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Kot je Slovenija del evropskega in svetovnega dogajanja, je Podravje vpeto v slovenske in posledično 
evropske in svetovne gospodarske tokove. Ti tokovi so se v letošnji pomladi krepko upočasnili, ponekod 
celo ustavili. Podravje pri tem ni bilo izjema. Javno življenje in gospodarstvo so doletele posledice, ki jih 
še v preteklem letu nihče ni mogel niti slutiti. Danes so tukaj in čutimo jih vsi. Že junija so ekonomisti 

ugotavljali, da se je potrošnja prebivalstva po nekaterih kazalnikih znižala za 25 do 29 odstotkov, 
neodločanje za nakup trajnejših dobrin pa zavira delovanje gospodarstva. Zdaj smo že krepko v drugem 
valu epidemije, ki bo zagotovo pljusnil še močneje. Žal ne moremo napovedati, kdaj se bodo gospodarski 
tokovi vrnili v bolj utečene okvire. Zato potrebujemo nekaj drugega: sesti moramo v čoln in z združenimi 

močmi poprijeti za vesla.

Tako je Večer že petič zapovrstjo združil moči s Štajersko gospodarsko zbornico pri odkrivanju tistih 
podjetij, ki so nam s svojim delovanjem lahko za zgled. Za naziv podravskega podjetja leta 2019 se 

potegujejo podjetja iz celotne regije, ki izstopajo ne le po svojih gospodarskih dosežkih, temveč tudi po 
svoji podjetniški filozofiji. Zavezana so zagotavljanju najvišje kakovosti, pa tudi skrbi za okolje in kvaliteto 
življenja svojih zaposlenih. In čeprav sedaj ocenjujemo njihove dosežke v letu 2019, verjamemo, da bodo s 

strokovnim in zavzetim delom premostili tudi trenutno neugodno situacijo.

Kot osrednji regionalni medij si je Večer zadal za svoje poslanstvo odkrivati potenciale lokalnega okolja in 
o njih poročati tako na svojih tiskanih straneh kot tudi v elektronski obliki. Ne glede na kanal poročanja 

so namreč zgodbe tiste, ki pritegnejo publiko. V današnjem času instant novičk in nagle konzumacije 
informacij z vseh strani je naloga kredibilnega medija ločiti zrnje od plev in bralcem posredovati ne le 

kakovostne novice, temveč predvsem ozadje dogajanja, pozitivne zgodbe, ki nas navdihujejo in spodbujajo. 
Ne k posnemanju, temveč k iskanju svoje poti v podjetništvu, pa tudi v življenju. Enako tudi Večer že 75 let 

išče in vedno znova najde svojo pot do bralcev, ki jih zanimajo resnične zgodbe resničnih ljudi.

Zadnjih pet let, kot rečeno, so med njimi tudi zgodbe podravskih podjetij, ki po mnenju komisije in bralcev 
sodijo v vrh gospodarstva v regiji. Med njimi so tako mikro podjetja, ki dajejo kruh nekaj ljudem, morda 

eni družini, kot veliki zaposlovalci, katerih odgovornost do skupnosti se je pokazala prav v letošnjem letu 
velikih sprememb in prelomov. Kljub tem spremembam bomo pri Večeru vztrajali na začrtani poti in še 

naprej spremljali dogajanje v gospodarstvu v regiji, saj verjamemo, da bo spisalo  
še marsikatero uspešno zgodbo.

Prinašamo zgodbe,  
ki jih piše gospodarstvo

MIHA KLANČAR,  
DIREKTOR DRUŽBE ČASNIK VEČER  
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Redke so generacije, ki se v svojem ustvarjalnem obdobju srečajo z neponovljivimi, pogosto rečemo zgodovinskimi okoliščinami. 
Če smo v to skupino doslej vključevali sicer neracionalne vojne globalnih razsežnosti, apokaliptične naravne pojave, tudi izume in 

tehnološke revolucije, pa nas je na prehodu v 2020 presenetil covid-19.

Krizni načrti, ki jih imamo za mnoge primere pripravljene v vsaki spodobni organizaciji, so z njegovim pojavom (p)ostali mrtve črke 
na papirju. Predvidevali so razmere nepredvidljivih in neobvladljivih zdravstvenih pojavov na podjetniški ravni. Tudi na regionalni 

in za slovenski format dojemanja velikih zadev vsekakor še na državni ravni. Toda covid-19 se ni zmenil za človeško sposobnost 
dojemanja in predvidevanja velikih zadev. Udaril je z vsemi faktorji presenečenja, še bolj pa njihovega dojemanja na posameznih 

koncih sveta. Med pričakovanji njegovega skorajšnjega obvladovanja pa smo preigravali scenarije, katerih osnovna izhodišča so se 
spreminjala kot otroško razpoloženje. Svet je padel s tečajev.

Vsaj tako se je zdelo v času, ki se ga je prijelo angleško poimenovanje lockdown = zapora. Toda ljudje, ki nam ni vseeno, smo se 
zavedali, da je ustvarjanje novih vrednosti tisti obligatorni pogoj, od katerega je usoda človeštva najbolj odvisna. Bolj od covida-19 in 
bolj od sposobnosti upravljanja javnih zadev, medsebojnih, generacijskih in drugih odnosov. Če smo se že sprijaznili z vsebino fraze 
in resnice, da nič več ne bo, kakor je bilo pred tem, pa se nismo sprijaznili, da bi lockdown ugasnil preživetvene ambicije kot našo 

temeljno lastnost. Generično bistvo. Toda te ambicije ne temeljijo zgolj na psiholoških vrednotah in bojih proti globalni depresiji in 
niso odvisne od njih. Temeljijo na tako elementarnem človekovem spoznanju, kakršno je ponotranjeno zavestno in podzavestno 

dojemanje, da se smisel življenja brez ustvarjanja novih vrednosti razblini kot milni mehurček.

To smo želeli sporočati z vsakim dejanjem in z vsakim korakom upravljanja zadev v Štajerski gospodarski zbornici. V globokem 
prepričanju, da smo priča minljivim in obvladljivim pojavom, smo morali prevzeti vlogo delilcev upanja v prihodnost. In v tem smo 
se razlikovali od prevladujočega dojemanja vsega, kar se dogaja v letošnjem letu. Strateški zasuk v razmišljanju, ki je skrb za zdravje 

(če ne uporabim besede preživetje) postavilo vsaj vštric ustvarjanju novih vrednosti, nam je pomagal k premagovanju nastalega 
položaja. In tu se je pokazala moč vizionarskega dojemanja in upravljanja preživetvenega potenciala. Aktivnosti, ki prevladujejo 

v ustvarjanju novih vrednosti na Štajerskem in ki so vključene v globalne ekonomske tokove in procese, so pokazale, kako veliko 
preživetveno moč in prilagodljivost imajo. Ob ukrepih, ki jih je usmerjala država, smo ohranili proizvodnjo, zaposlenost in vse druge 

poslovne funkcije v največji možni meri. Pokazali in dokazali smo trdoživost okolja, v katerem ustvarjamo in v katerem živimo. 
Tradicionalni ustvarjalci in zaposlovalci so ohranili glavnino svojih poslovnih aktivnosti. Z obžalovanjem sicer spremljamo, da 

to ne uspeva panogi, za katero smo še pred enim letom vedeli, da je perspektivna, ker je vezana na (avto)mobilnost. Zdaj pa so jo 
okoliščine porinile na rob. Vendar je naša – državna – dolžnost, da ji pomagamo preživeti. Tradicijo, znanje in vključenost v prepih, ki 

ga je ustvarilo leto 2020, moramo preprosto zadržati. Malodušje še nikomur in nikoli ni pomagalo  
pri izhodih iz neobvladljivih okoliščin.

Zaradi tega nadaljujemo vse dobre in gospodarsko samozavest razvijajoče projekte. Projekt Naj podjetje Podravja je visoko na tem 
seznamu. Izvajamo ga v spremenjenih okoliščinah, za katere verjamemo, da so trenutek na zgodovinsko razvojni premici. Zato da ne 

prizadenemo tistih dejavnikov, ki jih ni mogoče upravljati samo s pritiskom na gumb. Zanje se bomo borili z vsemi sredstvi. Zaradi 
tega, ker vemo, kako močno so zaznamovali regijo v mnogih kriznih časih in obdobjih, in zaradi tega, ker trdno verjamemo, da bomo 
premagali tudi tako neoprijemljiv stvor, kakršen je covid-19. Vajeni smo sicer spopadov z bolj oprijemljivimi sovražniki in uničevalci 

razvoja, ker pa smo tudi prilagodljivi, bo covid-19 obvladljiv! To pričakuje svet. In to pričakujemo tudi na Štajerskem.

V okoliščinah covida-19
DR. ROMAN GLASER,  

PREDSEDNIK ŠGZ
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Industrija je izjemno pomem-
ben del gospodarstva, seveda 
pa gospodarstvo ni le industrija. 
Tako bi se lahko igrali s stavki s 
področja logike. Pa se ne bomo. 
Čeprav je dejstvo, da ni malo 
ljudi, ki imajo ob besedi gospo-
darstvo pred očmi predvsem 

industrijo. In to ne katerokoli in-
dustrijo, večina pomisli na pre-
delovalno industrijo.

Podravje in predvsem Mari-
bor sta bila nekoč v resnici po-
membna in znana po industriji. 
Ker je bila na tem območju izje-
mno močna tekstilna industrija, 
so Maribor imenovali kar jugo-
slovanski Manchester. Seveda 

je bila v regiji vedno močna ko-
vinska industrija, če pogledamo 
celotno Podravje, pa tudi živil-
skopredelovalna.

Na še vedno aktualni lestvi-
ci največjih slovenskih živilsko-
predelovalnih družb iz leta 2019 
je Perutnina Ptuj s 177,4 milijo-
na evrov prihodkov in več kot 
1400 zaposlenimi na tretjem 

Ohranimo  
(predelovalno)  
industrijo
Podravje in predvsem Maribor sta bila v preteklosti sinonim za 
industrijo. Kaj je ostalo od jugoslovanskega Manchestra?

Vera Kozmik Vodušek

08

Vir: SURS

Število podjetij v predelovalnih dejavnostih 
po vrstah teh dejavnosti leta 2017

proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov

proizvodnja tekstila

proizvodnja 
računalnikov, 

elektronskih in optičnih 
izdelkov

proizvodnja 
električnih naprav

proizvodnja 
nekovinskih mineralnih 

izdelkov

proizvodnja  oblačil

proizvodnja drugih strojev in naprav

druge raznovrstne 
predelovalne dejavnosti

proizvodnja izdelkov iz 
gume in plastičnih mas

tiskarstvo in 
razmnoževanje posnetih 
nosilcev zapisa

obdelava in 
predelava lesa, 
proizvodnja 
izdelkov iz lesa, 
plute, slame in 
protja, razen 
pohištva

popravila in 
montaža strojev 
in naprav

proizvodnja živil

proizvodnja kovinskih izdelkov, 
razen strojev in naprav

drugo

proizvodnja pohištva

4428

19.412
podjetij

2268

2249

2051

1187

1148

978
827

745

736

547

394

334

333

216

971

2019

mestu, če pogledamo na tradi-
cionalno pokrajino Štajersko, 
pa je štajersko podjetje tudi na 
prvem mestu. Govorimo o Pivo-
varni Laško Union, največji slo-
venski živilski družbi.

Predelovalna industrija je 
vedno, in tako je tudi danes, ob-
segala zelo različne panoge, od 
kovinske, avtomobilske, kemij-
ske, farmacevtske, elektro in-
dustrije do živilske, tekstilne 
in drugih, mogoče manj prepo-
znavnih. Vsekakor pa gre za iz-
jemno pomemben in izjemno 
izvozno naravnan del gospo-
darstva. Nobenega dvoma tudi 
ni, da je prav predelovalna in-
dustrija eden od najbolj razpo-
znavnih kazalnikov uspešnega 
in zdravega gospodarstva, saj je 
proizvodnja povezana s skoraj 
vsemi drugimi gospodarskimi 
področji.

RAZMERJA MED  
PANOGAMI  
V PODRAVJU
Če smo se na začetku tega raz-
mišljanja poigrali z mislijo, da 
mnogi ob besedi industrija po-
mislijo prav na predelovalno in-
dustrijo, to misel podatki tudi 
potrdijo, saj predelovalna indu-
strija doprinese kar 45 odstot-
kov k ustvarjenemu skupnemu 
prihodku Podravja.
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Vir: Ajpes 

Podjetje Čisti prihodki od prodaje (v EUR)

1. Impol 778,061.284
2. Talum, Kidričevo 320,376.288
3. Perutnina Ptuj 177.376.053
4. Boxmark Leather 148,954.243
5. ADK 129,520.677
6. Palfinger 121,327.115
7. Paloma 80,464.115
8. Impol PCP 76,030.166
9. Weiler Abrasives 73,603.788
10. Starkom 71,366.496
11. Silkem 69,517.578
12. TBP 62,518.468
13. Meltal IS 60,692.369
14. Impol FT 60,414.734
15. Walstead Leykam tiskarna 50,822.739
16. Geberit proizvodnja 43,250.416
17. Albaugh TKI 41,436.292
18. Henkel Slovenija 41,106.415
19. MLM 40,519.869
20. Henkel Maribor 38,821.734
21. Ecolab 37,175.226
22. Ledinek Engineering 36,991.820
23. Safilo, Ormož 35,206.197
24. Impol LLT 35,119.914
25. Gea 30,626.379
26. Palfinger Marine 29,248.695
27. Aluminium Kety Emmi 29,161.553
28. Lestro-Ledinek 25,421.424
29. Marles hiše Maribor 25,095.565
30. Messer Slovenija 24,560.365

Top 30 podjetij predelovalne 
dejavnosti v Podravju glede na 
čiste prihodke od prodaje (2019)

Najuspešnejše panoge v Po-
dravju glede na ustvarjen priho-
dek so: predelovalne dejavnosti 
(45,3 %), trgovina, vzdrževanje 
in popravila motornih vozil (19,1 
%), gradbeništvo (7,1 %), oskrba 
z električno energijo, plinom 
in paro (6,4 %), promet in skla-
diščenje (6,3 %), druge panoge 
(15,8 %).

Predelovalne 
dejavnosti 
prednjačijo  
po prihodkih,  
izvozu in številu 
zaposlenih  
v Podravju

˝

skoraj tretjino dodane vredno-
sti, ki se povečuje hitreje kot 
prihodki, kar dokazuje dobro 
kondicijo in hkrati razvojno in 
produktivno naravnanost.

Na predelovalno industrijo 
moramo seveda gledati kot na 
del industrije in našega gospo-
darstva. Žal je (bilo) marsikje 
prisotno razmišljanje, da gre za 
umazano in okolju neprijazno 
aktivnost, ki je v svojem okolju 
raje ne bi videli. Raje bi se raz-
vijali v smeri turizma, odpirali 
trgovine in sploh videli indu-

strijsko dejavnost nekje daleč 
proč. Dokler bo vladalo takšno 
razmišljanje, ne bo napredka in 
boljšega življenja. Prvič, vsa in-
dustrija in z njo tudi predeloval-
na, se zelo spreminja, razmišlja 
v smeri krožnega gospodar-
stva in ji je še kako mar tudi za 
okolje. In drugič, za svoj obstoj 
potrebujemo hrano in mnoge 
druge izdelke, s katerimi si iz-
boljšujemo kakovost življenja. 
In vse to je produkt gospo-
darstva, industrije, katere po-
memben del je predelovalna 
industrija.

Talum robot

Pokaže se tudi, da je prede-
lovalna industrija največji po-
dravski zaposlovalec. Največji 
zaposlovalci v Podravju (deleži 
števila zaposlenih po panogah) 
so: predelovalne dejavnosti 
(40,5 %), promet in skladišče-
nje (12,2 %), gradbeništvo (10,5 
%), trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil (9,7 %), 
druge raznovrstne poslovne de-
javnosti (8,2 %), druge panoge 
(18,9 %).

Podatki nas hitri prepriča-
jo, da se Podravje upravičeno 
ponaša ne samo z uspešno tra-
dicijo predelovalne industrije, ki 
je usmerjala razvoj regije v pre-
teklosti, status najpomembnej-
še panoge v Podravju ohranja 
tudi danes. Poleg tega si podje-
tja iz predelovalnih dejavnosti 
zelo uspešno utirajo poti tudi na 
zahtevna globalna tržišča.

Največji izvozniki v Podrav-
ju (deleži čistih prihodkov od 
prodaje na tujih trgih) so: pre-
delovalne dejavnosti (73,4 %), 
trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil (10,4 %), 
gradbeništvo (5,8 %), promet in 
skladiščenje (5,1 %), strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavno-
sti (1,6 %), druge panoge (3,7 %).

PREDELOVALNA  
INDUSTRIJA DAJE 
KRUH 30.000 LJUDEM
Podravska predelovalna in-
dustrija seveda ni pomembna 
samo za Podravje (1228 podjetij 
iz te panoga daje delo skoraj 29 
tisoč zaposlenim), opazno vlogo 
ima tudi v slovenski predelo-
valni industriji in gospodarstvu 
nasploh. Je namreč največji za-
poslovalec v slovenskem gospo-
darstvu in zaposluje približno 
tretjino vseh delavcev, prav tako 
ustvarijo podjetja iz te panoge 
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Kako koronavirus vpliva na 
poslovanje Zavarovalnice 
Sava? Oblikovali ste skupine 
za krizno upravljanje, pogod-
be sklepate na daljavo, pospe-
šila se je digitalizacija ...
"Z današnjega zornega kota 
lahko rečem, da smo se iz 
prvega vala, ko smo, če se izra-
zim športno, odigrali vrhunsko, 
veliko naučili. Pravzaprav smo 
se marca v enem samem viken-
du tehnološko preselili domov 
in že v ponedeljek delovali v 
glavnem od doma. Čeprav smo 
pripravljali tehnološke novosti, 
nas je kriza prisilila, da smo jih 
vpeljali hitreje, kot je bilo načr-
tovano. Lahko rečem, da smo v 
primerjavi s konkurenco stran-
kam omogočili bolj preproste in 
učinkovite rešitve na daljavo. 
Na večini zavarovalniških pro-
duktov smo delovali normalno 
z izjemo življenjskih zavarovanj, 
pri katerih je potreben pogovor 
s strankami v živo. Tudi država 
je reagirala hitro in podaljšala 
veljavnost prometnih dovoljenj. 
Ne morem reči, da se vse to ni 
poznalo na manj pobranih zava-
rovalnih premijah, ki smo jih v 
kasnejših mesecih po epidemi-
ji skušali nadoknaditi, vendar 
smo se kljub temu morali od-
ločiti za rebalans naših finanč-
nih načrtov. Še posebej zato, ker 
bodo posledice na zavarovalni-
štvo dolgoročne. Napoveduje se 
nižji BDP, nekatere panoge, kot 
sta turizem in letalstvo, so ohro-
mljene."

Če se ozremo na preteklo leto, 
ko ste dobiček zvišali za tretji-
no na preko 30 milijonov evrov, 
letos ta gotovo ne bo še višji.
"Mi še vedno verjamemo, da 
bomo rebalansirani dobiček do-
segli, po optimističnem scena-
riju bi lahko bil še za odtenek 

"Zmagala bo Sava"
David Kastelic, predsednik uprave Zavarovalnice Sava, o poslovanju v času koronavirusa, 
načrtih na hrvaškem trgu, novih zaposlitvah in gospodarskem utripu Podravja

Srečko Klapš višji, ker bodo učinki korona-
virusa na letošnje poslovanje 
manjši kot v prihodnje, tako da 
bo za leta, ki prihajajo, težko go-
voriti o rekordnih številkah."

Glede na ponovne omejitve mo-
bilnosti morda razmišljate o 
nižjih zavarovalnih premijah?
"O tem ne razmišljamo in tudi 
nikoli nismo, saj izplačujemo 
škode in zagotavljamo kritja 
v podobnih deležih kot prete-
kla leta, ob zadnjih požarih so 
škode celo višje. Ob tem so naše 
premije zelo konkurenčne, po-
slovni subjekti so normalno 
mobilni, tako da naše projek-
cije kažejo, da ne bo nič manj 
škodnih dogodkov. Na strani ži-
vljenjskih zavarovanj je zavoljo 
izgube služb in čakanja na delo 
več odkupov polic, tako da ne 
vidimo potrebe po spreminja-
nju premij."

Glede na to, da je covid-19 znano 
tveganje, ga verjetno ni smisel-
no vključevati v zdravstvena 
zavarovanja, čeprav nekatere 
zavarovalnice to počnejo?
"Vsi razmišljamo, kako covid 
vključiti v zavarovanja, neka-
tere to tudi poskušajo, a za zdaj 
prevladuje mnenje, da to na 
daljši rok ne bo potrebno, ker 
se pričakuje učinkovito cepivo. 
Če ga ne bo, bo treba razmišlja-
ti tudi v tej smeri, a za zdaj ne 
bi dražili premij zaradi kritja po-
sledic covida-19."

Pretekli teden je bil sprejet peti 
sveženj protikoronskih ukre-
pov. Finančni sektor z zavaro-
valništvom je izvzet iz državnih 
koronapomoči. Upravičeno ali 
ne?
"Menim, da ni nobenega sektor-
ja v gospodarstvu, ki ob tej krizi 
ni prizadet, še posebej turizem 
in gostinstvo, letalstvo, proda-
jalci avtomobilov, a dejstvo je, 
da smo bili prizadeti tudi v fi-
nančnem sektorju. Ne morem 

2019

David Kastelic, predsednik uprave Zavarovalnice Sava: "Ne vidim 
razlogov, da bi Podravje zaspalo, upajmo, da mu bo pri ponovnem 
prebujanju z ustreznimi ukrepi asistirala tudi država." 
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ocenjevati, kdo je bil bolj, čeprav 
smo se borili z dokazovanjem, 
da ni nobene potrebe za izvze-
tje zavarovalništva in bančni-
štva. Odločitev smo sprejeli in 
se po najboljših močeh trudimo 
čim bolje poslovati."

primorani ponovno del zaposle-
nih poslati na tako imenovano 
čakanje na delo doma."

Razmišljate po integraciji hr-
vaških zavarovalnic Ergo o na-
daljnji širitvi poslovanja ali pa 
se boste posvečali utrjevanju 
tržnih deležev in zavarovalnih 
portfeljev?
"Naša ambicija na hrvaškem 
trgu je povečevanje tržnega 
deleža, saj želimo rasti, tudi s 
kakšnim novim prevzemom. 
Žal nas je covid pri tem upoča-
snil, a naš cilj na Hrvaškem je 
zelo jasen, vzpostaviti teme-
lje bodoče velike zavarovalni-
ce. Ob tem nas zanima zdrava 
dolgoročna rast s prečiščenimi 
portfelji, konkurenčnimi, a ne 
dumpinškimi premijami, vse to 
pa bo rezultiralo v večjih tržnih 
deležih."

Finančna in poštna ponudba 
krčita mrežo izven večjih mest, 
zapirata poslovalnice, umikata 
bankomate. Bo temu umiku sle-
dilo tudi zavarovalništvo?
"Kar se tiče nas, ne. Naša dolgo-
letna želja je, da bi bili naši za-
stopniki, če karikiram, v vsaki 

 Gospodarstvo  
regije je reagiralo 
dobro in se tej 
situaciji prilagodilo

˝

Torej niste poslali dela zaposle-
nih na čakanje na delo doma?
"Ob prvem valu, predvsem ob 
zaprtju poslovalnic, smo del za-
poslenih imeli v tej obliki, še več 
jih je delalo od doma. Glede na 
to, da se drugi val stopnjuje, ta 
trenutek dela od doma okoli dve 
tretjini zaposlenih. Če se bo situ-
acija še bolj zaostrila in bodo po-
sledično posli upadli, pa bomo 
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slovenski ulici. To udejanjamo 
in ne razmišljamo o kakršnem-
koli krčenju poslovne mreže, 
nasprotno, zavarovalništvo 
je drugačna panoga, saj tam 
stranka potrebuje banko, v za-
varovalništvu mi obiskujemo 
stranke. Zato bomo tudi v di-
gitalnem smislu iskali rešitve, 
da bo naša dostopnost hitrejša 
in lažja."

Omenili ste povečevanje škod 
od požarov, neurij  s točo, 
poplav. Kako obvladujete pove-
čana izplačila škod?
"Škode izplačujemo v skladu s 
cenitvami. Zaradi podnebnih 
sprememb, ko je letno več veli-
kih škodnih dogodkov kot v pre-
teklih letih, ko sta bila največ 
dva, moramo te dodatno poza-
varovati. Na trgu smo poiskali 
ustrezna pozavarovalna kritja 
in jih vključili v naše portfelje. 
Za zdaj smo še na varni strani, 
če se bodo podnebne spremem-
be stopnjevale in posledično tve-
ganja zviševala, bomo morali 
morebitne škode dodatno poza-
varovati."

Konec leta 2019 ste zaposlova-
li 1420 ljudi, 151 več zaradi pri-
pojitev hrvaških zavarovalnic. 
Kakšna bo kadrovska dinami-
ka v prihodnje in kakšne kadre 
zaposlujete?
"Ves čas iščemo strokov ni 
kader na področju aktuarstva, 
informacijskih tehnologij. V 
naši regiji je tega kadra prema-
lo, zato ga iščemo tudi iz drugih 
delov Slovenije, kar nam zvišu-
je stroške dela. Ne načrtujemo 
bistvenih sprememb pri številu 
zaposlenih. Res je, da se kadro-
vsko optimiramo, a to počnemo 
na mehak način, tako da vselej 
ne nadomeščamo upokojenih 
sodelavcev. Morda nas bo v pri-
hodnje nekoliko manj, a ob tem 
ni zgodbe o načrtnem zmanjše-
vanju ali celo odpuščanju zapo-
slenih."

Bo koronačas morda prestavil 
načrtovano selitev v novo po-
slovno stavbo, ki bo zrasla na 
Taboru?
"Pravzaprav ne, morda se bo le 
malo zamaknilo vse skupaj. Pri-
čakujemo gradbeno dovoljenje, 

prvo lopato smo nameravali za-
saditi konec oktobra, a jo bomo 
predvidoma decembra letos. Še 
zmeraj pa velja, da se selimo na 
Tabor v prvi polovici leta 2022."

Da se Podravje prebuja, ste 
dejali v enem od prejšnjih izbo-
rov najboljših podjetij Podravja. 
Kakšna je njegova krvna slika ta 
čas?
"Ocenjujem, da je gospodarstvo 
regije po prvem valu reagiralo 
dobro in večina podjetij se je 
tej situaciji prilagodila. Določe-
ne panoge so ob tem zelo priza-
dete, zato upam, da bo država 
našla primerne oblike pomoči. 
Luč na koncu tunela vidim v 
veliko manjših izredno dobrih 
perspektivnih in razvojnih 
podjetjih. Dolgo sem že v Ma-
riboru in poznam veliko ljudi 
in vedno znova sem presene-
čen, ko naletim na eno od takih 
podjetij. Govorim o podjetjih, ki 
so vrhunsko tehnološko razvi-
ta in vodena ter delajo več kot 
90-odstotno za tuje trge. Nevar-
ne čeri pa prežijo nad turistično 
panogo in nekaterimi storitve-

nimi ter tudi bankami, ki se 
bodo posledično soočile z reše-
vanjem teh podjetij in s slabimi 
posojili. Tudi nekatera proizvo-
dna podjetja bodo morala najti 
nove trge. Nadaljnji razvoj Po-
dravja pa bo seveda odvisen od 
dinamike pokoronskega okre-
vanja, postopnega odpiranja 
trgov. Ne vidim razlogov, da bi 
Podravje zaspalo, upajmo, da 
mu bo pri ponovnem prebuja-
nju z ustreznimi ukrepi asisti-
rala tudi država."

E n a od t a k i h uč i n kov it i h 
pomoči so turistični boni. Vi ste 
ga že izkoristili?
"Sem, na slovenskem morju, 
boni pa so dobra rešitve tako za 
državljane kakor tudi za turi-
stične ponudnike."

Zavarovalnica Sava je še naprej 
dejaven podpornik športa v 
regiji in širše. Prodor na hrvaški 
trg gradite tudi skozi NK Rijeka. 
Kaj, če se v enem od evropskih 
tekmovanj pomeri s prav tako z 
"vašim" NK Maribor?
"Zmagala bo Sava."
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Publikacija Slovenska podje-
tja in izzivi transformiranja 
poslovanja je rezultat razisko-
vanja Slovenskega podjetniške-
ga observatorija, ki ga že 22 let 
opravljajo na Inštitutu za podje-
tništvo in management malih 
podjetij na Ekonomsko-poslov-
ni fakulteti Univerze v Mari-
boru. Avtorji Barbara Bradač 
Hojnik, Andreja Primec, Matjaž 
Denac in Dijana Močnik želijo 
tako prispevati k boljšemu razu-
mevanju slovenskega podjetni-
štva in omogočiti oblikovalcem 
podjetniške politike, da imajo za-
nesljive osnove za sprejemanje 
ustreznih ukrepov in preverjanje 
njihovega učinkovanja, sta zapi-
sala urednika publikacije Miro-
slav Rebernik in Karin Širec.

V prvem delu analizirajo te-
meljno poslovno demografijo 
slovenskih podjetij in jo primer-
jajo z evropsko. V drugem delu 
se ukvarjajo s problematiko 
druge priložnosti, to je ponov-
nega vstopa v podjetništvo tistih 
podjetnikov, ki so zaradi katere-
gakoli razloga opustili poslova-
nje in bi želeli pričeti znova.

LETNO PREKO  
STO MILIJARD EVROV 
PRIHODKOV
Po podatkih AJPES je svoja po-
ročila za leto 2018 oddalo 66.749 
gospodarskih družb in 54.686 
samostojnih podjetnikov. Po-
datki kažejo, da število podjetij 
v Sloveniji že nekaj let upada, 
v devetletnem obdobju se je 
zmanjševalo po 0,5-odstotni 
povprečni letni stopnji. Zaradi 
upadanja števila podjetij se je 

Kje so slovenski podjetniki  
v primerjavi z evropskimi 
Kakšni so izzivi transformiranja poslovanja slovenskih podjetij. Kaj kaže primerjava 
poslovne demografije slovenskih podjetij z evropskimi. Zakaj si podjetniki zaslužijo  
drugo priložnost

Srečko Klapš

2019

Za evropsko 
okolje je značilna 
stigmatizacija 
neuspeha

˝

"Zato je pomembno, da pod-
jetniška politika čim več svojih 
ukrepov usmeri k povečanju 
produktivnosti slovenskih pod-
jetij. Eno izmed področij, ki jim 
v zadnjem času precej pozorno-
sti posveča tudi Evropska unija, 
je izkoriščanje druge priložno-
sti za podjetnike, ki v splošnem 
pomeni ponovno odločitev za 
podjetništvo po preteklem pod-
jetniškem neuspehu," menita 
urednika publikacije

Proces druge priložnosti ima 
svoje korenine v poslovnih teža-
vah podjetja. Če podjetju uspe 
te odpraviti (prestrukturiranje, 
prisilna poravnava), lahko nada-
ljuje poslovanje, če pa ne, konča 
svoj življenjski cikel s stečajem. 
Stečajni postopek je praviloma 
dolgotrajen in za podjetnika pri-
naša negativne učinke tako na 
ravni podjetja, ki preneha ob-
stajati, kot tudi na individualni 
ravni. Ob slednji se posameznik 
sooča z notranjimi ovirami ne-
uspeha in hkrati z zunanjimi 
omejitvami v okolju. Za evrop-
sko okolje je namreč značilna 
stigmatizacija neuspeha, ki po-
sledično ovira ali celo prepreču-
je izkoriščanje druge poslovne 
priložnosti.

Velika večina stečajev pod-
jetij, kar 96 %, je posledica 
objektivnih razlogov, med ka-
terimi prevladujejo zamude 
pri plačilih oziroma plačilna 
nedisciplina,kar privede do in-
solventnosti podjetja. Po za-
dnjih podatkih raziskave Doing 
Business ima najbolje ocenjen 
okvir za reševanje insolventno-
sti med evropskimi državami 
Finska, ki je na prvem mestu na 
svetovni lestvici 190 držav, sle-

evrov). Nadaljevalo se je tudi po-
večevanje prihodkov od proda-
je na tujem trgu, vendar je bila 
rast manjša kot v letu 2017. Pri-
hodki, ustvarjeni z izvozom, so 
znašali 41 milijard evrov ali 9 % 
več kot predhodno leto (38 mili-
jard evrov).

Vsa slovenska podjetja so v 
letu 2018 zaposlovala 584.735 
ljudi (skupaj z 38.960 samoza-
poslenimi samostojnimi pod-
jetniki). V letu 2018 je bilo v 
slovenskem gospodarstvu po 
tekočih cenah ustvarjenih 25,3 
milijarde evrov dodane vredno-
sti, kar je bilo 7,5 % več kot leto 
prej (23,5 milijarde evrov). Nad-
povprečno rast so dosegla mala 
podjetja, kjer se je v primerjavi 
z letom 2017 dodana vrednost 
povečala za skoraj desetino (s 
4,684 milijarde evrov na 5,142 
milijarde evrov). V velikih pod-
jetjih se je dodana vrednost po-
večala za 7,3 % (z 8,522 milijarde 
evrov na 9,142 milijarde evrov).

PO DODANI  
VREDNOSTI  
ZA TRETJINO  
ZAOSTAJAMO ZA EU
Slovenija v produktivnosti, 
merjeni z dodano vrednostjo na 
zaposlenega, še naprej močno za-
ostaja za državami EU. Leta 2017 
je v nefinančnem sektorju gospo-
darstva EU-28 povprečno zapo-
sleni delavec ustvaril 52.000 
evrov dodane vrednosti, v Slove-
niji pa 36.000 evrov ali za slabo 
tretjino manj. Najvišja povpreč-
na dodana vrednost na zaposle-
nega je bila ustvarjena na Irskem 
13 (142.000 evrov), najnižja pa v 
Bolgariji (14.000 evrov). Sloveni-
ja se je med 28 članicami uvrsti-
la šele na 15. mesto.

zmanjšalo povprečno število 
podjetij na tisoč prebivalcev z 62 
podjetij leta 2010 na 58,7 podje-
tja leta 2018. Samo dve regiji sta 
imeli v letu 2018 večjo vrednost 
tega kazalnika, in sicer osre-
dnjeslovenska regija, v kateri 
je bilo 78 podjetij na tisoč prebi-
valcev, in obalno-kraška regija s 
75,4 podjetja. Najmanj podjetij je 
imela pomurska regija (39 podje-
tij na tisoč prebivalcev).

Primerjave slovenskih pod-
jetij s podjetji drugih držav EU 
so opravili na osnovi evropske 
strukturne statistike in prika-
zujejo stanje v nefinančnem sek-
torju evropskega gospodarstva. 
V EU-28 je bilo leta 2017 skupaj 
24,3 milijona podjetij in 511,4 mi-
lijona prebivalcev. Največ podje-
tij (15,3 %) je imela Italija, sledile 
so Francija z 11,4 %, Španija z 
10,9 % in Nemčija z 10,3 % podje-
tij. Slovenija se je uvrstila na 23. 
mesto, leta 2018 pa je bilo največ 
podjetij (34,9 % ali 42.438) v osre-
dnjeslovenski regiji, najmanj pa 
v zasavski regiji (1,9 % ali 2362). 
Največjo povprečno velikost 
podjetja je izkazovala jugovzho-
dna Slovenija (5,7 osebe na pod-
jetje), najmanjšo (2,9 osebe) pa 
obalno-kraška regija. Ustvarje-
ni prihodek slovenskega gospo-
darstva v letu 2018 je znašal 104 
milijarde evrov ali 7 odstotkov 
več kot leta 2017 (97 milijard 
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dita ji Nemčija, ki je globalno na 
četrtem mestu, in Norveška, ki 
je globalno na petem mestu le-
stvice. Slovenija je uvrščena na 
šesto mesto med evropskimi dr-
žavami in na osmo na globalni 
lestvici.

Z zornega kota izkorišča-
nje druge poslovne priložnosti 
pa je najpomembnejši kazalnik 
čas rešitve insolventnosti, ki je 
v Sloveniji 0,8 leta oziroma 10 
mesecev in je med najnižjimi v 
Evropi; nižjega ima le še Irska 
(0,4 leta, 5 mesecev).

 PRVA TRI LETA  
PREŽIVI VEČ PODJETIJ  
KOT V EVROPI
Na ravni EU v povprečju preži-
vi prvih pet let od ustanovitve 
le polovica podjetij, in od teh 
jih bankrotira približno 15 od-
stotkov. Raziskave pa kažejo, 
da so podjetniki pri izkorišča-
nju druge priložnosti uspešnej-
ši, njihova podjetja preživijo dlje, 
hitreje rastejo in več zaposluje-
jo, zato ni smiselno dolgoročno 
stigmatizirati neuspešnih pod-
jetniških poskusov ali celo pre-
povedovati ponovnih podjemov. 
V Sloveniji prva tri leta preživi 

v povprečju več podjetij kot v 
Evropi, vendar rezultati kažejo, 
da je v populaciji podjetij manj 
kot 10 % podjetij, starih tri leta, 
delež pet let starih podjetij pa 
je celo pod 5 %, tako v Sloveniji 
kot tudi v EU: "Zato je še poseb-
no pomembno, da se podjetniški 
potencial ohrani in se podjetni-
kom, ki so prenehali poslovati, 
omogoči ponovno izkoriščanje 
poslovnih priložnosti, se jih 
ustrezno motivira in jim zago-
tavlja različne ukrepe za vode-
nje novih podjemov."

In zato tudi v Evropi vse 
več držav obravnava stečaj kot 
podjetniško izkušnjo, ki se je 
končala. Vendar mora biti na 
nacionalni ravni vzpostavljeno 
jasno razlikovanje med pošte-
nimi in nepoštenimi ali golju-
fivimi stečaji. To je pomembno 
predvsem z vidika neuspešne-
ga podjetnika, ki ga družba veli-
kokrat stigmatizira ne glede na 
vrsto stečaja. Ob tem dolgotrajni 
stečajni postopki in odplačeva-
nje dolga otežujejo financiranje 
nove podjetniške iniciative. Zato 
je pomembno vzpostaviti takšne 
postopke likvidacije, ki podjetni-
ku omogočajo nov začetek.

NEUSPEHI SO 
SESTAVNI DEL 
POSLOVNEGA SVETA
Po podatkih Globalnega podje-
tniškega monitorja je leta 2018 
najpogostejši vzrok podjetni-
kov za prenehanje poslovanja 
predstavljala prodaja podjetja, 
izkoriščanje druge priložnosti 
ali upokojitev (34 % vseh pre-
nehanj poslovanja), čemur so 
sledili nedobičkonosnost in fi-
nančni razlogi (21 %) ter vladne 
in davčne politike ali birokra-
cija (16 %). Zaradi pomanjkanja 
podatkov o drugi priložnosti 
smo izvedli tudi primarno raz-
iskavo med podpornim oko-
ljem v Sloveniji. Pokazalo se je 
precej slabo poznavanje pro-
blematike izkoriščanja druge 
priložnosti, saj je kar tretjina 
respondentov odgovorila, da 
ne vedo, ali o drugi priložnosti 
obstaja posebna politika oziro-
ma strategija na ravni Sloveni-
je. Kar zadeva regulativni okvir 
na področju druge priložnosti, 
pa je bilo 56 % strokovnjakov 
v podjetniškem podpornem 
okolju mnenja, da ni učinkovit. 
Izkoriščanje druge priložnosti 
za podjetnike je močno vpeto 

v zakonodajo. Analiza obstoje-
čih pravnih predpisov izkazuje, 
da Slovenija na področju druge 
priložnosti ne zaostaja za čla-
nicami EU: "Čeprav politika in 
stroka tej temi v Sloveniji ne 
namenjata posebne pozornosti, 
je pravna podlaga vzpostavlje-
na in sledi smernicam, ki pri-
hajajo iz EU. Kar pa seveda ne 
pomeni, da področja preventiv-
nega prestrukturiranja in druge 
priložnosti ni treba nadalje iz-
popolnjevati in nadgrajevati." 
Smiselno bi bilo tudi omogočiti 
preventivno prestrukturiranje, 
torej reorganizacijo poslovanja 
že pred insolventnostjo, tudi sa-
mostojnim podjetnikom, mikro 
in osebnim družbam, kot to 
zakon že sedaj omogoča malim, 
srednjim in velikim kapitalskim 
družbam. Kakor tudi ozavešča-
nje širše družbe o poslovnem 
neuspehu kot povsem normal-
nem delu poslovnega sveta in 
ustrezno informiranje podjetni-
kov o možnostih, da bi se poten-
cialni neuspeh preprečil ali pa 
čim bolj učinkovito izpeljali vsi 
procesi prenehanja poslovanja, 
še menijo avtorji publikacije Slo-
venska podjetja in izzivi trans-
formiranja poslovanja.
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HOTEL JAKEC
Nedaleč od mestnega vrveža, 
v idiličnem osrčju neokrnjene 
narave Treh kraljev na Pohor-
ju, je družina Juhart življenje 
posvetila gostoljubju in skrbi 
za obiskovalce. Družinam pri-
jazni trizvezdični hotel ponuja 
ugodje za 190 gostov. Na voljo 
sta štiristezni bovling ter velnes 
s štirimi različnimi savnami in 
jacuzzijem, pohodnike in kole-
sarje pričakuje 15 pohodniških 
in kolesarskih poti. V zimski 
sezoni omogočajo smuko na 
štirih smučarskih progah, opre-
mljenih s sistemom umetnega 
zasneževanja.

AJM
Družinsko podjetje AJM je najve-
čji slovenski proizvajalec stavb-
nega pohištva, letos praznuje 30 
let delovanja. S 180 zaposleni-
mi so lani dosegli dobrih 20 mi-
lijonov evrov prihodkov in 235 
tisoč evrov dobička. Podjetje, ki 
ga vodita Trivo Krempl in Julija 
Ajlec Težak, vseskozi razvija in 
nadgrajuje kakovost izdelkov 
in storitev. Za svoje poslova-
nje imajo zlato bonitetno oceno 
AAA in številne certifikate ka-
kovosti, med drugim zlati znak 
v graditeljstvu in certifikat kako-
vosti Qudal. AJM je tudi podjetje 
s posluhom za lokalno okolje in 
humanitarnost. Vsako leto po-

Kako smo izbrali
Naj podjetje Podravja leta 2019 po izboru bralk in bralcev Večera in kako smo izbrali 
podravska podjetja leta 2019

2019

magajo nekaj družinam v stiski. 
Pred kratkim so z donacijo oken 
pomagali šestčlanski družini iz 
Ormoža.

KOVINARSTVO 
BUČAR
V družinskem podjetju iz Mi-
klavža na Dravskem polju se 
ukvarjajo s proizvodnjo in pro-
dajo kovinskih streh in fasad, 
stavbnokleparskih in krovskih 
izdelkov ter izdelkov za vrt in 
okolico hiše. Podjetje je bilo usta-
novljeno leta 1966 in zaposluje 
okrog 80 ljudi. Letos naj bi dose-
gli okrog deset milijonov evrov 
prihodkov, vsa leta pa poslujejo 
z dobičkom in dodatno zaposlu-
jejo. Tudi v obdobju koronaviru-
sa zaposlujejo, zaposlenih med 
epidemijo niso pošiljali na ča-
kanje, prav tako niso odpuščali. 
Srednjeročno načrtujejo selitev 
na večjo poslovno-proizvodno lo-
kacijo, kar jim bo omogočilo na-
daljnji razvoj.

PERUTNINA PTUJ
Zagotavljanje kakovosti in var-
nosti izdelkov na vseh kora-
kih od njive do vilic je ključno 
vodilo 1871 zaposlenih Perutni-
ne Ptuj v Sloveniji, kar potrjuje 
tudi 38 prejetih odličij in naziv 
nosilec kakovosti na mednaro-
dnem ocenjevanju v Gornji Rad-
goni. Leto 2019 je bilo za podjetje 
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Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ, in Andrej Kolmanič, glavni 
izvršni direktor Impola, na razglasitvi podravskih podjetij 2018.
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Na podlagi podatkov, ki jih je pripravilo podjetje Bisnode, se obli-
kuje baza podjetij glede na določene kategorije izbora. Vsa podjetja, 
ki se na podlagi kazalnikov uvrstijo v izbor, obvestimo o uvrstitvi. 
Pripravili smo nabor kazalnikov na osnovi podatkov, ki jih je pri-
pravilo podjetje Bisnode. Podjetja, ki so povabljena v izbor za naj 
zaposlovalca, se morajo ločeno prijaviti in oddati dodatne podatke. 
Na podlagi zbranih podatkov je nato strokovna komisija v sestavi 
dr. Roman Glaser (predsednik), mag. Jožica Planinšec Deržek, Ob-
zorje, dr. Borut Bratina, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, 
Milan Jarc, Avto Jarc, mag. Aleksander Bratina, Časnik Večer, Sašo 
Todorović, Časnik Večer, Damir Simonović, Bisnode, izbrala fina-
liste v posameznih kategorijah.

Način izbora Podravsko  
podjetje leta 2019

v znamenju dosežkov: povečali 
so proizvodnjo in prodane koli-
čine ter dosegli rekorden poslov-
ni rezultat. Uspešno poslovanje 
nadaljujejo tudi letos in vlagajo 
v zmanjševanje vpliva na okolje 
in posodobitev tehnologij.

EKOSEN
V miklavškem podjetju Ekosen 
so pionirji na področju ogreva-
nja z infrardečo (IR) energijo. So 
največje podjetje na področju  
IR-ogrevanja v Sloveniji in na 
Hrvaškem, dejavnost usmerjajo 
v inovacije ter človeku in naravi 
prijazno podjetništvo. Sledijo 
najnovejšim ekološkim trendom, 
ki jih skušajo implementirati v 
lastne blagovne znamke. S svo-
jimi proizvodi ponujajo alternati-
vo pri varčevanju z energijo in so 
lani sodelovali pri gradnji prvega 
stanovanjskega bloka v Raden-
cih, ki je energetsko samozado-
sten in v katerem so že prodali 
vseh 27 stanovanj. Ob desetih za-

poslenih so lani dosegli več kot 
dva milijona evrov prihodka in 
skoraj 160 tisoč evrov dobička.

ENERTEC
Mariborsko podjetje Enertec z 
blagovno znamko Moja elek-
trarna v zadnjih petih letih 
povečuje prihodke, ti so lani 
presegli 2,5 milijona evrov. Po-
slanstvo podjetja, v katerem 
sodelujejo inovativni strokov-
njaki za izrabo sončne energi-
je, je navduševati in približati 
izrabo obnovljivih virov ener-
gije za dosego energetske neod-
visnosti na trgih, kjer delujejo. 
Osredotočajo se na svetovanje, 
projektiranje in izvedbo dovrše-
nih sončnih elektrarn na ključ, 
njihov monitoring ter vzdrže-
vanje in ponudbo solarnih nad-
streškov. Želijo postati vodilni 
ponudnik celovitih rešitev s po-
dročja energetske neodvisnosti 
in obnovljivih virov energije v 
jugovzhodni Evropi.
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Medtem ko imajo velika podjetja na voljo 
znaten proračun za IT in namenski IT-odd-
elek ter kadre, ki skrbijo za zagotavljanje 
kibernetske in informacijske varnosti, je v 
manjših podjetjih skrb za varnost pogosto 
prepuščena osebi, ki je najbolj tehnološko 
podkovana. A pogosto to ni dovolj, saj so na 
drugi strani kiberkriminalci in hekerji, za kat-
ere je povprečen uporabnik lahek plen.

Kibernetsko varnost zato velja zaupati pro-
fesionalcem. Kje jih najti? Za podjetja, sa-
mostojne podjetnike in obrtnike je daleč 
najbolj enostavna in tudi (cenovno) učinko-
vita rešitev ta, da preverijo, kakšne storitve 
in rešitve s področja informacijske in kiber-
netske varnosti jim omogoča že njihov 
ponudnik telekomunikacijskih storitev – da, 
prav tisti, ki poskrbi, da so glasovno in po-
datkovno povezani v svet. Telekomunik-
acijski ponudniki so namreč v zadnjih letih 
pospešeno začeli postajati ponudniki IKT-
storitev, torej lahko pri njih tudi naročimo in 
postavimo spletne strani, e-poštne strežnike, 

hrambo podatkov ter naprednejše storitve 
varovanja sistemov, programske opreme in 
seveda »pipice v svet«, torej povezave, pre-
ko katere v podjetja in naprave vstopajo na-
padalci. Varnostne storitve tako lahko pod-
jetnike in podjetja stanejo le nekaj deset ali 
sto evrov mesečno, kar je bistveno manj, kot 
bi jih sicer stal en sam varnostni strokovnjak, 

Č
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Seveda govorimo o okolju, digitalnem okolju,  
v katerem vse obsežneje poslujejo podjetja vseh velikosti. 
Posel pa velja ustrezno zaščititi.

nad zaščito njihovega okolja pa bdi cela četa 
varnostnih strokovnjakov. Posebno če pod-
jetje izbere storitve varnostno-operativnega 
centra.

A to še ne pomeni, da se lahko zaposleni 
v podjetju obnašajo brezbrižno. Nikakor. 
Zavedati se velja, da je informacijska 
varnost IT-okolja močna le toliko, kolikor 
je močan njen najšibkejši člen, saj prav 
nanj ciljajo napadalci. Najšibkejši člen 

pa smo pogosto ljudje, zato velja zapos-
lene stalno izobraževati glede varnostnih 
groženj in pravilnega obnašanja, če zaz-
najo kaj sumljivega. Zaposleni v podjetju 
lahko dobijo eno izmed dveh vlog: pred-
stavljajo varnostno tveganje ali pa so ste-
ber obrambe.
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 V lanskem letu je skupina Pe-
rutnina Ptuj dosegla 285 mili-
jonov evrov prihodkov in 25 
milijonov evrov čistega do-
bička. Čemu pripisujete tako 
dobre rezultate?
"Kot vsa podjetja, ki se ukvar-
jajo s proizvodnjo perutninske-
ga mesa, imamo izredno dolgo 
proizvodno verigo, skoraj naj-
daljšo v celotni živilski indu-
striji. Naš proces proizvodnje se 
začne na njivi s proizvodnjo ži-
taric in konča pri zapakiranem 
izdelku. V lanskem poslovnem 
letu smo se zelo osredotočili na 
vsak posamezen segment naše 
proizvodne verige s ciljem dviga 
produktivnosti, optimizacije 
proizvodnih kapacitet in optimi-
zacije izvajanja vseh naših proi-
zvodnih aktivnosti. Hkrati smo 
uspeli povečevati prodajne koli-
čine na vseh najpomembnejših 
trgih, še posebej na tistih, kjer 
imamo zaokrožene proizvodne 
in prodajne aktivnosti. K izre-
dno dobremu rezultatu so pri-
spevali tudi sinergijski učinki z 
matično družbo MHP, ki je ena 
največjih perutninarskih proi-
zvajalk v Evropi in na svetu ter 
ima ogromno akumuliranih iz-
kušenj in znanj, tako na podro-
čju proizvodnje kot na področju 
trženja."

NAJETE DELAVCE  
SO ZAPOSLILI
Konec julija ste zaposlovali 3840 
ljudi, od tega v Sloveniji 1978. 
Letos do konca julija ste števi-
lo zaposlenih povečali za 147, 
in zgolj v Sloveniji za 107. Kako 
je s temi številkami trenutno in 
kako to, da povečujete število 
zaposlenih tudi v koronačasih?

V težkih časih niso odpustili  
niti enega delavca
Z Enverjem Šišićem, generalnim direktorjem Perutnine Ptuj, o uspešnem poslovanju enega 
največjih podjetij v podravski regiji

Generalni direktor Perutnine Ptuj Enver Šišić pove, da imajo v Sloveniji 
nekaj več kot 250 kooperantov in približno še enkrat toliko v ostalih 
treh domicilnih državah (Hrvaška, BiH in Srbija).

Damijan Toplak
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J"V času korone nismo poveče-
vali števila zaposlenih, smo pa 
delavcem, ki smo jih prej na-
jemali preko agencij, dali pri-
ložnost trajne zaposlitve v 
podjetju. Drugače pa je skupno 
število zaposlenih v skupini 
letos na ravni leta 2019. Za po-
sebno pomemben dosežek si 
štejemo, da v teh koronačasih 
nismo odpustili niti enega de-
lavca, za razliko od nekaterih 
največjih podjetij v regiji."

Prodajate na več kot dvajsetih 
trgih, tudi v ZDA. Vam je pri 
prodoru na ameriški trg (in tudi 
druge tuje trge) pomagalo spon-
zorstvo košarkarja Luke Don-
čića. Kakšna je trenutna prodaja 
na tujih trgih, zlasti v ZDA?
"Z Lu ko Dončićem i ma mo 
sklenjeno sodelovanje le za 
področje naše regije. Luka po-
zitivno vpliva na podobo bla-
govne znamke Poli, z njegovo 
zmagovalno miselnostjo smo 
se poistovetili tudi v podjetju. 
Po poletni sezoni, ki jo je zazna-
moval upad turizma, kar se je 
odrazilo tudi na prodaji na naše 
izvozne trge, se nam trenutno 
količinska prodaja na izvoznih 
trgih, predvsem, kjer poslujemo 
v segmentu prodaje trgovskim 
sistemom, počasi stabilizira 
in je v skladu z načrti. Opaža-
mo pa zmeraj večji pritisk na 
cene zaradi povečane ponudbe 
viškov mesa v Evropi."

Kako pojasnjujete, da količinsko 
povečujete prodajo vaših izdel-

kov, tudi v izvozu, celo v času 
koronavirusa?
"Povečanje naše prodaje na vseh 
trgih, na katerih imamo lastne 
proizvodnje in zelo močne bla-
govne znamke, je po naši oceni 
povezano z dejstvom, da se po-
trošniki v času takšnih kriz, 
kot je kriza covida-19, odločajo 
za tiste izdelke in proizvajalce, 
ki jim najbolj zaupajo. Pove-
čanje prodaje na nekaterih iz-
voznih trgih pa je povezano z 
inovativnostjo in proaktivnim 
delovanjem naših tržnikov, di-
stributerjev in drugih partner-
jev. Je odraz izredno močnih 
partnerskih odnosov in medse-
bojnega zaupanja z našimi dis-

tributerji in kupci na vseh trgih, 
na katere izvažamo iz naših slo-
venskih in drugih obratov v 
tujini."

NALOŽB NISO  
USTAVLJALI
Kako se soočate s prodajo v go-
stinstvu? Kolikšen del proda-
je sploh ustvarite v segmentu 
HoReCa?
"Segment HoReCa v našem po-
slovanju predstavlja manj kot 
desetino prodaje. Je segment, 
ki je zaradi pandemije trenutno 
najbolj prizadet, izpad prodaje 
iz tega segmenta skušamo na-
domestiti s preusmeritvijo pro-
daje v segment trgovine."

2019

Zmanjšano prodajo 
v gostinstvu 
nadomestili  
v trgovinah

˝
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Kako skušate skrbeti, da ko-
ronavirus množično ne zaide 
v vašo proizvodnjo? In kako 
boste ukrepali, če se to vendar-
le zgodi?
"V podjetju že od pojava koro-
navirusa izvajamo preventivne 
ukrepe, ki jih glede na epidemio-
loško sliko v državi ustrezno do-
polnjujemo. Tako že od marca 
nepretrgoma izvajamo merjenje 
telesne temperature pri vhodu 
v proizvodne obrate, omejene 
imamo obiske in vstope v te pro-
store, s sodelavci komuniciramo 
in jih spodbujamo k pravilnemu 
ravnanju v skladu z navodili 
NIJZ (razdalja, zaščitna sredstva 
in ostalo). Za vse ključne proce-
se imamo pripravljene ustrezne 
scenarije za primer okužbe zapo-
slenih s ciljem, da prenos okužbe 
takoj omejimo, poskrbimo za 
zdravje zaposlenih in ohranimo 
nemoten potek dela."

Kljub zaostrenim razmeram 
letos obsega naložb, 20 do 
25 milijonov evrov, ne boste 

zmanjševali. Zakaj ne? In katere 
so vaše večje naložbe v Sloveni-
ji in tujini?
"V lanskem letu smo pričeli nov 
cikel naložb, ki smo ga letos iz-
rednim razmeram navkljub 
nadaljevali, saj so določene in-
vesticije ob razglasitvi epidemije 
že bile v teku. Prav vse naložbe 
so skrbno načrtovane in potreb-
ne za doseganje zastavljenih re-
zultatov, naše poslovanje pa se 
zaradi epidemije ni prekinilo. 
Pomladne omejitve zaradi epi-
demije so kakšno naložbo za-
maknile in zahtevale dodatno 
prilagajanje, a smo jih na koncu 
uspešno zaključili, določene pa 
so še v teku.

V obratu Mesne industrije Ptuj 
smo letos uspešno izvedli po-
sodobitev tehnologije v klav-
nici, povečali zmogljivosti in 
izboljšali delovne pogoje za za-
poslene. Na Hrvaškem smo v 
proizvodnem obratu v Čakov-
cu uspešno zaključili naložbo 
za podvojitev proizvodnih ka-

pacitet, v BiH smo izvedli dve 
večji naložbi: naložbo za pove-
čanje proizvodnih zmogljivosti 
in naložbo za čiščenje odpadnih 
voda. V Srbiji smo sredi leta 
pričeli z izgradnjo kompleksa 
novih farm za rejo piščancev in 
v kratkem načrtujemo pričetek 
gradnje nove čistilne naprave, 
na Ptuju pa je v teku naložba v 
posodobitev tehnološke opreme 
v tovarni proteinskih koncen-
tratov, prav tako izvajamo po-
trebne aktivnosti za pričetek 
izvedbe naložbe v lastno čistil-
no napravo."

NEMOTENO  
SODELOVANJE  
S KOOPERANTI
Kako sodelujete z vašimi koo-
peranti, sploh zdaj, ko Perutni-
narska zadruga Ptuj ni več med 
lastnicami Perutnine? Koliko 
kooperantov je v Sloveniji in 
koliko v tujini? 
"Z našimi rejci vzdržujemo 
dobre partnerske odnose in gra-
dimo dolgotrajno sodelovanje, 

ki je v obojestranskem interesu. 
V Sloveniji imamo nekaj več kot 
250 kooperantov in približno še 
enkrat toliko v ostalih treh do-
micilnih državah (Hrvaška, BiH 
in Srbija). Sodelovanje poteka 
nemoteno in usklajeno, ne glede 
na spremembo lastništva."

Na kakšen način in v kolikšnem 
obsegu pa je Perutnina pod 
ukrajinskimi lastniki (MHP) 
sploh vpeta v lokalno okolje?
"Zavedamo se, da smo del lo-
kalnega okolja, še posebej tam, 
kjer imamo proizvodne obrate. 
V lokalnih okoljih so doma tako 
naši zaposleni kot naši ključni 
partnerji - rejci. Zato stremimo 
k temu, da s svojim poslovanjem 
pozitivno vplivamo na boljše ži-
vljenje posameznika in družbe 
ter varovanje lokalnega okolja, 
saj smo vanj tesno vpeti. Spre-
memba lastništva na to ni vpli-
vala. Tako še naprej izvajamo 
načrtovane donacije in sponzor-
stva, ki so večinoma usmerjeni v 
lokalna okolja, kjer poslujemo."

1717
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Messer Slovenija je vodilna 
družba na področju tehnič-
nih, specialnih in medicinskih 
plinov na slovenskem trgu, 
ustanovljena je bila leta 1992 
in obvladuje okoli 45 odstotkov 
trga industrijskih plinov. V pod-
jetju, v katerem dela okoli sto 
ljudi, vlagajo v lastno proizvo-
dnjo in so iz trgovskega podjetja 
skoraj v celoti prešli v proizvo-
dno podjetje. 

"V preteklosti smo bili odvi-
sni od oskrbe s plini naših se-
strskih družb iz tujine, sedaj 
imamo lastno proizvodnjo te-
kočih plinov kisika, dušika in 
argona v Škofji Loki," je o pod-
jetju, ki se je uvrstilo med naj 
podravska srednje velika pod-
jetja, dejal direktor Valentin 
Ilievski, hkrati regionalni me-
nedžer jugovzhodne regije Mes-
serjevih družb. Dodal je še, da 
posodabljajo polnilnice tehnič-
nih plinov in prehajajo na 300-
barsko tehnologijo, kar prinaša 
prednosti za njihove stranke 
zaradi boljše oskrbe in učinko-
vitosti, ob čemer ustvarijo za 
tretjino manj emisij.

Messer se v Sloveniji krepi
Preoblikovanje iz prodajnega podjetja v proizvodno prinaša prednosti vsem. V času  
koronavirusa nadgradili standarde za dobavo kisika bolnišnicam in zdravstvenim domovom

Valentin Ilievski, direktor podjetja Messer Slovenija: "V preteklosti 
smo bili odvisni od oskrbe s plini naših sestrskih družb iz tujine, sedaj 
imamo lastno proizvodnjo tekočih plinov kisika, dušika in argona v 
Škofji Loki."

Srečko Klapš

Messer, največje družinsko podjetje za industrijske pline na 
svetu, je nedavno ponovno prejelo nagrado Axia Best Managed 
Company za izjemno upravljana podjetja. Nagrado podeljujejo 
Deloitte, nemška poslovna revija WirtschaftsWoche in 
zveza nemške industrije (BDI). Lutz Meyer, partner in vodja 
programa za srednje velika podjetja v Deloittu, je povedal, 
da podjetje Messer nagrajujejo za vrhunsko korporativno 
upravljanje, strategijo dolgoročnega razvoja in inovativnosti. 
Stefan Messer, lastnik in izvršni direktor, pa je poudaril, da od 
ustanovitve Messer Group zasledujejo dolgoročne cilje, da bi 
podjetje neodvisno in gospodarno vodili v prihodnost.
Podjetje, ki ga je leta 1898 ustanovil Adolf Messer v Frankfurtu 
v Nemčiji, je takrat zaposlovalo štiri delavce in enega 
zaposlenega za proizvodnjo generatorjev acetilena. Messer 
danes prodaja industrijske pline v Evropi, Aziji in Ameriki.

Messer dobitnik nagrade Axia
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PODZEMNI CEVOVOD 
ZA PLINASTI DUŠIK
"Ponosni smo na uspešno zaklju-
čen projekt podzemnega cevo-
voda za plinasti dušik, ki je dolg 
8028 metrov in poteka od naše 
kisikarne v Škofji Loki do kupca 
v Kranju preko 150 zemljišč več 
kot šestdeset lastnikov, pod po-
tokom in železnico, pod državno 
cesto in plinovodom ter nad ma-
gistralnim vodovodom," še pravi 
Ilievski. Dodaja, da vsak tak pro-
jekt vpliva na zmanjšanje obre-
menjevanja okolja, saj je tako 
manj prevozov tekočih plinov 
z avtocisternami in s tem manj 
emisij izpušnih plinov. Veliko in-
vestirajo tudi v avtomatizacijo 
in digitalizacijo delovnih proce-
sov, kar dodatno vpliva na opti-
mizacijo poslovanja. Želijo ostati 
konkurenčno podjetje z najbolj-
šimi tehnološkimi rešitvami za 
svoje kupce, kar pa brez lastne 
proizvodnje vseh izdelkov in di-
gitalizacije ni mogoče.

Podjetje Messer kar 98 odstot-
kov vseh prihodkov ustvari na 
domačem trgu, pri čemer so lani 
za tretjino povečali prodajo la-
stnih proizvodov. Med te sodijo 
tekoči plini in tehnični plini v 

jeklenkah, medtem ko special-
ne pline uvažajo.

OSREDOTOČENI  
NA OSKRBO Z  
MEDICINSKIM KISIKOM
"Koronavirus vpliva na poslo-
vanje vseh podjetij. Naše po-
slovanje je vezano na celotno 
industrijo od avtomobilske, me-
talurške, živilske, strojne do far-
macevtske in ne nazadnje tudi 
do medicine. Tako je naš fokus 
v teh težkih časih predvsem na 
varni oskrbi z medicinskim kisi-
kom. To vlogo jemljemo izjemno 
odgovorno, zato smo vse naše 
procese nadgradili in uskladi-
li z zakonodajo, da lahko oskr-
bujemo najzahtevnejše kupce, 
kot so bolnišnice in zdravstve-
ni domovi," pove Ilievski o 
pomembnem delu njihove pro-
izvodnje in dobave.

Na področju kadrov že nekaj let 
sledijo strategiji optimizacije ob-
stoječih kadrov. To pomeni, da 
spodbujajo kroženje po delovnih 
mestih, prenos znanja s starejših 
na mlajše, projektno vodenje in 
medoddelčno sodelovanje. Vse 
to se je v teh časih koronavirusa 
izkazalo kot dobrodošlo v spod-
bujanju solidarnosti med zapo-
slenimi: "Ko se zgodijo odrejene 
karantene ali bolniške odsotno-
sti, si sodelavci priskočimo na 
pomoč in pomagamo drug dru-
gemu. Da se takšna kolektivna 
solidarnost zgodi v srednje veli-
kem podjetju, ki trenutno šteje 
98 zaposlenih, nam je v ponos. 
Verjamemo, da tudi zaradi ta-
kšnega učinkovitega in pripadne-
ga ravnanja zaposlenih ni bilo 
potreb po uporabi delovnoprav-
nih institutov, kot so čakanje na 
delo, odpuščanja in podobno."

2019
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Ptujsko podjetje Logo-Tech, ki 
se ukvarja z montažo transpor-
tnih sistemov, elektroinštalaci-
jo robotov in tekočih trakov, sta 
spomladi 2018 ustanovila Franc 
Paternost, ki kot solastnik pod-
jetja opravlja delo direktorja, in 
Krunoslav Medenjak, prokurist 
in tehnični direktor podjetja, ki 
se je to leto uvrstilo med najbolj-
ša podravska majhna in mikro 
podjetja.

"Nam podobnih gospodar-
skih družb je v širši podravsko-
pomurski regiji blizu dvesto, 
kar pomeni, da je konkurenca 
velika in da si posel lahko za-
gotovimo le z zelo dobrim in 
kvalitetno opravljenim delom," 
pravita sogovornika. Dodaja-
ta, da v Logo-Techu stavijo na 
dobre odnose z zaposlenimi in 
ti, ko spoznajo delo, največkrat 
na terenu, v glavnem ostanejo 
njihovi sodelavci. "Zdaj, čeprav 
se je obseg dela v koronakri-
zi nekoliko zmanjšal, imamo 
odprtih kar deset delovišč po 
vsej Evropi. Ekipe naših delav-
cev, ponekod jih je le pet ali še 
manj, drugje tudi trideset in 
več, delajo na objektih vse od 

Norveške do Španije. Lani smo 
spoznali tudi zakonitosti po-
slovanja v ZDA in naša izku-
šnja s tamkajšnjim poslovnim 
partnerjem je dobra," pravita 
Paternost in Medenjak. Za par-
tnerstvo in samostojno poslov-
no pot sta se odločila, potem ko 
sta že imela izkušnje s podob-
nim delom v drugih podjetjih. 

"Dela la sva v ra z l ičn i h 
montažnih podjetjih, kolega 
predvsem kot vodja montaže, 
sam sem se največ ukvarjal z 
nabavo, oba pa sva opravljala 
ključna dela pri svojih nekda-
njih delodajalcih, tako da sva 
zelo dobro vedela, v kaj se po-
dajava, ko sva se odločila usta-
noviti skupno podjetje," pravi 
Paternost. Ob tem doda, da sta 
želela svoje izkušnje nadgraditi, 
nekatere stvari izboljšati, tudi 
spremeniti, in njune dobri dve 
leti stare izkušnje z vodenjem 
lastnega podjetja so dobre. Kot 
pravita, je pred njima in njuni-
mi sodelavci še veliko izzivov, ki 
jih želijo uresničiti skupaj.

"VEDNO JE  
MOGOČE BITI  
ŠE BOLJŠI"
"Vedno je mogoče biti še boljši, 
tega se zavedava in to misel-
nost skušava prenesti tudi na 
sodelavce. Zdaj nas je v podjetju 
blizu devetdeset, sedem tukaj 
v upravi, vsi drugi delajo na 
terenu, kjer je zelo pomembno, 
da so na vodilnih mestih odgo-
vorni in sposobni vodje montaže, 
monterji, ki znajo svoje znanje 
prenašati na mlajše in nove so-
delavce. Delo, ki ga opravljamo, 
montaža industrijskih naprav 
in tekočih trakov ter podobne 
tehnike v skladiščih, je namreč 
takšno, da se ga je mogoče priu-
čiti, le dovolj vztrajen moraš biti. 
Predhodna izobrazba, čeprav 
smo veseli monterjev, elektri-
čarjev in delavcev s podobnimi 

strojniškimi znanji, pri našem 
delu niti ni najbolj pomembna. 
Pri našem delu štejejo izkušnje, 
spretnosti in stalna pripravlje-
nost učiti se. V pol leta lahko 
prav vsakega novega sodelav-
ca, naj bo star 20 let ali dvakrat 
toliko, usposobimo za kvalite-
tno opravljanje dela. Naši mojstri 
svoje znanje in delijo z mladimi 
in novimi sodelavci. Zgodi se - 
kar je pri terenskem delu, ko so 
ljudje od doma tudi po cel mesec 
in se morajo znajti v tujem 
okolju, tudi jezikovnem, priča-
kovano -, da kdo spozna, da ni 
za tako delo, a v glavnem delav-
ci ostajajo v naših ekipah," pravi 
Franc Paternost. Krunoslav Me-
denjak pa, da so v preteklih dveh 
letih izučili odlične monterje, ki 
ostajajo zvesti njunemu podjetju.

S PROJEKTI  
NA KLJUČ V SVET
Osnovna dejavnost ptujskega 
podjetja Logo-Tech sta mehan-

ska montaža, ki obsega kar 80 
odstotkov, in električna monta-
ža z 20 odstotki montaže avto-
matskih skladiščnih sistemov. 

"Izvajamo projekte na ključ, kar 
pomeni, da zagotovimo vodje 
montaž, skupinovodje, mon-
terje, električarje, pomočnike, 
ročno orodje in poskrbimo za 
vso potrebno opremo za mon-
tažo, kot so viličarji, dvižne plo-
ščadi, teleskopski viličarji in 
drugo. Prevzeti projekt izvede-
mo glede na tehnične načrte, ki 
jih dobimo od naročnika. Tako 
projektno vodenje izvede naše 
podjetje," razlagata Paternost in 
Medenjak. Napovedujeta nada-
ljevanje razvoja z večanjem zmo-
gljivosti, kar pomeni, da bodo v 
podjetju še zaposlovali: "Na sicer 
zahtevnem trgu želimo prospe-
rirati z dobrim sodelovanjem z 
našimi naročniki in jim poma-
gati realizirati projekte po celem 
svetu."

Prisotni po vsej Evropi
Konkurenca na trgu je velika. Že v regiji je blizu 200 podjetij, ki se ukvarjajo z montažo. Šteje 
kvalitetno opravljeno delo in v Logo-Techu tudi dobri odnosi

Krunoslav Medenjak, prokurist in tehnični direktor podjetja Logo-
Tech, in Franc Paternost, ki kot solastnik podjetja opravlja delo 
direktorja, napovedujeta širjenje poslovanja in prodor v svet. 

Slavica Pičerko Peklar

Ptujsko podjetje Logo-Tech 
je od ustanovitve junija 
2018 do 31. decembra 2018 
ustvarilo 536.673 evrov 
prihodkov in imelo 3326 
evrov čistega dobička ter 
povprečno zaposlovalo 20 
ljudi. Medtem ko je lani 
že s 70 zaposlenimi letni 
promet povečalo na kar 4,6 
milijona evrov in imelo pod 
črto 124.898 evra čistega 
dobička.

Strma rast 
prihodkov
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Kaj se je v zadnjih letih pri delu  
z ljudmi najbolj spremenilo?
Razmere, v katerih smo se znaš-
li, so negotove in nepredvidljive. 
Vsi se soočamo s strahom. Ob vse 
večji poslovni negotovosti narašča 
tudi naša nezmožnost, da bi vse te 
neznanke, nejasnosti in dvome, ki 
jih imamo, (enostavno) obvladali. Na 
pohodu je stres.

Kako se stres kaže pri delu z ljudmi?
To je stres, ki izhaja iz psiholoških, 
ne iz fizičnih vzrokov, in je vse bolj tr-
doživ. Podjetja v kriznih časih pogos-
to storijo napako: začnejo se zapirati 
v ožje odločevalske kroge, pripravlja-
jo različne strategije za izhod iz krize. 
To smo ne nazadnje videli leta 2008. 
Strateško razmišljanje pa ni samo 
domena ožjega vodstva podjetja; za 
uspeh strategij je pomembno, da so 
sprejemljive za veliko večino zapos-
lenih v podjetju.

Kaj naj vodstva podjetij delajo 
drugače?
Če podjetja želijo uresničiti poslov-
no strategijo, povečati delovno us-
pešnost in učinkovitost, morajo danes 
imeti to, čemur pravimo konstruktiv-
na organizacijska kultura in na ljudi 
osredotočeno voditeljstvo. Kar v prak-
si pomeni: spoštljivo ravnati z zapos-
lenimi.

Kako zagotoviti konstruktivno 
organizacijsko kulturo?
Tradicionalne (kadrovske) rešitve in 
pristopi – predvsem k ocenjevanju in 
nagrajevanju delovne uspešnosti – ter 
dolgotrajni, frustrirajoči letni pogovori 
ne dajejo pričakovanih rezultatov, ne 
izboljšujejo organizacijske uspešno-
sti ne učinkovitosti. Delo zahteva 
bolj dinamičen, individualen pristop 
k razumevanju zaposlenih, njihove 
delovne uspešnosti in k izboljšanju 
učinkovitosti.

Gre torej za premik od ravnanja s 
kadri v razvoj delovne uspešnosti?
Da. Mnoga podjetja ugotavljajo, 
da obstoječe rešitve in procesi ne 
dodajajo vrednosti in zaposlenih ne 
motivirajo. Nasprotno: ponekod mo-
tivacijo in zavzetost zaposlenih celo 
zmanjšujejo.
Dodatno tudi spremembe na teh-
nološkem področju, zamenjave gen-
eracij na delovnih mestih, global-
izacija in ogromen pretok informacij 
na novo oblikujejo, kakšno naj bi bilo 
delo v prihodnje. Zaposleni si danes 
želijo nekaj povsem drugega. Želijo si 
jasno vedeti, kaj se od njih pričaku-
je, videti smisel svojega dela in kako 
to prispeva k skupnim rezultatom, 
želijo si prevzemati odgovornost itd., 
predvsem pa si želijo redne povratne 
informacije in nekoga, ki jih bo razvi-

jal za prihodnost – coacha in ne več 
šefa.

Kako vzpostaviti ustrezen model 
razvoja zaposlenih?
Na podlagi večletnih izkušenj z uva-
janjem modelov kompetenc in letnih 
razgovorov v slovenska podjetja smo v 
Kadrovski asistenci razvili popolnoma 
nov model integralnega razvoja de-
lovne uspešnosti in zavzetosti zapos-
lenih. Rešitve omogočajo učinkovito 
povezavo temeljnih kadrovskih pro-
cesov (1) razvoja delovne uspešnosti: 
od definiranja in analiziranja izvajan-
ja nalog ter ciljev do ključnih kom-
petenc, z (2) raziskavami zavzetosti 
zaposlenih, organizacijske klime in 
kompetenc ter načinom iskanja us-
treznih (3) usposabljanj, izobraževanj 
in drugih oblik razvoja sodelavcev.
Prvi pogoj za vse našteto je ureditev 
delovnopravnih temeljev v podjet-
ju. Snovanje delovne uspešnosti se 
prične s celovitim pregledom stanja 
v podjetju, tj. s kadrovsko revizijo. S 
to storitvijo ugotavljamo morebitna 
zakonska delovnopravna neskladja v 
organizacijah. Šele kadrovska revizija 
nam razgrne vse izzive in tveganja, ki 
jih je nujno uskladiti, preden se lo-
timo projektov razvoja kadrov. Šele 
interni akti, ki podpirajo procese de-
lodajalca, lahko služijo kot odskočna 
deska za nadaljnji razvoj zaposlenih.

Si predstavljate poslovno okolje, sestavljeno iz zaposlenih, ki opravljajo svoje delo tako 
učinkovito in s tolikšnim veseljem, kot da bi bilo to delo ustvarjeno zanje?  
Za ustrezen razvojni model podjetja je treba vzpostaviti celovito infrastrukturo kadrovskih 
rešitev, da lahko razvijamo sodelavce, ki bodo pri delu uspešni in učinkoviti,  
poudarjata Andreja Samec Koderman in Dejan Gruban, direktorja v svetovalnem podjetju  
Kadrovska asistenca, ki je povezano z globalno družbo Profiles International.
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"Največ šteje zaupanje strank," 
pove Renato Greif, direktor pod-
jetja GA+GR transport iz Trnič 
v občini Starše, ki se je uvrstilo 
med najbolj perspektivna pod-
jetja v podravski regiji. Doda, 
da so po njegovem postali za-
upanja vredno podjetje. Veliko 
jim pomenita točnost dobave 
naročenega blaga in ustrezna 
komunikacija s strankami. So 
izjemno hitro rastoče podje-
tje, zgolj v tem letu naj bi števi-
lo zaposlenih z 20 povečali na 
45, transportnih vozil v njihovi 
lasti pa bo kmalu 38. Že v letih 
2017 do 2019 so prihodke po-
četverili, na okrog 1,9 milijona 
evrov, in minulo leto sklenili s 
170 tisoč evrov čistega dobička. 
Letos naj bi prihodke povečali 
za nadaljnjih več kot 40 odstot-
kov. Na ugodno ekonomiko po-
slovanja vpliva, da so se letos 
močno znižale cene goriva, ki 
je pomemben del njihovih stro-
škov, medtem ko cene tran-
sportnih storitev na srečo niso 
upadle.

KO TERENSKO DELO 
NI ZELO ZAŽELENO
Podjetje GA+GR transport posta-
ja eno največjih v starški občini, 
zaposluje pretežno voznike, le 
pet zaposlenih dela v distribuci-
ji oziroma t. i. režiji. Največ nje-
govih zaposlenih prihaja iz BiH, 
Makedonije, Srbije, v zadnjem 
času tudi iz Hrvaške. Največ 
težav imajo pri iskanju vozni-
kov v Sloveniji, saj terensko 
delo med njimi ni zelo zaželeno. 
GA+GR transport največ preva-
ža za avtomobilsko industrijo, 
sicer pa praktično vse, kar naro-
čijo stranke. Največ posluje z av-
strijsko špedicijo, predvsem iz 
avstrijske Štajerske, in nemško 
špedicijo, tovore prevaža še na 
Nizozemsko, v Belgijo, Češko in 
Italijo. Veliko delajo tudi na ob-
močju Slovenije, nič pa z drža-
vami iz nekdanje Jugoslavije. V 
Sloveniji sodelujejo s podjetji, kot 
so Intereuropa, Schenker, Kühne 
+ Nagel in Intertour Straža.

SO MANJŠI, ZATO SE 
LAŽJE PRILAGAJAJO
Novo skladišče in pisarne bodo 
še zgradili, dokončali pa so 3000 

Komisija za izbor naj zaposlo-
valca Podravja za leto 2019 v 
sestavi Damir Battisti, Adecco 
H.R., predsednik komisije, 
Janez Horvat, ZZPS, območna 
enota Ptuj, Violeta Vućičević, 
Continental Adria pnevmatike, 
d.o.o., Vesna Reich, Nova KBM, 
d.d., mag. Aleksandra Podgor-
nik, direktorica Štajerske go-
spodarske zbornice, je odločila, 
da je naj zaposlovalec Podravja 
2019 podjetje Mikro Polo.

Utemeljitev komisije: Podje-
tje Mikro Polo je kot delodajalec 
izreden dokaz inovativnega in 

poglobljenega načina dela z zapo-
slenimi. Posledica vsakdanjega 
odnosa s strani vodstva podjetja 
je izredno velika pripadnost za-
poslenih podjetju in posledično 
izredna klima na različnih de-
lovnih mestih v podjetju. Podje-
tje tako svoje dodane vrednosti 
ne kaže samo s produkti in stori-
tvijo, ampak tudi z izredno svojo 
ekipo zaposlenih, ki pa je prava 
vrednost podjetja in prava red-
kost v današnji družbi. Aktiv-
nosti in sodelovanje zaposlenih, 
odnosi, skupno izvajanje stra-
tegij in iskanje skupne dodane 

vrednosti so kvaliteta v našem 
okolju. Vsa komunikacija teče v 
smeri skupnega končnega cilja, 
zadovoljstva zaposlenih.

Ocenjena klima v podjetju je 
daleč nad povprečjem. Ko iščemo 
pozitivne parametre, ki izstopajo, 
ne moremo mimo nekaj tistih, ki 
jih je vredno izpostaviti. Usposa-
bljanje zaposlenih kolektivno in 
individualno, interni časopis in 
100-odstotno ustvarjanje s strani 
zaposlenih samih, aktivno delo 
na promociji zdravja na delov-
nem mestu, redno vključevanje 
v projekte za razvoj zaposlenih 

in vključevanje v procese strate-
škega odločanja ter podane vizije 
s strani zaposlenih in njihova im-
plementacija v poslovne proce-
se so le del tistega, kar podjetju 
Mikro Polo daje dodano vrednost 
kot delodajalcu. Podjetje delajo in 
naredijo ljudje. Po poti uspeha jih 
vodijo ljudje in zaposleni so direk-
tor prvega vtisa podjetja. Mikro 
Polo je podjetje, ki to odgovor-
nost jemlje resno in odgovorno. 
Dodana vrednost v uspehu pod-
jetja so zaposleni in v podjetju 
Mikro Polo to znajo povedati in 
predvsem pokazati na glas.

Največ šteje zaupanje

Mikro Polo naj zaposlovalec

Podjetje GA+GR transport iz Trnič v občini Starše zelo hitro povečuje prihodke, število 
zaposlenih in tovornih vozil

Damijan Toplak

2019

kvadratnih metrov parkirišč, od 
300 do 400 kvadratnih metrov 
pokritega skladišča, tudi novega 
viličarja so kupili. Renato Greif 
pove, da je dejavnost cestnega 
tovornega prometa perspektiv-
na, ker pa je njegovo podjetje 
manjše, se lažje prilagaja. Dol-
goročno si želijo čim več novih 
strank ter da je njihovo blago pra-
vočasno in čim prej dostavljeno.

Zadovoljni so, da okužb s 
koronavirusom v podjetju niso 
imeli in da so v tem obdobju pri-
dobili nove stranke. Slovenska 
javnost je podjetje GA+GR tran-
sport bolje spoznala, ko je ob 

izbruhu koronavirusa prvo do-
bavljalo večje količine zaščitne 
opreme in jo v Slovenijo prepelja-
lo iz Belgije. Priznanje za najbolj 
perspektivno podravsko podje-
tje, tako Renato Greif, je bilo za 
njih precejšnje presenečenje in, 
kot pravi, nagrada pripada vsem 
sodelavcem, še posebno priza-
devnim voznikom, za katere si 
želi, da bi še naprej delali s toli-
kšno vnemo kot doslej. Najtežje 
je namreč dobiti dobre voznike, 
pri čemer Greif meni, da ni naj-
večja težava morebitno prenizko 
plačilo, ampak veliko terenske-
ga dela, kar mnogim ne ustreza.

Renato in Andreja Greif, direktor in lastnica podjetja GA+GR transport
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