   |   Obiščite nas na  www.gr-sejem.si
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P odjetje se je iz svoje prvo-
tne dejavnosti – konstru-
iranje in dobava rezilnega 
orodja za lesno industrijo 
in kasneje predelavo lesa, 

že leta 1995 preusmerilo v povsem 
drugo vejo – klimatizacija, prezrače-
vanje in strojne instalacije.

Letošnje leto podjetje REAM beleži 
že 15. obletnico uradnega distributer-
skega sodelovanja oziroma zaupanja s 
strani globalnega in svetovno znane-
ga proizvajalca opreme za klimatiza-
cijo in prezračevanje Mitsubishi Elec-
tric. Rezultati kažejo, da vsako leto 
na slovenskem trgu vse bolj uspešno 
opravljamo aktivnosti kot pooblaščeni 
zastopnik in distributer  za izdelke 
te svetovno priznane in kakovostne 
blagovne znamke.
Prodajni program zajema celotno 
paleto proizvodov za hlajenje, ogre-
vanje in prezračevanje proizvajalca 
Mitsubishi Electric, kamor sodijo 
vrhunske klimatske naprave, klimatski 
sistemi VRF, toplotne črpalke Eco-
dan/Zubadan, prezračevalne naprave 
Lossnay in GUF ter odlični sušilci rok 
Jet Towel. Vsi proizvodi so narejeni s 
precizno japonsko tehnologijo, sodijo 
v sam svetovni vrh – tako po kakovo-
sti kot visoki energetski učinkovitosti 
– in so okolju prijazni. Trendi razvoja 

so usmerjeni v učinkovitost naprav, 
estetske rešitve notranjih enot, širok 
nabor možnosti upravljanja (tudi na 
daljavo), učinkovito filtracijo, najtišje 
delovanje, ekološko sprejemljiva hla-
dilna sredstva itd. 
Proizvodi so namenjeni ustvarjanju 
ugodne klime v bivalnih in delovnih 
prostorih. Glede na različno moč in 
sestavo sistemov jih lahko uporabimo 
v gospodinjstvih ali večjih in manjših 
poslovnih objektih. 
Poleg blagovne znamke Mitsubishi 
Electric je podjetje pooblaščeni za-
stopnik in distributer tudi za klimat-
ske naprave in sisteme španske bla-
govne znamke Kaysun, v letu 2018 
pa mu je bila zaupana v zastopanje 
na slovenskem trgu tudi blagovna 
znamka Mitsubishi Hydronics – Cli-
maveneta, sistemi za prezračevanje, 
hlajenje in ogrevanje različno zahtev-
nih objektov. 
Poleg prednosti prodajnega programa 
z izdelki najvišje kakovosti je prednost 
podjetja tudi ekipa zaposlenih, ki s 
strokovnostjo in tehničnim znanjem 
svetujejo in pripomorejo k iskanju 
najboljših rešitev za še tako zahteven 
objekt. Izkušnje in zaupanje, prido-
bljeno skozi vrsto preteklih let, stro-
kovnost, ki jo zaposleni vsak trenutek 
nadgrajujejo z novim znanjem, odlična 
delovna klima, timski duh, prijazen 

Podjetje REAM – 
Zgodba o ustvarjanju 
prave klime

Podjetje REAM, d. o. o. je bilo ustanovljeno v letu 1993, 
ko je ustanovitelj, današnji lastnik in direktor podjetja 
z dobro idejo, podjetniško žilico in izjemno zagnanostjo 
začel graditi temelje danes trdnega in jasno usmerjenega 
podjetja. Tako smo lani praznovali že 25-letnico 
uspešnega poslovanja.

pristop ter skrb za kupca in uporabni-
ka pa dodajo le piko na i za uspešno 
delovanje podjetja.
Kot izkušen in priznan distributer 
tehnično zahtevnih izdelkov ima 
Ream, d. o. o. odlično organizirano 
poprodajne aktivnosti, saj se zaveda-
jo, da storitev, ki je opravljena kako-
vostno, strokovno in z odgovornim 
odnosom do kupca, lahko zagotavlja 
zadovoljstvo na dolgi rok. Podjetje 
REAM, d. o. o. – je več kot le dobavi-
telj in prodajalec, je ustvarjalec dobre 
klime na dolgi rok.

Član

Promo
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Ream, d. o. o. odlično organizirano 
poprodajne aktivnosti, saj se zaveda-
jo, da storitev, ki je opravljena kako-
vostno, strokovno in z odgovornim 
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Uvoz in distribucija klimatskih naprav, toplotnih črpalk in sistemov za prezračevanje z rekuperacijo toplote
VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05 338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si

www.vitanest.si 080 19 59

Pa za vas in vaše poslovanje?

IdEAlNA TEmpERATURA 
zA čOkOlAdO jE 20°C, 
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S prihodom višjih temperatur 
se praviloma povečajo stroški, 
povezani s hlajenjem poslovnih 
prostorov – pisarn, proizvodnih 
hal in poslovnih objektov. Dobra 
novica je, da je te stroške mogoče 

zelo učinkovito obvladovati. Po besedah 
Mateje Mauser iz podjetja REAM, enega izmed 
vodilnih podjetij na področju klimatizacije 
pri nas, ki ponuja celovite rešitve za hlajenje, 
ogrevanje in prezračevanje, se trendi v klima-
tizaciji danes pomikajo v smeri: 

��� krepitve učinkovitosti naprav, 
��� širjenja možnosti upravljanja, tudi na 

daljavo, 
��� učinkovite filtracije.

Ob naraščajočem zavedanju odgovornosti za 
varovanje okolja vse pomembnejši dejavnik 
postaja ekološka sprejemljivost hladilnih enot, 
sestavni del nakupa pa je tudi estetika notranjih 
enot, pojasnjuje Karmen Lešnik iz zgoraj ome-
njenega podjetja in izpostavlja nekaj temeljnih 
informacij, pomembnih ob nakupu:

Prihranite pri hlajenju: 
Ugotovite, kaj želite. 

Prilagodite nakup. 
Upravljajte. Nadzirajte.

8 nasvetov za pametno 
upravljanje energije

Pri nakupu upoštevajte 
napredne možnosti 
naprav, ki olajšajo 
prihranke pri porabi 
energije. Izkoristite 
pametno upravljanje. 

Avtor: Marko Vidrih
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1Višja cena prinaša tudi pametno upravljanje.
V grobem velja, da so dražje različice naprav 
tehnično in upravljavsko naprednejše in veči-
noma sestavljene iz boljših komponent. Višji 
začetni stroški torej pričakovano prinašajo 
večjo zanesljivost delovanja in več pametnih 
možnosti upravljanja. 

2Ne pozabite na ključna vprašanja o garanciji 
in servisu.
Pomembna vprašanja, ki jih zastavite, so: koliko 
časa traja garancijska doba, kdo je dajalec 
garancije in kakšni so roki dobave rezervnih 
delov. Boljši proizvajalci in distributerji imajo na-
mreč poleg prodajne mreže vzorno urejeno tudi 
poprodajno (servisno) dejavnost, ki zagotavlja 
pomembno podporo delovanju nameščenih 
naprav po opravljenem nakupu in montaži.

3Montaža je naloga za strokovnjake. 
Klimatsko napravo je treba namestiti pravilno, 
zato morajo montažo opraviti tehnično usposo-
bljeni in za to pooblaščeni monterji. Pri name-
stitvi je pomembno pravilno tesnjenje spojev 
instalacije in naprave, upoštevati pa je treba 
tudi estetsko in funkcionalno ustrezne rešitve. 
Boljši distributerji hladilnih naprav sodelujejo 
z monterji klimatskih naprav po vsej Sloveniji. 
Pri tem je pomembno, da znajo ti strankam pra-
vilno svetovati, pomagati pri izbiri ter napravo 
strokovno in ustrezno namestiti.

Konkretni nasveti, 
kako prihraniti pri 
stroških

SBC | Nižji stroški energije | Maj 2019

Če želite pri energiji privarčevati, se morate 
najprej seznaniti s trenutnim stanjem. 
Priporočljivo je torej zbrati podatke 

o trenutni rabi energije in s tem povezanih 
stroških. 
�� Ugotoviti je treba, kje in kako se porablja 

energija. 
�� Tako boste dobili izhodiščne vrednosti, ki 

jih boste pozneje s stroškovnega vidika lahko 
primerjali z novim stanjem. 
�� Zbrane podatke imate možnost primerjati tudi s 

podatki iz strokovne literature ali s podatki o porabi, 
ki nastaja v primerljivih objektih, če imate dostop do 
takšnih podatkov.

izvajanje energetskega upravljanja: 
sistematično sledite KoraKom do cilja
Energetsko upravljanje je širok pojem, ki vključuje 
različne vrste naprav v objektu, med drugim 
tudi naprav, ki zagotavljajo hlajenje. Po besedah 
strokovnjakov za energetske rešitve Blaže 
Pospiš Perpar in Jožeta Torkarja je za doseganje 
energetskih prihrankov pomembno slediti 
naslednjim korakom:  
a) Doseganje načrtovanega in vodenega 
obratovanja naprav v objektu, katerega namen je 
optimizacija delovanja naprav. 
b) Redno vzdrževanje naprav v objektu.
c) Spremljanje doseganja zastavljenih ciljev.
d) Ukrepanje, če ciljev ne dosegate. 
Dobro energetsko upravljanje je mogoče, če ima 
upravljalec nepretrgan nadzor ne le nad delovanjem 
naprav, temveč tudi nad drugimi parametri, ki so bili 
določeni za postavitev konkretnih ciljev, izpostavljata 
strokovnjaka. Uspešen projekt je tisti, pri katerem se 
našteti koraki ves čas ponavljajo, dodajata. 

Sogovornici iz podjetja REAM svetujeta, da bodite pri 
klimatskih napravah pozorni predvsem na naslednje: 

4Samodejna ventilacija.
Velika večina naprav danes zagotavlja samodej-
no ventilacijo. To pomeni, da se hitrost gibanja 
zraka ob doseženi temperaturi zmanjša in 
obratno. Gibanje zraka je tako bolj usklajeno in 
naravno. 

5Časovno krmiljenje.
Časovno krmiljenje delovanja naprave ob 
pomoči serijskega tedenskega časovnika je 
zelo uporabna funkcija, saj olajša načrtovanje 
in predvidljivost delovanja ter obvladovanje 
stroškov.  

DEJSTVO: Smiselno je razmišljati o obeh 
naštetih rešitvah, saj pomagata upravljati obra-
tovalne stroške in dosegati optimalno vedenje 
klimatskih sistemov.

6Izogibanje velikim temperaturnim nihanjem.
Stroški so navadno najvišji, kadar želimo v 
prostoru v zelo kratkem času doseči veliko 
temperaturno razliko; stroške lahko torej zelo 
preprosto nadziramo tako, da v prostorih zago-
tavljamo konstantno temperaturo. Priporočljivo 
se je izogibati velikim temperaturnim nihanjem. 
V zadnjem času se uveljavlja nadzor na daljavo 
s pomočjo wi-fi vmesnikov, s katerimi lahko že 
pred prihodom v pisarno prek upravljanja na 
daljavo nastavimo želeno temperaturo. 
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specializirane rešitve za 
pisarne, hale in poslovne 
objeKte

Med sistemi, ki so za doseganje prihrankov pri 
hlajenju posebej primerni za pisarne, proizvo-
dne hale in poslovne objekte, Pavle Resnik, 
direktor REAM, našteva: 

7Kasetne naprave za pisarne.
Za pisarne so tako z uporabnega kot z 
estetskega vidika posebej primerne kasetne 
(stropne, vgradne) naprave. Glavni pogoj za 
namestitev takšnih naprav je, da je strop v 
pisarni spuščen, na voljo pa je prostor v med-
stropovju. Vse rešitve se namreč navezujejo 
na lastnosti prostorov, ki jih klimatizirate.

8Napredni krmilni sistemi z večjo močjo za 
hale. 
Za proizvodne hale in večje objekte so primerni 
sistemi, ki so sestavljeni iz več notranjih enot in 
omogočajo doseganje večjih hladilnih moči. Gre 
za tako imenovane VRF-sisteme, ki notranje enote 
(teh je lahko do 50) povezujejo z zunanjo enoto. 
VRF (Variable Refrigerant Flow, op. a.) ob pomo-
či napredne tehnologije zagotavlja spremenljiv 
pretok hladilnega medija glede na spremembe v 
hlajenju ali ogrevanju v klimatiziranem prostoru. 
Za preklapljanje skrbi dovršen krmilni sistem. 
Nekatere rešitve omogočajo, da notranje enote pri 
ogrevanju in hlajenju delujejo neodvisno od dru-
gih, to pa prispeva k velikemu prihranku energije. 
Prednost tovrstnih sistemov je tudi, da so s 
prostorskega vidika zelo prilagodljivi, saj za 
delovanje ne potrebujejo kurilnice za pripravo in 
shranjevanje ogrevalne energije.

hlajenje uredite že Pred Poletjem
Vgradnjo hladilnih naprav zaupajte preverjenim 
instalacijskim podjetjem, saj bo izvedba le tako 
strokovna in pravilna, svetujejo pri podjetju REAM in 
poudarjajo, da je o namestitvi hladilnih naprav treba 
razmišljati že pred poletjem. 

Pomemben je stalen nadzor
Porabo energije je mogoče uspešno upravljati, če 
izvajate stalen nadzor v skladu s cilji pri porabi. 
Podatke primerjajte s prejšnjim stanjem in poskrbite 
za možnost hitrega ukrepanja, če bi bilo to potrebno.

Nižji stroški energije
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Okoljski vidik: pozorni bodite na vrsto plina

Rešitve, ki jih v zadnjem času uvajajo 
proizvajalci klimatskih naprav, so 
usmerjene v iskanje pravega ravnovesja 

med uporabnostjo in vplivom na okolje. 
»Novejše naprave za domačo uporabo in tudi 
zmogljivejše naprave za profesionalno uporabo 
vsebujejo fluorirani plin R32 (difluormetan CH2F2). 
Prednost novih profesionalnih modelov, ki dosegajo 
do 16 kW nazivne grelne moči, je, da ohranjajo nazivno 
moč ogrevanja vse do zunanje temperature minus tri 
stopinje Celzija, kar pomeni nespremenjeno učinkovitost 
večino leta, prav to pa je glavna zahteva poslovnih 
uporabnikov,« pojasnjuje Dean Mavrič, produktni vodja 
za področje klimatizacije iz podjetja Vitanest.

Takšna rešitev po navedbah Deana Mavriča pride v 
poštev iz več razlogov:

1S pravilnim dimenzioniranjem tipa, modela in 
kapacitete klimatskih naprav lahko privarčujemo 
pri rabi drugih virov ogrevanja, ki so morda 

energetsko potratnejši. Naprave s plinom R32 
vsebujejo manjšo količino polnila in imajo boljše 
učinke ogrevanja pri nižjih temperaturah okolja kot na 
primer naprave s plinom R410A.

2 Fluorirani plini vplivajo na ozonsko plast 
in njihovo iztekanje prispeva k podnebnim 
spremembam. Plin R32 je v tem pogledu 

prijaznejši od drugih, saj ima denimo v primerjavi 
s plinom R410A le tretjino učinkov globalnega 
segrevanja  (angl. global warming potential oziroma 
GWP). GWP-vrednost plina R32 je 675, pri nekaterih 
drugih plinih pa je višja; pri plinu R410A je vrednost 
GWP 2088.

�� INFORMACIJA: Po letu 2020 se bodo v prenosnih 
klimatskih napravah, po letu 2025 pa še v drugih 
klimatskih napravah, ki vsebujejo do tri kilograme 
polnitve fluoriranih plinov, lahko uporabljali samo plini 
z GWP pod 750.
�� NASVET: Zakonodaja strogo določa merila za 

preprečevanje iztekanja fluoriranih plinov pri vgradnji 
in servisiranju klimatskih naprav. Za preprečitev 
iztekanja teh plinov je ključna strokovna izvedba 
vgradnje naprav; izvajajo jo lahko le podjetja, ki imajo 
pooblastilo ministrstva, in strokovno usposobljeni 
pooblaščeni serviserji.
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uresničujemo sanje

POČITNICE Z LETALOM
NA MEDITERANU IN OB RDEČEM MORJU 

SVEŽA POTEPANJA PO
SKANDINAVIJI, IRSKEM IN ŠKOTSKEM 

SANJSKE POČITNICE V NAJBOLJ
EKSOTIČNIH KOTIČKIH SVETA 

UDOBNE AVANTURE PO
ZDA, JUŽNI AMERIKI, AZIJI IN AFRIKI 

občutki pod palmo so kot ta pogled.
topli in lepi. brez odvečne prtljage.

Pričaramo vam jih lahko kjerkoli. Z nami je vse brezskrbno in udobno.
Zadihajte na najlepših razgledih, plažah in krajih sveta.
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