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NAPOVEDNIK DOGODKOV poletje 2012
Več o dogodkih je na voljo v spletnem Koledarju dogodkov na povezavi http://www.gzdbk.si/SI/koledar.
Če želite, da vas obveščamo o naših dogodkih, nam to sporočite na elektronski naslov info@gzdbk.si.

DOGODEK

Izvajalec

Trajanje
število ur

člani

Kotizacija
ostali

junij 2012
6. in 7.

Hitro branje (Power reading)

Milan Kotnik

13

130 €

190 €

7.

Podelitev nagrad za inovacije

GZDBK

2

B

B

8.

Pravne podlage kadrovskega menedžmenta

Nina Globočnik

3,5

70 €

12.

18. Računovodski zajtrk s predavanjem

Sekcija računovodskih servisov

1,5

B

12.

Vodenje sestankov

Irena Vrhovnik

12.

Načrtovanje časa in organizacija dela

14.

2

100 €3
50 €

3

40 €

4

70 €4

Irena Vrhovnik

3

50 €4

75 €4

Skupni tranzitni postopek s poudarkom
na vključitev Hrvaške in Turčije v NCTS
s spremembami od 1. 7. 2012

Franc Strojin, CURS

1

B

50 €

14.

Reševanje konfliktov (praktični prijemi)

Irena Vrhovnik

6

60 €5

100 €5

21.

Nevarnosti izničenja hipoteke ob ustanovitvi
zemljiškega dolga

Borut Škerlj, ŠKERLJ, o. p., d. o. o.

1

B

80 €

21.

Nevarnosti sprememb hipotek v zemljiški dolg

Borut Škerlj, ŠKERLJ, o. p., d. o. o.

1

B

80 €

22.

Bilanca za direktorje in komercialiste
(funkcionalno razumevanje bilance za
neračunovodje)

Jana Galič

3

50 €

100 €

26.

Kako ohraniti in krepiti svoje zdravje?

ZZV NOVO MESTO (projekt POZA)

1

B

30 €1

26.

Meritve dejavnikov tveganja in osebno
svetovanje z meritvami krvnega tlaka,
sladkorja in holesterola

ZZV NOVO MESTO (projekt POZA)

2

30 €

6

julij 2012
4.

19. Računovodski zajtrk s predavanjem

Sekcija računovodskih servisov

1,5

B

50 €

24.

Pohod po Beli krajini

Sekcija računovodskih servisov

4

/

/

september 2012
4.

Vplivi modernih tehnologij na zasebnost
posameznika v odnosu delavec – delodajalec

PRSS

1,5

B

50 €1

6.

Varno delo z živili (HACCAP) in nalezljive bolezni

ZZV NOVO MESTO (projekt POZA)

2,5

60 €5

100 €5

11.

Poslovanje in izterjava v EU

Igor Knez, Pravna služba pri GZS

3,5

40 €

60 €

12.

Učinkovit poslovni nastop, komuniciranje in bonton Karmen Šemrl, Glotta Nova

3

B

/

12.

Učinkovit prenos znanja, veščin in kompetenc

Karmen Šemrl, Glotta Nova

3

B

/

13.

Marketinški (trženjski) minimum, ki je sploh
dopusten za podjetnike

Brigita Lazar Lunder

1,5

B

30 €

13.

Prodaja za podjetne podjetnike

Brigita Lazar Lunder

1,5

B

30 €

20.

Aktualne informacije s področja carinskih
postopkov

Franc Strojin, CURS

2

B

50 €

20.

Poslovna inteligenca – biwiew

3,5

B

130 €

28.

Čustveno inteligentno komuniciranje za
izboljšanje veščin medsebojnih odnosov

Polona Selič in Andrej Juratovec,
Magram, d. o. o.

2

B

50 €

28.

Integriteta in zaščita poslovnih skrivnosti
pri zaposlenih

Andrej Juratovec, Magram, d. o. o.

2

B

50 €

B	BREZPLAČNO
1
	Pri udeležbi dveh ali več udeležencev iz enega podjetja je kotizacija 20 € na udeleženca.
2
	Pri udeležbi dveh ali več udeležencev iz enega podjetja je kotizacija 40 € na udeleženca.
3
	Pri udeležbi dveh ali več udeležencev iz enega podjetja je kotizacija za člane GZDBK 50 € na udeleženca ter za ostale 70 € na udeleženca.
4
	Pri udeležbi dveh ali več udeležencev iz enega podjetja je kotizacija za člane GZDBK 30 € na udeleženca ter za ostale 60 € na udeleženca.
5
	Pri udeležbi dveh ali več udeležencev iz enega podjetja je kotizacija za člane GZDBK 50 € na udeleženca ter za ostale 90 € na udeleženca.
6
	Pri udeležbi dveh ali več udeležencev iz enega podjetja je kotizacija za člane GZDBK 20 € na udeleženca ter za ostale 60 € na udeleženca.
Napoved dogodkov izkazuje stanje na dan 15. 5. 2012. Pridržujemo si pravico do sprememb in dopolnitev. V ceno
kotizacije ni vračunan 20-odstotni DDV. Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest.
Pri zasedbi razpoložljivih mest na dogodku imajo prednost člani GZDBK.
Če se udeležba pri plačljivih dogodkih ne odjavi pravočasno, zaračunamo kotizacijo v celoti.
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Spremljajte nas
na naši Facebook strani
http://www.facebook.com/
GZDBK.
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V zadnjih letih je
družbeno odgovorno
delovanje organizacij v
razvitem delu svetovnega
gospodarstva postala
jasna smernica razvoja.
Vodilne mednarodne
korporacije v svoje
poslovanje vnašajo
vse vidike družbene
odgovornosti. Ali s
tem spreminjajo način
odločanja glede
urejanja področja sivih
con, ki jih zakonodaja
ne ureja in omogoča
škodljive dejavnosti,
ki kratkoročno in
dolgoročno ogrožajo
družbo in okolje, pa
presodite sami.
Vodilna podjetja naše regije dokazujejo,
da so z vlaganjem v nova znanja, delovna
mesta, razvoj in z odgovornostjo do kupcev
proizvodov in storitev, odgovornostjo do
lokalne in širše skupnosti ter naravnega
okolja učinkovita in uspešna tako v
slovenskem kot v mednarodnem okolju.
So torej družbeno odgovorna in predvsem
zaposleni v teh podjetjih so bolj zadovoljni
in ustvarjalni ter tudi družbeno odgovorni.
Najvišje nagrade na državni ravni za
poslovno odličnost, naziv najuglednejšega
delodajalca v Sloveniji, zlata priznanja
za inovacije, vključenost v združenja, ki
spodbujajo trajnostno delovanje, kot sta
Planet Positive in UN Global Compact,
sponzorstva na področju športa in kulture,
donatorstva, strateška partnerstva,
odgovornost do varovanja okolja – vse to
dosegajo naši člani, ki se zavedajo svoje
družbene odgovornosti. Zaposlovanje
mladih, redna izplačila plač in davkov

se zdijo samoumevna, a ob spremljanju
dnevnih novic hitro ugotovimo, da ni tako.
Sprašujem se ali bodo družbeno odgovorna
ravnanja organizacij in posameznikov ter
trajnostni razvoj dosegli kritično maso,
ki je potrebna za spremembo sedanje
globalne družbeno-ekonomske, okoljske
in vrednotne krize. Spremembe, ki
prihajajo, bodo močno posegle v miselnost
ljudi. Študije zadnjih let že kažejo, da
so odjemalci vse bolj osredotočeni na
proizvode in storitve družbeno odgovornih
organizacij. Ali je družbena odgovornost
pot iz sedanje krize, bo pokazal čas.
Z namenom spodbuditi inovacijsko
dejavnost v regiji, povečati konkurenčnost
gospodarstva regije in omogočiti
predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so
rezultat domačega znanja, smo v okviru
zbornice izvedli Razpis za podelitev
priznanj za inovacije. Komisija za inovacije
je podelila nagrade, kdo so dobitniki,
boste izvedeli na podelitvi nagrad, ki jo
organiziramo 7. junija 2012 na Otočcu in na
katero vas vljudno vabim.

Tomaž Kordiš

FOTOGRAFIJA na naslovnici:

Fotografija visokonapetostnega upora. Podjetje L-TEK, d. o. o. se ukvarja z razvojem in s
proizvodnjo elektronskih modulov ter elekromehanskih elementov za elektronsko industrijo.
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pogled
Lidija Jež

DRUŽBENA
ODGOVORNOST IN
ETIKA SOODVISNOSTI
Pojem družbene odgovornosti je zelo
širok, a vendar pogosto razumljen
ozko, predvsem kot dobrodelnost,
prostovoljstvo.
To je le majhen, vendar pomemben
delček družbene odgovornosti. Hkrati
je prav to edini del s področja družbene
odgovornosti, ki nekaj stane – vse ostalo
prinaša le koristi. Družbena odgovornost
je delovanje, ki preprečuje nastajanje
stroškov. Pomeni torej poštenost in
zanesljivost iz ekonomskih razlogov.
To je poslovna praksa resnih podjetij z
dolgoročnim in s širokim pogledom na
to, kaj vodi v poslovne uspehe. Družbeno
odgovorna podjetja skrbijo za zadovoljstvo
ljudi, za primerne plače in prava razmerja,
za dobro počutje ljudi. Ta podjetja naredijo
za sodelavce, poslovne partnerje in okolje
več, kot narekujejo zakonski predpisi. Sem
zagotovo sodijo Krka, Trimo in podobni.
Na letošnjem Forumu odličnosti ste
prvič javno predstavili 16 kriterijev za
merjenje ekonomskih kategorij družbene
odgovornosti.
Ti kriteriji so nastajali bolj intuitivno kot
pa na osnovi empiričnih raziskav. Jasno je,
če so zaposleni zadovoljni, če se počutijo
upoštevane, spoštovane, potem ne bodo
stavkali, ne bodo zbolevali in bežali z
delovnega mesta. Torej ne bo stroškov, ki
jih povzroča slabo ravnanje. Nasprotno –
zaposleni bodo pri delu uspešnejši, bolj
ustvarjalni itd. Preprečiti škodo je bistvo
gospodarstva; tega pa računovodstvo ne
more prikazati. Njegovi standardi kažejo le
odhodke, nastale stroške, izgube ipd.
V katerih mednarodnih dokumentih je
zajeta družbena odgovornost in kako jo
opredeljujejo?
Zajeta je v dokumentih OZN in EU ter v
standardu ISO 26 000. Ta vsebuje sedem
področij: vodenje organizacij, človeške
pravice, zaposlovanje, okolje, operativno
ravnanje, pravice potrošnikov, vključenost
v skupnost in njen razvoj. Vse te vsebine
4
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Ddr. Matjaž Mulej, doktor ekonomskih in
menedžmentskih znanosti, je mednarodno priznan
strokovnjak, ki se zadnja leta ukvarja zlasti z
družbeno odgovornostjo. Je tudi avtor dialektične
teorije sistemov in teorije inovativnega poslovanja.
povezujeta soodvisnost in celovit pristop,
ki pa sta prvič v zgodovini vključena v
dokument ISO z globalno veljavo. Slovenija
je kot članica EU in OZN zavezana vsem
tem dokumentom; zato ne bi smelo biti več
izgovora, da so anomalije posameznega
podjetja le njegova notranja zadeva. EU
je sprejela akcijski program, Slovenija pa
ima medministrski koordinacijski organ, a
deluje žal le formalno.
Družbena odgovornost zahteva tudi
drugačno vodenje.
Seveda – od podjetij do države. Pri nas
se mnogi še vedno obnašajo po principu
besedne igre »oblast, last, slast, krast«. Ali
vladati ljudem je enako obvladati ljudi z
zlorabo vred. Zanimiva je študija Collinsa
in Porrasa o stoletju najuspešnejših
podjetjih sveta in njihovih lastnostih, ki
so jih pripeljale na vrh. To so vizionarska
podjetja, obrnjena v prihodnost, zato se
tudi vodilni ne menjajo prav pogosto.
Spoznali so pet stopenj vodij in le 5.
raven združuje lastnosti idealnega
vodje. To je človek, ki je vizionar, ki zna
voditi in motivirati tim, ni samovšečen
in egocentričen, spoštuje kolektiv in
posameznika, prevzame odgovornost
in krivde ne vali na druge, je prijazen,
spoštljiv, skromen, hkrati pa tudi odločen.
Usmerjen je v dolgoročni uspeh. Zaveda se
nujnosti povezav in dejstva soodvisnosti.
Pri nas sta preveč poudarjena neodvisnost
in samostojnost. Za celovit pristop je
etika soodvisnosti zelo poudarjen in zelo
pomemben pogoj družbene odgovornosti.
Vsi se med seboj potrebujemo, ker smo
tako zelo različni. Tega se moramo zavedati
in tako tudi delovati.
So to smerokazi za pot iz krize?
Zagotovo je uveljavljanje družbene
odgovornosti učinkovito oz. kar bistveno

dolgoročno sredstvo za izhod iz krize. Teh
kriz je več – ni le ekonomska in finančna,
ampak posledično tudi zdravstvena,
družinska, sociološka, skratka kriza
vrednot. Vsi stari religiozni spisi vsebujejo
načela družbene odgovornosti. Podatki
kažejo, da se v krizi povečujejo samomori,
da se širi prostitucija itd. Se pa v krizi
rojevajo tudi nove ideje, več je posluha
za nove poglede, ki gredo tudi v smeri
revolucije ekonomije – jaz pa upam, da
v smeri evolucije. Zato vidim rešitev v
netehnoloških inovacijah, katerih skupno
bistvo je družbena odgovornost z osrednjo
podlago v etiki soodvisnosti, ki vodi k
volji in sposobnosti za medstrokovno
sodelovanje, poštenost in zanesljivost.
Pri tem se ohrani tržna konkurenca ter
odpadejo tržni in državni monopoli.
Ste velik kritik neoliberalizma. Ali ta
predstavlja tudi nevarnost uveljavljanju
družbene odgovornosti?
Neoliberalizem ni nadaljevanje, ampak
nasprotje liberalizma. Desetletja je dajal
prednost monopolizaciji, rezultati te pa so
pogubni. Podatki raziskave, prek katere
so preučili 30 milijonov podjetij z vidika
lastninske povezanosti in prepletenosti,
kažejo, da je vpliv jedra tako povezanih
multinacionalk kar desetkrat večji od
njihovega bogastva. Samo 200 podjetij
obvladuje kar 40 odstotkov, 700 podjetij pa
80 odstotkov svetovnega trga. Monopolne
koristi so torej tako velike, da je realno
vprašanje, ali bo družbena odgovornost na
svetu lahko uveljavljena brez vojne.
Lastnostim družbene odgovornosti je
zato treba nameniti veliko več pozornosti,
promocije, osveščanja – ne le na globalni
ravni, ampak tudi pri nas, v Sloveniji. Njej
v prid pa govorijo rezultati podjetij, ki so jo
uveljavili. Mediji bi morali izpostaviti tudi
to »nevidno« plat njihovega uspeha.

mnenja

V TEJ ŠTEVILKI USPEHA SMO V SREDIŠČE POSTAVILI DRUŽBENO ODGOVORNOST. UPORABA TEGA
TERMINA JE V GOSPODARSTVU VEDNO BOLJ PRISOTNA IN OB PREGLEDU RAZLIČNIH DEFINICIJ
DRUŽBENE ODGOVORNOSTI LAHKO UGOTOVIMO, DA JE VSEM SKUPNO, DA OBRAVNAVAJO
VPLIVANJE DOLOČENE ORGANIZACIJE NA OKOLJE, V KATEREM DELUJE. NAŠE SOGOVORNIKE
SMO V TOKRATNIH MNENJIH POVPRAŠALI, KAJ JIM POMENI DRUŽBENA ODGOVORNOST.

Polona Briški,
Trimo, d. d.

Uroš Mesojedec,
T-media, d. o. o.

Franc Frelih,
Plasta, d. o. o.

Jože Preskar,
upokojenec

Družbeno odgovornost v Trimu
razumemo kot uravnoteženo
zadovoljevanje vseh deležnikov
– zaposlenih, okolja, družbe,
partnerjev, kupcev, lastnikov.
Pri tem so pomembni rezultati,
ki jih dosegamo, percepcija
deležnikov, recimo zaposlenih
in kupcev, kot tudi kazalniki
procesov.

T-media skuša biti družbeno
odgovorno podjetje tam, kjer
deluje, v svojem okolju. To
preprosto pomeni, da po svojih
skromnih močeh pomagamo
bližnji šoli, različnim lokalnim
športnim in drugim interesnim
društvom. Na drugi strani
razmišljamo tudi o tem,
kako lahko skupaj z našimi
zaposlenimi izboljšamo
splošno življenje. Tako smo
se npr. vključili v evropski
projekt prometne varnosti
– European Road Safety
Charter, pri katerem smo
sodelovali s projektom, ki je
opozarjal na previsoke hitrosti
avtomobilskega prometa v
mestih in predvsem ob šolah.

Družbeno odgovornost
razumem kot delovanje v
dobro vseh. Danes je velikokrat
bolj cenjen tisti, ki se dobro
znajde. V potrošni družbi, v
kateri živimo, smo na prvo
mesto postavili svoje želje in
kaj hočemo, namesto da bi se
spraševali, kaj potrebujemo.
Treba je biti odgovoren do ljudi,
do okolja in ceniti sodelovanje.
Zanimivo pa je, da kljub temu,
da se odnosom z drugimi
ne moreš izogniti, vseeno ne
delujemo vedno z mislijo na
druge. Menim, da je generacija,
ki je zrasla z računalniki,
veliko izgubila. Nehala je
prebirati knjige; jaz sem prav
iz njih dobil dobršen del svojih
vrednot.

Družbena odgovornost
posameznikov in organizacij se
medsebojno močno prepletata
in ju ni mogoče ločevati od
gospodarskega razvoja. Ljudje
smo lahko družbeno (ne)
odgovorni v mladih in zrelih
letih, doma in v kateri koli
organizaciji. Zelo pomembno
je, v kolikšni meri je ta, širši,
nesebični pogled na življenje
prisoten pri odraščanju otrok
v družini, v vrtcih in času
šolanja, ko imajo največje
učinke zgledna ravnanja
predvsem staršev, vzgojiteljev in
učiteljev. Pozneje posameznik s
svojim ravnanjem sooblikuje in
razvija družbeno odgovornost v
kateri koli organizaciji.

V zadnjem obdobju je zaznati
močno komuniciranje
družbene odgovornosti in
trajnostnega razvoja različnih
organizacij, čeprav je v času
finančnih zaostritev v družbi
to vedno teže zagotavljati
in dejansko biti družbeno
odgovoren. Resničnost
družbene odgovornosti lahko
dokazujemo z dejanji in tudi
s komuniciranjem rezultatov,
na primer v letnih poročilih. V
Trimu smo v letnem poročilu
za leto 2009 svoje rezultate
prvič predstavili skladno s
t. i. kazalniki GRI – Global
Reporting Iniciative, to je eden
najbolj razširjenih sistemov
za poročanje o družbeni
odgovornosti za organizacije
na svetu. Smernice GRI
spodbujajo poročanje o vseh
vidikih družbene odgovornosti,
tako ekonomske in okoljske
kazalnike, kazalnike na
področju dela, človekovih
pravic, družbe in odgovornosti
za izdelke in storitve.

Da je naše početje smiselno,
se je izkazalo tudi zato, ker
sedaj vsi v podjetju nekoliko
drugače gledamo na varnost v
prometu, ob tem pa smo prejeli
tudi priznanje za eno najboljših
tovrstnih slovenskih akcij.

Naše podjetje lahko ocenim za
družbeno odgovorno. Zaposleni
so redno plačani, imamo
poštene odnose, vlagamo v
okolje, tako družbeno kot
naravno. Ne onesnažujemo
in nimamo izpustov. Tudi
finančno podpiramo različne
pobude iz okolja, predvsem
pa skrbimo, da lahko okoliški
ljudje ostanejo v Mirnski dolini,
saj imajo delo.

Največji vpliv na zaposlene
ima vodstvo organizacije,
zato sta izjemnega pomena
njihova usmeritev in ravnanje.
Družbeno odgovorno vodstvo
bo sodelavce s trajnostno
naravnanimi programi in z
lastnim zgledom spodbujalo k
uresničevanju teh programov.
Družbeno odgovorne
organizacije so odprte do
sodelavcev in širšega okolja.
Poleg opravljanja svoje redne
dejavnosti skrbijo za zdravo
in varno delovno okolje
zaposlenih, za dobro počutje
zaposlenih in njihovih družin,
skrbijo za trajnostni tehnološki
razvoj, ki bo trajnostno
razbremenjeval okolje.
uspehjunij12
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v središcu
Doc. dr. Tatjana Mlakar

DRUŽBENA ODGOVORNOST
Ko brskamo in zbiramo informacije o
vsebini pojma družbena odgovornost,
naletimo tudi na trditev: »Družbena
odgovornost ni nova marketinška poteza za
dvig prodaje.«
Kaj pa če je družbena odgovornost
tudi to? Si upamo to trditev oblikovati
v pozitivno: »Družbena odgovornost je
nova marketinška poteza za dvig prodaje«.
Morda res ne na izjemno kratek rok,
na srednji rok pa zelo verjetno. Iz trde
realistične definicije preidemo v izjemno
pogumno in odgovorno definicijo – za
vse uspehe, do katerih pridemo na pošten
način, je potrebno zadosti poguma in
odgovornosti.
Navedbe, ki opredeljujejo pojem družbene
odgovornosti, so nam vsebinsko blizu.
Vsa vedenja in opredelitve družbene
odgovornosti zelo dobro poznamo, le
vprašati se moramo, kaj je pripeljalo
do dejstva, da so družbeno odgovorna
vedenja, obnašanja in dejanja zbledela in
izgubila mesto v družbenih dogajanjih.
Ali se nam je zgodila odsotnost pozitivnih
misli, poštenja, dobronamernosti,
prijaznosti, sočutja, spoštljivosti,
upoštevanja drug drugega?
Družbena odgovornost je poštenje brez
zlorab in izkoriščanja, zanesljivost
v ekonomskem smislu, spoštljivost,
prijaznost, skromnost in hkrati
odločnost, sposobnost s soodvisnostjo
pomembnih dejavnikov in sodelavcev po
primernih poteh priti do cilja in ciljev, do
dolgoročnega uspeha.
Od leta 2010 družbeno odgovornost
opredeljuje tudi standard ISO 26 000,
ki za popolnost delovanja družbene
odgovornosti združuje pomembna
področja: vodenje, človekove pravice,
zaposlovanje, okolje, etično ravnanje,
pravice potrošnikov ter vključenosti
v skupnost in razvoj. Prav poslovni
sistemi, ki znajo in zmorejo združiti vse
te elemente in udeležence ter pri tem
razmišljajo in delujejo primerno celovito,
izstopajo kot uspešna podjetja.
V razpravah o družbeni odgovornosti v
Sloveniji so med takšnimi poslovnimi
sistemi vedno omenjena podjetja
Dolenjske in Bele krajine. Vsi, ki razmere
v gospodarstvu naše regije poznamo,
vemo, da ne gre za naključje. Množica
pridobljenih certifikatov kakovosti
in odličnosti, mnoge nominacije za
6
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najvidnejša republiška priznanja s področja
odličnosti ter vsakoletna raznovrstna
dobljena priznanja za posebno zgledna
podjetja naše regije kažejo na dejstvo,
da družbena odgovornost v nekaterih
naših delovnih sredinah močno obstaja.
Podjetja družbeno odgovornost gradijo
in negujejo s posebno pozornostjo in
z izjemnim inovativnim pristopom,
kar se kaže v uspešnosti poslovanja.
Dolenjska in Bela krajina premoreta
izjemne organizacije, ki znajo in zmorejo
v trenutnih kriznih razmerah, v katere
sta nas pahnila pretirano izobilje in
nenadzorovana potrošnja, s pomočjo
družbene odgovornosti uspešno poiskati
pot do kupcev svojih izdelkov. To so
podjetja, ki imajo jasno opredeljeno
strategijo ter način dela, ki je zastavljen
dolgoročno in celovito, ki znajo motivirati
zaposlene, poslovne partnerje in ostale k
inovativnemu razmišljanju in razvoju, ki
so sposobna pridobiti takšne sodelavce,
ki zmorejo razumeti, da so etika in njene
vrednote temeljna osnova za kakovostne
odnose, ti pa nujno osnovno okolje za
izvajanje kakovostnih delovnih procesov in
ugodnih poslovnih rezultatov.
Družbena odgovornost je odgovornost
poslovnih sistemov, da ugodno vplivajo
na družbo, z inoviranjem pa si poslovni
sistemi ustvarjajo pogoje za uspeh.
Ob tako »mehkih« definicijah in
predpostavkah vsebin družbene
odgovornosti se bomo zagotovo vprašali:
»Kako naj izmerimo ali smo v našem
podjetju družbeno odgovorni?«
Prisotnost družbene odgovornosti lahko
izmerimo s kar nekaj metodami merjenja.
Vendar za dokaz ne potrebujemo ocene na
lestvici od 1 do 5, po kateri bomo vedeli,
da družbena odgovornost v našem podjetju
obstaja. Raven družbene odgovornosti
v poslovnem sistemu z malo občutka in
senzibilnosti zaznamo takoj, ko vstopimo
v podjetje. Začutimo valovanje pozitivne
energije, opazimo mehke poteze na
obrazih zaposlenih, zaznamo neverjetno
predanost, odgovornost in zavzetost za
delo ter hkrati prijaznost in sproščenost.
Natančnejše podatke nam podajo
vpogled v evidenco spremljanja inovacij v
podjetju, analiza odsotnosti z dela zaradi
bolezenskih razlogov, vpogled v knjigo
pohval in vtisov. Ugodno delovno klimo,
ki sooblikuje družbeno odgovornost,
sooblikujejo vsi sodelavci, ključen pa

je vodja, ki mora biti vizionar, ki zmore
odločno voditi sodelavce, jih motivirati
in je hkrati spoštljiv, strpen in prijazen.
Takšno okolje je lahko uspešna valilnica
novih idej, novih postopkov, novih metod
dela, vse to pa je osnova za tržno privlačne
izdelke in posledično uspešno prodajo.
Tudi v trenutnih zaostrenih gospodarskih
razmerah, ki jim rečemo »kriza«, sta
uspešna prodaja in uspešno podjetje lahko
realnost. Kupci znajo izbrati dobavitelje s
priznanim ugledom in priznano stopnjo
družbene odgovornosti.
Družbena odgovornost je sestavni del
vrednot vsakega izmed nas. To so vrednote,
ki niso le pogoj za uspešno delovanje
poslovnih sistemov, ampak za uspešno
delovanje družbe kot celote. Te vrednote
vsak od nas kaže na vseh področjih
delovanja. Človek etične vrednote ima ali
pa jih nima. Če jih ima, jih je sposoben
uporabljati na vseh področjih svojega
delovanja, in če jih nima, je sposoben
škoditi vsem področjem delovanja, kjer se
pojavi. V sklopu družbene odgovornosti
je skrb zbujajoče lahko samo dejstvo,
kolikšen delež naše širše družbene
skupnosti etične vrednote pozna in jih
je sposoben za našo skupno družbeno
korist vplesti v delovanje družbe. Če ta
delež ni visok, obstaja predpostavka, da
izobilju in pretirani potrošnji sledi kruta
realnost – propad. V zgodovini je propad
v najbolj grobih pojavnih oblikah vedno
sledil izobilju. Če bomo znali in zmogli
implementirati vedenje in vrednote
družbene odgovornosti v vse pore našega
življenja, lahko tokrat preidemo v novo
fazo na manj boleč način. Družbena
odgovornost je zagotovo pot iz sedanje
gospodarske in finančne krize ter nasploh
krize vrednot v novo fazo razvoja – in ne
propada ali celo vojne, kot se je to dogajalo
v zgodovini. Naša odločitev je, ali se bomo
načel družbene odgovornosti oklenili
in se z njo rešili ali se bomo prepustili
propadu. Ob takšnih dejstvih verjetno niti
ne moremo reči, da se lahko odločimo za
družbeno odgovornost ali brez družbene
odgovornosti. Odločitev bi nam morala biti
jasna.
Četudi se zdi, da sta definicija in vsebinski
pomen pojma družbena odgovornost
»mehke kategorije«, je nedvomna resnica
tista, ki nam zagotavlja, da nas le družbena
odgovornost z odgovornim odnosom do
dela, katerega sestavni del je inoviranje,
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lahko iztrga iz krempljev sedanjih mračnih
družbeno-gospodarskih sil.
Zaključila bi z definicijo družbene
odgovornosti izjemnega strokovnjaka

in družbeno odgovornega učitelja ddr.
Matjaža Muleja, ki v vsakem od nas mora
vzbuditi intimno zavezo za bogatenje
moralno etičnih vrednot – zaradi nas in
naših naslednikov: »Družbena odgovornost

je sociološki, družbeno-ekonomski pojav,
po katerem bi morali biti z manj egoizma
dovolj egoistični, da obvarujemo vire, ki
jih imamo na voljo, ker nam drugače preti
propad.«

Marko Kiauta

Družbena odgovornost je
odraz osebne zrelosti
OSEBNA RAST POSAMEZNIKA SE KAŽE V RASTI NJEGOVE ODGOVORNOSTI, KI NAJ BO SKLADNA Z
RASTJO NJEGOVE MOČI.
Izdaja standarda ISO 26 000 Smernice za
družbeno odgovornost je sijajna priložnost
za vse nas, ki iščemo družbeno inovacijo
za pot do večje družbene odgovornosti.
Družbena odgovornost organizacij je
posledica njenih družbeno odgovornih
posameznikov. Ta je pravzaprav odraz
njihove osebne zrelosti. Nanjo vplivajo
različni dejavniki od vzgoje družine, šole
in vodstva organizacij. Ključni za razvoj
družbene odgovornosti pa so dobri zgledi
in dobro opravljeni testi na življenjskih
preizkušnjah. Priporočljivo je razširjati
razumevanje in uporabo tega standarda
v povezavi z družbeno odgovornostjo
posameznikov v vseh njihovih vlogah,
kot so: državljan, član družine, zaposleni,
član strokovnih skupnosti, potrošnik,
član krajevne in širše skupnosti. Standard
prinaša jasne poglede o mnogih od teh
vlog in izhodišča za družbeno odgovorno
razmišljanje in ravnanje.
Na začetku svoje osebne rasti vsak od nas
spozna, česa ne sme. To upošteva še prej,
kot razume, zakaj je to potrebno. Zato
pravijo, da vljudnost ni prava vrlina, saj je
le odraz spoštovanja do tistih, ki so meje
postavili, in preprečevanje negativnih
posledic, ki bi jih bili deležni, če ne bi bili
vljudni. Vse to zaradi lastnih koristi. Prava
vrlina pa je odgovornost, ko se zavedamo,
da bi z neko svojo dejavnostjo, naj bo
to beseda ali dejanje, škodovali nekomu
drugemu. In tu svoji svobodi postavimo
mejo, ki se je držimo zaradi varovanja
drugega, ne sebe.To je prava vrlina. To je
posledica tega, da je naše zavedanje zraslo
čez mejo naših osebnih interesov. Naša
osebnost je zrasla na višjo raven zavedanja,
z »jaz« na »mi«. Če smo bili doma deležni
dobre vzgoje, je ta »mi« že družina,
v katero smo bili rojeni. Ob dobrem
pedagoškem delu se ta »mi« razširi še na
sošolce v razredu in šolo. Tako vzgojen
posameznik vstopa v katero koli službeno
dolžnost že kot odgovoren član kolektiva,

saj je v svoji osebni rasti prerasel vljudnost
in »morati«. Njegov življenjski zagon sloni
na »hoteti«. Smisel svojega dela vidi v
koristi, ki jo skupaj ustvarja tim, katerega
član je, ki jo skupaj ustvarja kolektiv,
katerega člen je njegov tim. Nagrajen je z
zavestjo koristnosti, »bogati« s smislom
svojega dela.
Velik prelom nastopi, ko ne išče le dokazov
koristnih posledic svojega dela in dela
svoje organizacije, temveč želi prevzeti
tudi odgovornost za škodljive vplive
svojega dela in dela svoje organizacije. To
je oblika družbene odgovornosti, o kateri
govori standard ISO 26 000. Pravzaprav
nagovarja posameznike k osebni rasti
do ravni, ko smo pripravljeni prevzeti
odgovornost do vseh in do vsega, na kar
imamo svoj vpliv. V času gospodarsko
težkih razmer poslovanja, ko uspešne
organizacije vlagajo mnogo truda, da
uspejo upoštevati vse formalne zahteve
družbe, se zdi pričakovanje upoštevanja
še dodatnih omejitev kar utopična. In
razumem, da tudi je, če je to odločitev le
ene organizacije v posameznem okolju.
Primerjalno bo na kratek rok še težje
dosegala konkurenčnost. Vendar pa bo
taka organizacija v ravnotežju navznoter
in ravnotežju navzven. In to ravnotežje se
bo dolgoročno pokazalo kot univerzalna
odličnost, ki bo tako posameznikom,
drugim organizacijam in skupnosti
zagotavljala zaupanje, iz katerega rastejo
priložnosti in uspeh.
Seveda ta lepa zgodba nima veliko
možnosti v okolju, kjer prevladuje
družbeno neodgovorno ravnanje. To
onesnažuje družbo in posameznike z
nezaupanjem.
Vzemimo primer posledic družbene
neodgovornosti posameznikov, ki delujejo
na vseh ravneh in vseh oblikah organizacij.
Nezaposleni! Največja večina nima
možnosti priti do zaposlitve, če se vsi

zaposleni ne potrudijo, da ustvarijo pogoje
za zaposlitev tudi teh. Seveda je ključna
odgovornost vsakega nezaposlenega,
da se je pripravljen prilagoditi novim
razmeram, novim potrebam. Vendar da te
nove potrebe nastanejo, lahko zagotovijo le
zaposleni.
Ob branju standarda se človek spomni na
mnoga več ali manj uspešna prizadevanja
iz zgodovine človeške družbe, ki so bila
usmerjena v ideal družbeno odgovornega
posameznika. Prav gotovo je bil eden takih
primerov že stanovski ideal srednjeveškega
krščanskega viteštva, ki je slonel na treh
čednostih: »Služenje Bogu, fevdalnemu
gospodu in ženi.« Ideja je vključevala
tudi konkretna načela: ščititi vdove in
sirote, soditi pravično, ubogim in bogatim
enako. Standard ISO 26 000 podobno
usmerja v varovanje ranljivih skupin pred
diskriminacijo. Cervantes je prikazal
utopičnost takih prizadevanj z likom
Don Kihota. In postavlja se vprašanje,
ali postaja svetovna organizacija za
standardizacijo ISO donkihotska ali pa se je
svet tako spremenil, da to ni več utopična
ideja. Vsekakor vidim kot donkihotske
vse tiste, tudi politične »borce«, ki si
dovoljujejo, da je njihova dejavnost le
kritika. Samo kritika je premalo in kaže na
neustvarjalen pristop, osebno nezrelost,
družbeno neodgovornost. Idejo smernic
tega standarda odlično povzema misel Mira
Cerarja ml.: »Po čisti poti, do čistega cilja.«
uspehjunij12
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SEKCIJE
Peter Geršič

Računalništvo v oblaku prihaja
tudi nad Dolenjsko in Belo krajino
5. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov je potekal pod oblaki, saj
je bila osrednja tema posveta povezana predvsem z računalništvom v oblaku in
vprašanji, ki se ob tej novi usmeritvi informacijskih tehnologij (IT) pojavljajo. So
torej ti računalniški oblaki nevihtni ali napovedujejo lepše vreme za podjetja in
IT oddelke?
Prav je, da že na začetku pojasnimo, o
čem govorimo, ko v isti sapi omenjamo
računalništvo in vremenske pojave.
Računalništvo v oblaku lahko sicer
definiramo na različne načine, vendar je
njihova skupna točka, da gre za storitve
programske opreme, shrambe in dostopa
do podatkov, ki od končnega uporabnika
ne zahtevajo ne fizične lokacije in ne
postavljanja sistemov, ki zagotavljajo
storitve. Računalništvo se »fizično« torej
dogaja nekje na oddaljeni lokaciji (v
oblaku), uporabniki pa ga na ta ali oni način
uporabljajo kot storitev.
Novi koncepti naj bi uporabnikom
omogočali številne prednosti, zato je
računalništvo v oblaku zadnja leta tudi
tako popularno. Zagovorniki pristopa
takšne IT vidijo prednosti na mnogih
poljih – od zmanjševanja potreb po
začetnih naložbah v informacijsko in
komunikacijsko tehnologijo, nižanja
stroškov, lažjega in hitrejšega vstopa na
trg, prilagajanja njihovim potrebam in
tudi pojav novih poslovnih modelov ter
plačevanja glede na porabo. Vse to pomeni,
da se podjetja lahko posvetijo svoji osnovni
dejavnosti, IT pa prepustijo ponudniku, ki
je stroškovno učinkovit, prilagodljiv in tudi
deluje prek ekonomije obsega. Drži, da je
logika podobna, kot pri npr. zagotavljanju
električne energije, pri čemer imajo podjetja
le redko svojo elektrarno, saj to storitev
zelo enostavno najamejo in plačujejo glede
na porabo. Atraktivnost takšnega videnja
informacijskih tehnologij je danes še toliko
večja, saj se soočamo z obdobjem precejšnje
gospodarske negotovosti, ki predstavlja velik
pritisk tudi na obvladovanje IT investicij.
Kljub vsem prednostim oblaka pa se porajajo
tehnična, pravna in druga vprašanja – kje
so podatki v tem »oblaku«, kdo je njihov
lastnik, kako je z varnostjo, kdo zagotavlja,
da ne bodo podatki odtekli h konkurenci, in
podobno.
Odgovori na naštete dileme nikoli niso
enostavni, saj se je na prvem mestu treba
zavedati, da vsaka nova tehnološka rešitev
8
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vedno prinaša tudi določena tveganja ali
neznanke, ki jih morajo upoštevati predvsem
tisti, ki se prvi podajajo na njihovo pot.
Takšnih, ki želijo biti prvi, je očitno kar
nekaj, saj so udeleženci posveta praktično
do zadnjega kotička napolnili dvorano v
Hotelu Balnea v Dolenjskih Toplicah, kar
tudi govori o atraktivnosti tokratne teme
posveta.

Ali za oblaki sije sonce?
Uvodoma je bil bržkone na mestu poudarek,
da smo morda preveč zagledani v tehnične
vidike in novosti računalništva v oblaku,
saj bi morali tehnologijo vedno upoštevati
kot orodje, ki mora prispevati k boljšemu
ali učinkovitejšemu poslovanju. Ob vsem
navdušenju nad novostmi torej ne smemo
pozabiti, da so te hitro lahko same sebi
namen, če ne razumemo, čemu so sploh
namenjene in kakšne potrebe izpolnjujejo.
Naj bo računalništvo mobilno ali takšno v
oblaku, v poslovnem smislu moramo vedno
vedeti, kakšne poslovne cilje zasledujemo z
njegovo uporabo.
Morda je tudi zato koristno in praktično
izzvenel prvi del predavanj na posvetu, saj
je vrsta strokovnjakov izpostavila predvsem
pravne ter varnostne zadrege, ki jih lahko

srečamo pri računalništvu v oblaku. Tomaž
Bratuša je navedel kar deset zapovedi,
ki bi jih lahko povzeli z mislijo »bodimo
previdni, ko smo še lahko, upoštevajmo
pravne norme, preverimo ponudnike in
načrtujmo za primer, da bo šlo kar narobe«,
ter zaokrožili z zadnjo zapovedjo, ki
narekuje, da jajc nikoli ne dajemo v eno
košaro. Razumno in premišljeno, kot bi
morali pravzaprav vedno ravnati pri takšnih
vprašanjih, saj sta presoja in načrtovanje
pomembna, tudi če nevarnosti v resnici
(ali statistično gledano) ni. O pravnih
vprašanjih shranjevanja podatkov v oblakih
je nadaljeval tudi Marjan Potočnik, ki je
predvsem ugotovil, da marsikateri pravni
vidik ni pripravljen na računalništvo v
oblaku, saj zakonodaja na mnogih področjih
preprosto ne sledi razvoju tehnologij.
Kje so podatki, čigavi so in kdo je za njih
odgovoren, so mnogokrat resna vprašanja,
na katera (še) nimamo pravega odgovora.
Kar pa ne pomeni, da jih kmalu ne bomo
imeli, saj smo v nadaljevanju izvedeli
več o projektu CLASS ali Cloud Assisted
Services, ki ga je predstavil Dalibor
Baškovič in razkril, da je tudi v Sloveniji
že vrsta podjetij, ki razvoj stavijo ravno
na računalništvo v oblaku in tudi na ta
način orjejo ledino, odkrivajo čeri ter
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pripravljajo konkretne inovativne izdelke
na tej tehnološki osnovi. Tej tematiki lahko
pridružimo tudi predavanje Roka Jermana
iz podjetja Sophos s konkretnimi rešitvami
in postopki, kako zaščititi podatke in dostop
do njih, če smo se za uporabo oblaka
odločili. Skratka, informacijska industrija se
je odzvala tudi na nejasnosti in varnostne
grožnje ter ponuja ustrezne rešitve za
specifične zahteve. Zaključimo lahko, da je
zaščita podatkov pomembna natanko toliko,
kolikor je verjetno, da želi nekdo vdreti v
vaš sistem, pri čemer se torej računalništvo v
oblaku od drugih pristopov k informacijskim
tehnologijam prav nič ne razlikuje.

ima potrjena notranja pravila in je tudi v
postopku akreditacije pri državnem arhivu.
S podobnim sporočilom je razvoj standardov
CMIS na področju ECM storitev v oblaku
predstavil Renato Rjavec iz Infotehne, ki
ugotavlja, da se ECM industrija enostavno ni
mogla izogniti tej težnji in tako posledično
vsi veliki in manjši igralci na trgu ponujajo
bolj ali manj poln obseg storitev v oblaku.
Nekateri so se celo odločili, da bodo
priložnost nove paradigme računalništva
izkoristili kot odskočno desko in ponujajo
izključno storitve v oblaku. Matej Barbo, ki
je predstavil projekt Sunshine, je z izvrstno
idejo, kako omogočiti lažjo dostopnost do
podatkov o malariji v najbolj odročnih krajih
sveta, pokazal, da so meje oblaka predvsem
naša domišljija in iznajdljivost.

Verjetno najbolj pričakovan del tokratnega
posveta dolenjskih in belokranjskih
informatikov je bilo predavanje gosta iz
tujine Przemka Sienkiewicza, vodje enote
za poslovne storitve za vzhodno Evropo
in Rusijo podjetja Google. Google je v
mnogih pogledih eno najbolj inovativnih
podjetij na svetu, verjetno pa tudi vodilno na
področju ponudbe storitev računalništva v
oblaku. V sodobnem poslovnem okolju vidi
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Kako oblak vidi Google

Če je bil del posveta v znamenju vprašanja,
kaj je možno in kaj ne ter kje so ovire, smo
bili v nadaljevanju priča tudi konkretnim
izdelkom in idejam računalništva v oblaku,
ki že iščejo svoj prostor na trgu. Izdelek
mSef je na primer rešitev shranjevanja
podatkov v oblaku, ki jo je razvilo podjetje
Mikrografija. Sandi Rožman, ki je ta sef
podatkov v oblaku podrobneje opisal, je
poudaril, da je storitev mSef registrirana,

POLETNA ŠOLA

Računalništvo v oblaku
tudi v strategijah
slovenskih podjetij

Spletna prijava:
www.fos.unm.si

Google nekaj trendov, ki odločilno vplivajo
na poslovno uspešnost in so povezani
tudi z informacijskimi tehnologijami.
Gre predvsem za globalnost sodobnega
poslovnega okolja, hitrost sprememb in
ciklov v poslovanju ter nujnost sodelovanja
med različnimi deli podjetja, skupinami
itd. Przemek Sienkiewicz je zatrdil, da so
ravno orodja računalništva v oblaku ključne
rešitve, kako podpirati takšen sodoben način
poslovanja, saj omogočijo delovno mesto
brez omejitev in podpirajo sodelovanje, ki je
lahko celo ključen element uspeha.
Morda bi zaključek posveta najlaže opisali
z ugotovitvijo, da je računalništvo v oblaku
tukaj, ne glede na vsa vprašanja in dileme,
ki jih odpira. Najpomembnejše vprašanje, na
katerega moramo odgovoriti v prihodnosti
je le, kako ga bomo uporabili pri poslovnih
priložnostih – z vso dolžno pozornostjo na
spremembe, ki jih prinaša.

5. posvet dolenjskih in
belokranjskih informatikov je bil
15. 3. 2012 v Dolenjskih Toplicah.
Dogodek je organizirala Sekcija za
informatiko GZDBK v sodelovanju
s Fakulteto za informacijske študije.
Posvet je omogočilo podjetje
T-media, d. o. o.

Poletna šola
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Sistem vodenja kakovosti
ISO 9001

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3
»Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

SEKCIJE
Goran Makar

4. POSVET SEKCIJE ZA OKOLJE IN ENERGIJO

ENERGETSKA UČINKOVITOST
ZA POSLOVNO USPEŠNOST
EVROPA 2020 IMA TRI CILJE: ZMANJŠANJE IZPUSTOV TOPLOGREDNIH PLINOV ZA 20 %, RABE
ENERGIJE ZA 20 % IN POVEČANJE DELEŽA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE NA 20 %.

Je do leta 2020 še veliko ali malo časa?
Skratka, še osem let. V Sekciji za okolje
in energijo smo 5. aprila organizirali 4.
posvet, ki išče potenciale Dolenjske in Bele
krajine in izmenjuje primere dobre prakse
za doseganje zastavljenih ciljev. V prvem
delu posveta, smo usmerili pozornost
na lesno biomaso, v drugem delu smo
spoznali potencial učinkovite rabe energije
s praktičnimi ukrepi v javnem in zasebnem
sektorju ter na koncu potencial mladih, ki
si pridobivajo znanje na Šolskem centru
Novo mesto.

stroške ogrevanja za 40 % in letne emisije
CO2 za dobrih 1000 t.

V uvodnem referatu nam je Miha Humar
z Biotehniške fakultete iz Ljubljane
predstavil potencial odsluženega lesa in
omejitve pri vnovični uporabi ali energetski
predelavi zaradi vsebnosti različnih
kemikalij.

Primer snovanja energetsko učinkovitega
poslovnega objekta Kobra v Šentjerneju
nam je predstavil arhitekt Andrej Ržišnik.
Poudaril je predvsem pomembnost
vključitve vseh deležnikov pri snovanju
energetsko učinkovite stavbe. Idejno
zasnovo pripravi tim, sestavljen iz
investitorja, arhitekta in strokovnjakov s
področja energetskih sistemov. Pri izvedbi
so se izognili glavnemu izvajalcu, zato je
investitor koordiniral izvedbo z vsakim
izvajalcem posebej.

Kakšen je dejanski potencial lesne
biomase, nam je predstavil Miha Zupančič
iz Gozdnega gospodarstva Novo mesto. Na
trg posredujejo 190 000 m3 lesa, od tega
65 % listavcev in 35 % iglavcev. Gozdovi
v Sloveniji zavzemajo že 60 odstotkov
površine in imajo letni prirastek ocenjen na
8,1 milijona m3. V letu 2010 smo posekali
3,37 milijona m3 lesa, od tega smo ga za
energetske namene porabili 1,1 milijona
m3.
Zoran Gračner iz Petrola nam je predstavil
izgradnjo daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso v Metliki. S postavitvijo nove
kotlovnice so kurilno olje zamenjali z
obnovljivim virom energije. Ob tem so
stanovalcem blokovskega naselja zmanjšali
10
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Konkretne ukrepe učinkovite rabe energije
izvajajo v novomeški splošni bolnišnici.
Investicije v energijske prihranke nam
je predstavil vodja projekta Božidar
Podobnik. Z ukrepi so izboljšali bivalne
in delovne pogoje za bolnike in osebje
bolnišnice. Ob tem so zmanjšali porabo
zemeljskega plina za 121 000 Sm3,
električne energije za zunanjo razsvetljavo
za 85 % in tako v ozračje spustijo 230 ton
manj emisij CO2.

V zadnjem delu posveta so študentje
Varstva okolja in komunale iz Šolskega
centra Novo mesto predstavili dva projekta.
Z Eko študentom 2012 nas je navdušil Žan
Novšak. Dvakrat po 10 dni so študenti z
dvema predavateljema zmanjševali svoj
vpliv na okolje: pri električni energiji za
19 % (728 kWh), pri prevoženih km za
36 % (4500 km), količino odpadkov za
50 % (750 kg), čas pred TV za 65 % (262
h) in čas pred računalnikom so zmanjšali

za 66 % (501 h). Študent Gašper Janežič
nas je prepričal s predelavo avtomobila na
avtoplin. Rezultati predelave so pokazali,
da se mu je investicija povrnila po dobrih
23 000 km in ima ob prihranku še dober
občutek, ker so emisije v ozračje manjše
– s tem pa tudi njegov vpliv na okolje.
Mentor in predavatelj Goran Makar nam
je predstavil pregled vsebin s področja
učinkovite rabe energije in obnovljivih
virov energije v srednješolskih programih
na Šolskem centru Novo mesto. Te vsebine
zajemajo dobrih 10 % vseh strokovnih
vsebin v tehničnih poklicih. Zaključil je s
pozivom h krepitvi tesnejšega sodelovanja
med izobraževanjem in gospodarstvom.
Prof. dr. Miha Humar, Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

Odslužen
les
še neizkoriščen
vir surovin v
Sloveniji
Les je edina naravno obnovljiva
surovina, ki jo imamo v Sloveniji v
relativnem izobilju. V Evropi se soočamo
s presežki lesa, v bližnji prihodnosti,
predvidoma od leta 2020 do 2050, pa bo
po napovedih strokovnjakov Evropske
zveze papirničarjev CEPI (Confederation
of European paper industries) lesa začelo
primanjkovati. Glavni vzrok za to bo veliko
naraščanje potreb po lesu, papirju in lesnih
materialih na Kitajskem in v Indiji, kjer
jim lesa že primanjkuje. Zato se moramo
naučiti les čim bolj smotrno izrabljati
že danes, da bomo pripravljeni na čase
pomanjkanja te surovine.
Predvsem v Evropi se je zato v zadnjem

SEKCIJE
desetletju uveljavila politika kaskadne
oziroma stopenjske rabe lesa. Tovrstna
raba odseva dejstvo, da ima les več
življenjskih krogov. Les je material z vsaj
dvema ali tremi uporabnostnimi cikli:
najprej ga uporabimo kot izdelek (žagan
les, gradbene komponente, pohištvo),
drugič kot material v reciklirnem
procesu (plošče ali papir) in na zadnje
za pridobivanje energije. Konkurenčni
materiali (plasti, jeklo, beton) sicer
utegnejo imeti nekaj tehničnih prednosti,
vendar sta njihovo energijsko in okoljsko
ravnovesje na podlagi kriterijev ocene
življenjskega cikla (LCA) bistveno slabša
od lesa.
V skladu s kaskadno rabo lesa je tako
bistvenega pomena izrabiti les tudi
po koncu njegove življenjske dobe. Za
takšen les se je uveljavilo več izrazov.
V nemščini ga označujemo za Altholz,
v angleščini pa recovered wood ali post
consumed wood. V slovenščini se je v
zadnjem času uveljavil termin odslužen
les. Značilen primer odsluženega lesa je na
primer staro pohištvo, ki ga pripravimo za
kosovni odvoz. To pohištvo lahko vnovič
uporabimo (kot omaro nekje drugje), ga
recikliramo v iverne plošče ali uporabimo
v energetske namene. Najslabša možnost
pa je, da ga odložimo na deponijo. Poleg
tega med odslužen les sodita še odpadni

lesen pakirni material (palete, gajbice
…), les, ki ga pridobimo z rušenjem
stavb … Kakor koli, v nobenem primeru
pa ne smemo enačiti odsluženega lesa z
lesnimi ostanki ali odpadki. Odpadki so
v skladu z najnovejšo definicijo snovi,
za katere ne obstaja nobena tehnologija
predelave in jih moramo zato odložiti na
deponije. Po drugi strani pa lesni ostanki
nastajajo med industrijsko predelavo
lesa in jih uporabljamo kot surovino za
izdelavo lesnih kompozitov ali v energetske
namene. Bistvena razlika med lesnimi
ostanki in odsluženim lesom je tudi
dejstvo, da lesni ostanki nastajajo točkasto,
v lesno predelovalnih podjetjih, med
tem ko odslužen les prihaja iz uporabe
praktično v vsakem gospodinjstvu. Poleg
tega rabo odsluženega lesa pogosto
omejuje prisotnost onesnažil, ki so v les
vnesena skozi uporabo ali razgradnjo.
Najpogostejša onesnažila so cinkove,
titanove in svinčeve spojine v premazih,
bakrove spojine, ki smo jih v les vnesli
zaradi zaščite pred lesnimi škodljivci, in
klorove spojine. Ravno klorove spojine
pa v zadnjem času povzročajo številne
težave pri rabi odsluženega lesa in
lesnih ostankov v energetske namene.
Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov
v trdno gorivo iz leta 2008 postavlja
mejno vrednost za klor v lesu (150 ppm)

tako nizko, da pogosto mejno vrednost
presežejo že sveže posekane hitrorastoče
vrste. Poleg tega prihaja do pogostih
kontaminacij s klorom zaradi transporta
pozimi po soljenih cestah, dvoriščih …
Zato je mejna vrednost klora za surovino
za proizvodnjo lesnih kompozitov precej
višja in zanaša 1000 ppm. Zato menim, da
je ta Uredba povsem neživljenjska in bi
jo bilo nujno čim bolj prilagoditi realnim
razmeram.
Lahko rečemo, da so potenciali
odsluženega lesa na Slovenskem še
neizkoriščeni. Zaradi onesnaženosti z
anorganskimi ali organskimi onesnaževali
je po mojem mnenju odslužen les najbolj
smiselno izkoriščati v energetske namene.
S tem se zmanjša cenovni pritisk tudi
na ostale porabnike lesa, ne nazadnje
pa s tem preprečimo tudi odlaganje še
uporabne surovine na odlagališča, kajti
pri anaerobni razgradnji lesa nastaja
izredno pomemben toplogredni plin, tj.
metan, ki ima izrazito negativen vpliv
na segrevanje ozračja. Poleg tega je
zmogljivost odlagališč omejena in javnost
je izredno nenaklonjena odpiranju novih. V
vsakem primeru pa mora energetska izraba
potekati v ustreznih kotlih s kakovostnim
filtriranjem dimnih plinov, ki preprečujejo
izhajanje strupenih dimnih plinov ali
težkih kovin.

intervju

Skokovita rast ni
nič manj nevarna
od naglega padca
Radko Luzar,
L-TEK, d. o. o.
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PODJETJE RADKA LUZARJA IZ ŠENTJERNEJA L-TEK LETOS PRAZNUJE POLNOLETNOST. Z
OGROMNO ZNANJA JE STOPILO V KORAK S SVETOVNIMI PROIZVAJALCI ELEKTRONIKE, KI JE ENA
NAJHITREJE SE RAZVIJAJOČIH PANOG NA SVETU. VZPOREDNO PA SE JE RAZVIJALO V PODJETJE
Z IZREDNIM POSLUHOM ZA LJUDI. IŠČEJO NOVE PRISTOPE ZA ŠE BOLJŠE MEDSEBOJNE ODNOSE,
ZA SPOŠTOVANJE TER STROKOVNO IN OSEBNOSTNO RAST ZAPOSLENIH, KI SO NJIHOV NAJVEČJI
KAPITAL.
L-TEK, d. o. o., postaja pomembno
podjetje za razvoj in proizvodnjo
elektronike v Sloveniji; glede na
poslovne povezave in rezultate pa
imate zagotovo tudi širše ambicije.
Naša vizija je postati enakovreden svetovni
konkurenci v elektronski industriji,
seveda za področje naše dejavnosti. Zato
sta naši vodili najvišja kakovost in hkrati
prilagodljivost željam posameznega
kupca. Na tem delamo že ves čas, in zato
so našim naročnikom oz. kupcem vrata
naše proizvodnje vedno odprta. Moje delo
je, da priskrbim posel, da ga koordiniram
itd., glede proizvodnega procesa pa imajo
kupci možnost stopiti v stik neposredno z
vodjo proizvodnje ali operaterjem in z njim
usklajevati detajle. Tak pristop se je izkazal
kot pravilen – soustvarjanje oz. spremljanje
je dobrodošlo tako za naročnika kot za
našo proizvodnjo.

V času največje recesije ste imeli
največjo rast. Čemu lahko pripišete
tak uspeh?
Dobrim sodelavcem. V ljudeh je največ,
pravzaprav vse! Leta 2010 smo dosegli kar
stoodstotno rast, lani 30-odstotno, letos
predvidevamo, da bo 20-odstotna. Ves
naš dobiček pa vlagamo v razvoj, znanje,
zaposlene, tehnološko opremo.

In kam se ta panoga obrača v
prihodnje?
Ogromen delež bo pripadal razvoju
električnih pogonov in pretvornikov ter
izdelkov visoke integracije. Tudi mi se že
pripravljamo na to.

Dejavnost vašega podjetja je zelo
razvejana. Razvejan pa je tudi trg, na
katerega izvažate.
Naša dejavnost je razdeljena na tri dele.
Prvi je razvoj programske opreme in razvoj
elektrotehnike, druga je proizvodnja
opremljanja tiskanih vezij in sestavljanje
elektronskih modulov, tretja dejavnost
pa je izdelava elektromehanskih delov in
podsklopov. Osnovna dejavnost našega
podjetja je sestavljanje elektronskih
modulov v SMD tehniki in izdelava
elektromehanskih delov ter podsklopov.
Za izdelke s področja elektronike sta
naša osrednja trga Anglija in Nemčija,
kamor izvozimo večino naših izdelkov,
medtem ko elektromehanske izdelke v
celoti izvozimo na avstrijski trg za znanega

kupca. Sicer pa na evropske trge izvažamo
več kot 90 % naših izdelkov.

Torej izdelujete izdelke za vsa
področja, kjer je elektronika.
Res lahko rečem, da v naši proizvodnji
nastajajo polizdelki in izdelki tako rekoč
za vsa področja, ki vsebujejo elektroniko.
Kot sem že omenil, je precejšen del naše
proizvodnje – pribl. 45 % – namenjen
samo za avstrijskega partnerja. Tesno smo
povezani s podjetjem ARM, ki je vodilno
na področju dizajna mikrokontrolerjev. Mi
zanje izdelujemo elektroniko in razvijamo
del programske opreme. Z avstrijskim
partnerjem pa smo ustanovili skupno
podjetje EBG, ki spada v skupino MIBA
in je vodilno na področju močnostne
elektronike. Te povezave so za nas
ključnega pomena, saj prek njih prihajamo
do najnovejših informacij glede razvoja in
tehnologij izdelave.

S tujimi partnerji imate zelo dobre
izkušnje. Nenavadno je tudi, da vam je
lastnik enega od podjetij, s katerimi
sodelujete, svetoval, da dvignete cene.
To je precej nenavadna poteza.
To je bil lastnik podjetij DAU in EBG, za
katere izdelujemo elektromehanske dele.
Njegovo podjetje je tako uspešno, da se
samo financira, je brez bančnih posojil. Ob
obisku v Šentjerneju je gospod Peschl želel
pogledati poslovne knjige oz. bilance obeh
podjetij – skupnega in mojega. Ugotovil je,
da so naše cene prenizke, da dolgoročno s
takimi cenami ne bomo mogli zagotavljati
kakovostnega razvoja, ki pa je nujen.
Poudaril je, da želi stabilno in dolgoročno
naravnano partnerstvo, zato je sporočil
svojim direktorjem odločitev o višjih
plačilih za naše izdelke. Od tega gospoda
sem se veliko naučil, pa ne le o denarju in
cenah, ampak predvsem o odnosu do ljudi,
o podjetniški in tudi življenjski filozofiji.
Zanj so zaposleni v njegovem podjetju
najpomembnejši kapital. Ko tako dojemaš
ljudi, jih spoštuješ, skrbiš, da jim je dobro,
enako zaposleni to vračajo, kar je dobro za
podjetje in medsebojne odnose. Denar oz.
dobiček naj bo le posledica poštenega dela,
ne sme pa biti osnovni motiv za delo.

Razvoj je v vaši panogi zelo hiter.
Razvoj je tako rekoč vsakdanji motor
našega dela. Vesel sem, da imamo
vrhunske programerje, sicer pa lahko

rečem, da je naš kader v celoti odličen. Pri
razvojnikih smo tudi zelo fleksibilni; štirje
delajo od doma, saj sta dva v Tržiču in dva
v Trbovljah; enkrat na teden oz. po potrebi
pa pridejo tudi na sedež podjetja. Pravkar
urejamo tudi posebne prostore za razvojni
oddelek, ki bo odslej ločena enota in tako
tudi na simbolni ravni posebej poudarjena.
Sicer pa je nenehen razvoj, kot sem že
omenil, naš način dela. Imamo veliko
inovacij, izboljšav, saj drugače ne moremo
biti boljši od konkurence. Poleg tega smo
tudi na področju razvoja vezani tudi na že
omenjenega partnerja. Avstrijska skupina
MIBA namenja letos kar 80 milijonov
evrov investicij predvsem v razvoj; v tem
znesku smo delno udeleženi tudi mi.
Dogovorjena vsota je strogo namenska
in ta denar moramo odgovorno in zelo
koristno porabiti oz. morajo iz tega priti
novi rezultati in uspehi. Sicer pa so fantje
iz našega razvojnega oddelka pogosto
povabljeni v njihovo podjetje ARM, kjer jih
zelo cenijo tudi kot predavatelje. To pa je
za nas vse velik kompliment.

Poudarjate ne le vzoren odnos, ampak
osebno spoštovanje do vsakega
zaposlenega. Tak odnos se – med
drugim – izraža tudi skozi plačilo.
Seveda je tudi plača zelo pomemben del,
zato pri nas skrbimo, da je kar precej nad
dogovorjeno v panožni kolektivni pogodbi.
Poskrbimo za zgornjo mejo regresa ter za
13. plačo – vse to je tako rekoč samo po
sebi umevno. To pač mora biti, zaposlene
je treba nenehno motivirati. Na leto imamo
najmanj en izlet, po navadi v tujino, ki ga
združimo z ogledom kakšnega od podjetij,
s katerim sodelujemo. Pokukati je treba
čez meje, da postanemo oz. ostanemo
fleksibilni, da zmoremo gledati širše …
Jasno pa je tudi, da so odnosi izjemno
pomemben dejavnik zadovoljstva v
podjetju. Moj interes je imeti pravo sliko
o tem, kako se zaposleni počutijo, o tem,
kaj jih moti, kaj pričakujejo, s čim se
ne strinjajo … Zato izvajamo neodvisne
meritve delovne in siceršnje klime.

V tem duhu je tudi sodelovanje z
Janezom Hosto, ki je med vašimi
zaposlenimi zelo priljubljen.
To drži. Janez je v naši proizvodnji
zakon. Gospod je moj znanec, ki je
v Švici vodil dom za invalide in tam
dočakal upokojitev. Kako priljubljen in
uspehjunij12
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intervju
pomembno, kako reklamacije rešujemo,
kako se nanje odzivamo. Mi jih jemljemo
zelo resno in prav način odzivanja je
gradnik zaupanja med nami in kupcem.
Skozi vse oblike sodelovanja je treba graditi
zaupanje in ga vedno znova tudi upravičiti.

Vas se recesija ni dotaknila, kaj pa
plačilna nedisciplina?
S tem smo imeli srečo; recesija nas je
nekako obšla, s plačili pa nikoli nisem imel
težav. Mi spoštujemo vse dogovorjeno – do
dobaviteljev in do kupcev, oni prav tako do
nas. Naši poslovni odnosi so zelo pošteni
in glede tega res ni težav.

Zelo ste vezani na svoj kraj, kjer ste
tudi občinski svetnik.
uspešen je bil, potrjujejo številni klici,
ki jih še vedno dobiva. Povabil sem ga,
da se dvakrat na teden v proizvodnji
pogovarja z našimi zaposlenimi. Jaz
sem sicer dnevno prisoten, toda zaradi
preobremenjenosti so moji stiki le površni,
hitri. Poleg individualnih pogovorov vodi
tudi oddelčne sestanke, izpeljal je tudi
letne razgovore. Pomembno je tudi, da
dobijo informacije, kako je v tujini, kako
gredo z roko v roki pravice in obveznosti
in da je denar povsod težko zaslužiti.
Poleg tega mi je – iz svojih izkušenj –
svetoval marsikaj koristnega. Omenim naj
sodelavko, ki je bila vesela, ko sem se – na
njegovo priporočilo – ustavil pri njej in
z njo malo pokramljal. Jaz se niti nisem
zavedal, da je bilo to prvič. Osebni stik je
ogromnega pomena za še boljše odnose, za
medsebojno razumevanje – ne le poslovno,
ampak toplo, človeško!

Na domačem trgu ste prisotni le z
desetimi odstotki. S kom sodelujete v
Sloveniji?
Najprej bi želel poudariti, da je področje
elektronike pri nas na zelo visoki ravni. V
Sloveniji je veliko podjetij, kakršno je naše.
Slovensko znanje je v tej panogi cenjeno in
uspešno tudi izven naših meja. Pogosto ta
podjetja celo bolj cenijo oz. bolj poznajo
v tujini kot pa v Sloveniji. Vsa po vrsti
pa so vzklila iz Iskre, v kateri so se kalili
odlični kadri. Veliko teh podjetij med seboj
sodeluje in se povezuje. Mi, na primer,
sodelujemo s podjetjema Dewesoft iz
Trbovelj in Instrumentation Technologies
iz Nove Gorice.

Tudi vi ste se po diplomi na ljubljanski
elektrotehnični fakulteti zaposlili v
Iskri.
V Iskri sem bil do stečaja podjetja vodja
razvoja. Potem pa sem pristal – tako kot
vsi ostali iz našega podjetja – na zavodu.
14
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Ker sem imel popoldansko obrt, me je
kolega, ki sem ga spoznal na študentski
praksi v Siemensu v Nemčiji, povabil, da
bi delal zanj. Samostojno sem začel leta
1994; potem je šlo počasi navzgor – korak
za korakom.

Imate 60 zaposlenih, dolgo pa sta bila
le dva.
Pol leta sem delal sam, nato sva bila dva.
Kar deset let pa sem potreboval, da smo
prišli na pet zaposlenih. Zadnja leta je
razvoj zelo intenziven. V nove prostore
smo se preselili leta 2004 in jih čez štiri leta
še razširili. Že leta 1995 smo se povezali s
podjetji KEIL, EBG in DAU; tega leta smo
začeli s SMD tehnologijo in kupili prvi
polagalnik. Za nas je bilo zelo pomembno
tudi leto 2006, ko smo začeli sodelovanje s
podjetjem ARM. Na evropske in svetovne
trge vstopamo prek obstoječih prodajnih
mrež in distribucijskih kanalov naših
partnerjev.

Katero obdobje v zgodovini vašega
podjetja je bilo za vas najtežje?
Zagotovo je hitra rast tako nevarna kot
hiter padec. V obdobju naše skokovite
rasti sem se tega dobro zavedal. Zato
lahko rečem, da je bilo prav to obdobje
zame najbolj stresno. Veliko povečanje
zaposlenih, gradnja nove stavbe in vpeljava
nove tehnologije – vse to skupaj v času,
ko se je v Sloveniji kriza pokazala v vsej
svoji razsežnosti… Jasno, da me je bilo
tudi malo strah. Še zlasti, ker nismo imeli
časa za postopno uvajanje novih delavcev,
za podrobnosti. Vse se je odvijalo hitro
in precej napeto. Kljub temu smo sledili
našemu motu – biti najboljši. Druge izbire
ni. In uspešno smo prešli tudi to obdobje.

Kako je z reklamacijami?
Tudi do teh prihaja. Napake se zgodijo
tistemu, ki dela. Za kupca pa je zelo

Vezan sem na svoj kraj in zelo zaupam
našim ljudem. Zato rad tudi sodelujem na
lokalni ravni. Plačila za to ne maram, zato
sejnine s celega leta namenim za pomoč
ljudem v stiski; pri tem mi pomagajo
aktivisti Rdečega križa, ki poznajo razmere
na terenu. Tudi sicer naše podjetje pomaga
z donacijami posameznim društvom, ki
jih je v občini Šentjernej kar veliko. Moja
mama pravi, da če nekdo prosi za pomoč
– in ko začutiš, da jo ta res potrebuje –, mu
jo moraš dati.
Vesel sem, da sem tukaj doma, kjer je res
lepo. Moji poslovni partnerji so vedno
očarani nad zidanico, nad Gorjanci …
Zgodilo se je, da je poslovnež iz ZDA celo
prestavil let, da je lahko še malo dlje užil te
naše lepote.

Torej se ni bati, da bi podjetje preselili
v kraje, kjer je delovna sila cenejša.
Sploh ne! Slovenija ima sicer precejšnje
dajatve, toda te ne smejo biti vzrok za slabe
rezultate. Se pa mnogi izgovarjajo na ta
način. Kar se tiče države, bi imel marsikaj
pripomniti – na kratko pa bi bilo dovolj, če
bi prepisali zakone gospodarsko uspešnih
držav v naši okolici in jih prenesli na naša
tla. Po zdravi kmečki logiki je jasno, da
tvorijo ključ do uspeha: poštenost, znanje
in spoštovanje ljudi. Treba pa je poudariti,
da v Sloveniji niso samo žalostne in
negativne zgodbe, o katerih se toliko sliši;
je tudi veliko zdravih podjetij, o katerih se
ne govori. Zgledi vlečejo, zato bi bilo dobro
prikazati več pozitivnih zgodb; na drugi
strani pa pri nas niti ni dobro biti opažen
kot uspešen … Tudi jaz se tega držim.

In kaj je deviza vašega podjetja?
Vsekakor znanje in poštenost, zaupanje v
domače ljudi, ker so delavni in srčni, ter
upoštevanje zdrave kmečke pameti. Tako
sva z ženo učila tudi najine tri otroke.

KO JE TREBA ZNATI VSE,
POTREBUJETE DOBRO BANKO.

PROBANKO.
TOP DEPOZIT A*
Minimalni znesek vezave

10.000,00 EUR

Doba vezave

365 dni, z možnostjo prekinitve
na 91., 181. ali 271. dan

Obrestna mera
(letna, fiksna)

za 365 dni 4,50 %
v primeru prekinitve po
271 dneh
4,20 %
181 dneh
3,90 %
91 dneh
3,40 %

Izplačilo obresti

• po poteku vezave ali ob predčasni prekinitvi
• izplačilo obresti skupaj z glavnico

Prednosti naložbe v obliki
TOP depozita A

• ugodna obrestna mera
• vezava sredstev za dobo enega leta
• možnost predčasne prekinitve po izteku vsakega
tromesečja
PROPOSLOVNI PAKET
• prekinitev je treba najaviti najmanj 5 dni
ZA POSLOVANJE PO VAŠI
MERI
pred iztekom
tromesečja
* PONuDBA VELJA DO 30.6.2012

Zaupamo
v sposobnosti.

Zaupajte tudi vi.

PROPOSLOVNI PAKET
ZA POSLOVANJE PO VAŠI MERI*
Osnovnemu PROposlovnemu paketu, ki vsebuje brezplačno otvoritev in vodenje
poslovnega računa ter brezplačno uporabo elektronske banke Prosplet za
obdobje enega leta, lahko po želji dodate še dve drugi storitvi, ki jih iz palete
produktov izberete poljubno, glede na vaše potrebe pri svojem poslovanju:
•
•
•
•
•

enoletna brezplačna članarina pri uporabi poslovne kartice Activa/Master Card,
brezplačna pridobitev debetne poslovne kartice Activa/Maestro Card,
brezplačen prejem vrečke za polog gotovine v DNT za obdobje enega leta,
pri prvem depozitu ugodnejša obrestna mera od redne ponudbe,
50 % nižji stroški ene odobritve prvega posojila ali limita na računu

PROPOSLOVNI PAKET JE NAMENJEN VSEM
NOVO uSTANOVLJENIM PODJETJEM TER
tistim, ki še ne poslujete s probanko.

maj 2012

ZA NOVE KOMITENTE:

posebna ponudba za družinske člane in zaposlene v podjetju
www.probanka.si

poslovna enota novo mesto
Novi trg 9, 8000 Novo mesto
T: 07/394 24 50
www.probanka.si

www.dialog-si.net

* PONuDBA VELJA DO 31.7.2012

PROJEKTI
Polona Muhič

KAKO VISOKO SMO ŽE ZLOŽILI KOCKE?
KEMIJSKA INDUSTRIJA JE EDEN OD KLJUČNIH STEBROV SLOVENSKEGA IN EVROPSKEGA
GOSPODARSTVA. PREDSTAVLJA ČETRTINO DODANE VREDNOSTI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI
IN ZAPOSLUJE 25 000 LJUDI. ZAGOTAVLJA MATERIALE IN TEHNOLOGIJE ZA DRUGE PANOGE,
ZATO JE VITALNEGA POMENA ZA CELOTNO GOSPODARSTVO. KLJUB TEMU JE TAKO KOT
ŠTEVILNE DRUGE PANOGE IZPOSTAVLJENA MOČNIM KONKURENČNIM PRITISKOM IN IZZIVOM
SODOBNEGA ČASA. KAKO JI DATI NOV ZAGON?
Že v prejšnjih številkah Uspeha smo
pisali o tem, da je Gospodarska zbornica
Dolenjske in Bele krajine nosilni partner
projekta Kompetenčni center kemijske
industrije (KoCKE), ki ga delno financira
Evropski socialni sklad. Skupaj z
Združenjem kemijske industrije (ZKI) in
ostalimi partnerji želimo s sistematičnim
izvajanjem usposabljanj za posamezne
panožne profile oz. delovna mesta dvigniti
kakovost kadrov. Boljša usposobljenost
se bo izrazila kot večja produktivnost,
kakovost in inovativnost, rezultat tega
pa bodo izboljšani oz. novi izdelki,
proizvedeni v skladu z načeli odgovornega
ravnanja, trajnostne rabe virov in
kemijske varnosti. To naj bi vključenim
podjetjem zagotovilo večjo dolgoročno
konkurenčnost ter tržni uspeh.

PRVI VRH KEMIJSKE
INDUSTRIJE
Prepričani smo, da je za vnovičen
gospodarski napredek poleg novih idej in
hitrosti udejanjanja rešitev ključen človeški
potencial, torej znanja, kompetence,
vrednote in dobra medčloveška kemija.
Prav to je bila rdeča nit Prvega vrha
kemijske industrije, ki smo ga v okviru
projekta maja organizirali na Brdu pri
Kranju. Da je bil tovrsten dogodek nujno
potreben, je poudaril tudi minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo Radovan
Žerjav. To je dokazal tudi številen odziv,
saj se je na dogodku zbralo okoli 300
udeležencev iz različnih organizacij,
ki so bili različnih starosti. Dogodek je

Prvi vrh kemijske industrije, Brdo pri Kranju
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bil namreč zasnovan medgeneracijsko,
sovpadal pa je tudi s tednom
vseživljenjskega učenja.
V prvi vsebinski točki programa dogodka je
generalni sekretar Sveta evropske kemijske
industrije Jean Claude Lahaut predstavil
dogajanje v celotni evropski kemijski
industriji. Drugi tuji gost, vrhunski
strokovnjak iz podjetja A.T. Kearney,
Tobias Lewe je ekskluzivno predstavil
podrobno študijo razvoja evropske
kemijske industrije do leta 2030. Po
njegovem bodo evropska podjetja še vedno
pomembni igralci v kemijski industriji, če
bodo še bolj inovativna in globalna. Med
vzvodi za uspeh je še posebej poudaril
razvoj platforme za rast in izgradnjo
potrebnih veščin.
S prikazom vizije razvoja kemijske panoge
na evropski in svetovni ravni, pomembnih
tehnoloških trendov in uspešnih slovenskih
primerov iz prakse smo, upamo, prispevali
k razmisleku in posledično dejanjem,
ki bodo privedla do želenih premikov.
Kot rečeno, osrednja tema Prvega vrha
kemijske industrije so bili kadri. V ta
namen smo zbranim predstavili namen
našega kompetenčnega centra, z rezultati
katerega se že lahko pohvalimo, in kakšni
so cilji delovanja za naprej.

PRIHODNOST JE V ZNANJU
V tem trenutku v okviru centra pospešeno
izvajamo usposabljanja z različnih
področij in za različne profile, v katera se
vključujejo zaposleni iz vseh izobrazbenih
stopenj, ne glede na spol ali starost. Glede
na odzive udeležencev z izvedenimi
usposabljanji, ki smo jih dobili z analizo
posebej pripravljenih anket, izvedena
usposabljanja dosegajo svoj namen. Naj
omenimo, da smo do začetka maja v
okviru partnerstva pripravili 37 različnih
usposabljanj, ki se jih je udeležilo skoraj
650 zaposlenih. To pomeni, da smo na
dobri poti, da dosežemo oz. presežemo
zastavljeni cilj, tj. 1026 vključitev v dolžini

najmanj 4 pedagoških ur na usposabljanje.
V minulem obdobju so potekali tudi
razgovori z različnimi ustanovami znanja
z namenom ponuditi partnerstvu dodatna,
specifično kemijska usposabljanja.
Z vsemi dejavnostmi usmerjeno »gojimo
strast do znanja in spodbujamo napredek«,
kar je tudi slogan dolgoročno delujočega
kompetenčnega centra. Več o dogajanju v
okviru projekta lahko preberete na www.
gzdbk.si.

VTISI UDELEŽENCEV O IZVEDENIH
USPOSABLJANJIH V OKVIRU
PROJEKTA KOCKE:

»Eden najboljših seminarjev v moji
karieri!«
»Delavnica je bila odlično
pripravljena in zelo zanimiva.«
»Vse je bilo super.«
»Snov je bila odlično predstavljena!«
»Še več podobnih predavanj.«
»Izobraževanje je bilo koristno,
zanimivo! Pohvala predavateljici.«
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivost, 1.2 prednostne usmeritve
Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in
zaposljivost.«

PROJEKTI
Nina Šab

Zbor SRČV in okrogla miza projekta POZA
V MARCU SMO PRIPRAVILI ZBOR ČLANOV SEKCIJE ZA RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI (SRČV), V
SKLOPU KATEREGA JE POTEKALA TUDI OKROGLA MIZA O ABSENTIZMU, KI GA Z RAZLIČNIMI
DEJAVNOSTMI OBRAVNAVAMO PRI PROJEKTU POZA.
Uvodoma je predsednica sekcije Marta Strmec predstavila delo v letu 2011,
nato smo sprejeli načrt dela za leto 2012 in izvolili člane izvršilnega odbora za
obdobje od 2012 do 2016.
Sledilo je predavanje z naslovom Promocija zdravja na delovnem mestu, ki
sta ga vodili Brigita Zupančič Tisovec in Doroteja Kuhar z Zavoda za zdravstvo
Novo mesto (ZZV). Pozornost smo na zboru usmerili v vrednoto zdravja.
Dejavna skrb vsakega posameznika za svoje zdravje je najučinkovitejša pot do
boljšega življenja, saj zdravje značilno vpliva na delovni učinek zaposlenega
in na blaginjo regije, v kateri živi. Pomanjkanje zdravja zaposlenih se odraža v
bolniški odsotnosti z dela, oziroma kot to imenuje stroka, v absentizmu.
Eden izmed projektov SRČV je projekt POZA. S tem projektom pomagamo
preprečevati, obvladovati in zmanjševati absentizem v delovnih okoljih. Na
okrogli mizi, ki jo je vodila direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS) Novo mesto Tatjana Mlakar, smo zato razpravljali o tej
temi. Izpostavili smo stanje absentizma v regiji, vlogo ZZV ter dobre prakse
obvladovanja absentizma v podjetjih Terme Krka, Adria Mobil in Trimo.
Sogovorniki okrogle mize so podprli zaključno misel Mlakarjeve: »Absentizem
bomo v korist posameznika, delodajalca in države zmogli obvladati samo vsi
skupaj.«

PAKETv

Na fotografiji (od leve proti desni): predsednica Sekcije
za ravnanje s človeškimi viri in direktorica splošno
kadrovskega sektorja v Trimu Marta Strmec, direktor
ZZV Novo mesto Dušan Harlander, direktorica Območne
enote ZZZS Novo mesto Tatjana Mlakar, direktor Term
Krka Jože Berus in direktorica direkcije in sektorja Kadri
in organizacija v Adri Mobil Mojca Novak.

Banka.Koper

www.banka-koper.si

080 13 18

dobr odosl ice
Živi življenje.
Danes.
Vaše finance prepustite nam.
Dobrodošlico vam bomo izrazili na prav
poseben način. Za vas smo pripravili
paket dobrodošlice, v katerem se
nahajajo določene ugodnosti ...
Obiščite nas!
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OBVEZNO BRANJE
Boštjan Pucelj, univ. dipl. inž. geod., GURS

Pomen evidenc o
nepremičninah za
podjetje
VSAKA GOSPODARSKA
DRUŽBA ALI PODJETJE
ZA SVOJE DELOVANJE
POTREBUJE PROSTORE, KI JI
OMOGOČAJO OPRAVLJANJE
DEJAVNOSTI. BODISI DA GRE
ZA PROIZVODNE, POSLOVNE,
STORITVENE ALI UPRAVNE
PROSTORE. S ČASOM SMO
SPREJELI VRSTO ZAKONSKIH
IN PODZAKONSKIH
PREDPISOV, KI LASTNIKOM
ALI UPORABNIKOM
NEPREMIČNIN NALAGAJO
DOLOČENE OBVEZNOSTI.
Čeprav na prvi pogled zgleda, da gre pri
tem samo za fiskalno politiko države, temu
nikakor ni tako. V praksi se je izkazalo,
da imajo ravno uspešna podjetja zgledno
urejene nepremičninske formalnosti, med
katere sodi tudi urejenost nepremičnin v
geodetskih evidencah in zemljiški knjigi.
Za nadaljevanje poslovanja jim to omogoča
uspešno širitev dejavnosti in razvoj,
uspešno prijavljanje na razpise in morda
tudi pridobivanje določenih nepovratnih
sredstev.

NAMEN NEPREMIČNINSKIH
EVIDENC
Nepremičnina se v geodetski zakonodaji
pojmuje kot zemljišče s pripadajočimi
sestavinami. Te sestavine so stavbe ali deli
stavb, ki so evidentirani v katastru stavb.
Zakoni predpisujejo vrsto nepremičninskih
evidenc, ki pa so med seboj povezane.
Njihov namen je, da imamo pregledno
stanje našega prostora tako za upravno
delovanje države in lokalne skupnosti,
statistično oz. razvojno naravnanost,
načrtovanje prostora, varnost pred
naravnimi nesrečami, enakopravno
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obdavčenje vseh subjektov in pravno
varnost premoženja. Prednost teh evidenc
lahko izkoristijo tudi podjetja oz. lastniki,
saj lahko uporabljajo podatke obstoječih
evidenc, jih dopolnijo z dodatnimi svojimi
podatki ter jih hkrati posodabljajo. Tako
ne potrebujejo ustvarjati lastnih evidenc,
ampak imajo že pripravljeno primerno
osnovo, ki ji dodajajo specifične podatke.
To bi lahko bilo uporabno zlasti za velike
korporacije, podjetja, ki imajo veliko
poslovalnic, ali gospodarske družbe, ki
imajo razpršena skladišča in industrijske
obrate.
Geodetska uprava Republike Slovenije
(GURS) je krovna organizacija v sestavi
ministrstva za infrastrukturo in prostor,
ki skrbi za vzpostavitev in vzdrževanje
nepremičninskih evidenc, med katere
sodijo tudi zemljiški kataster, kataster
stavb, registra nepremičnin, register
prostorskih enot, kataster gospodarske
javne infrastrukture in druge. Vse
upravne zadeve vpisa sprememb
v okolju (novogradnje, dozidave,
delitve, združevanja) prek predpisanih
elaboratov izvajajo geodetska podjetja.
Določene zadeve vam lahko uredijo tudi
projektantska podjetja ali lastniki.

V javnosti še vedno prevladuje
mnenje, da so najpomembnejše
nepremičnine parcela in njene
urejene meje. Če na hitro
preračunamo, koliko odštejemo
za nakup parcele, in to
primerjamo z vsemi gradbenimi
in vzdrževalnimi deli, ki ste jih
vložili v stavbo na tej parceli,
boste hitro prišli do zaključka,
da je stavba običajno vredna
veliko več kot parcela.

PREDNOSTI UREJENIH
NEPREMIČNINSKIH
EVIDENC
Vpis nepremičnine v geodetske evidence
je tudi prvi korak pri vpisu nepremičnine
v zemljiško knjigo. S tem pridobimo
pravno varnost nad lastnino. Postopki pri
pridobivanju bančnih posojil, urejanju
najemnih pogodb ter služnosti so
bistveno varnejši, lažji in hitrejši. Zlasti
je to pomembno pri večetažnih stavbah,
kjer je v eni stavbi več delov stavb, ki jih
samostojno uporabljajo samo določeni
lastniki. Za nove stavbe investitor po
končni gradnji poskrbi za vpis stavb
in delov stavb v evidence. Problemi se
pojavljajo zlasti pri starejših večetažnih
stavbah, ko so pravice, obveznosti in
bremenitve lastnikov vpisane samo na
parcelo. Vsaka prodaja deležev na taki
‘neurejeni’ stavbi (v upravni terminologiji
se to navaja kot nekatastrsko vpisana
stavba) je zelo zapletena in je tudi ni
mogoče vpisati v zemljiško knjigo. Lastnik
s tem nima težav vse do takrat, ko se
odloči, da bo del stavbe prodal. Zadeve ni
moč urediti čez noč, zato je treba te stvari
urediti veliko prej.
Za zavarovanje lastninskih pravic je
nujno, da novi ali stari lastnik spremembo
lastništva predloži zemljiški knjigi. Prav
tako mora sporočiti vsako spremembo
imena podjetja ter druge spremenjene
podatke (naslov, matično številko). Samo
tako bo v prihodnosti pravilno vabljen pri
zadevah, ki se tičejo njegove nepremičnine,
in seznanjen s pravicami, ki mu s tem
pripadajo.

forum
Katarina Žunič

24. OTOŠKI FORUM ODLIČNOSTI
NA OTOČCU STA FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU IN DRUŠTVO
EKONOMISTOV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE MAJA ORGANIZIRALA ŽE 24. FORUM ODLIČNOSTI
IN MOJSTRSTVA. PROGRAM LETOŠNJEGA FORUMA SO ORGANIZATORJI IN PREDAVATELJI
OBLIKOVALI OKOLI TEME DRUŽBENA ODGOVORNOST.
poskrbeti, tako da dobijo nova »zelena«
znanja in primerna delovna mesta.
Vlaganje v ljudi pomeni tudi prizadevanja
za večjo pravičnost, pravičnost v družbi
ali pri nagrajevanju. Družbeno odgovorna
so tudi vplivanja na finančne tokove,
prizadevanja za privabljanje zelenih
vlaganj »potrpežljivega« kapitala, ki
ne »špekulira« in ne pričakuje hitrih
dobičkov. In, ne nazadnje, družbeno
odgovorna organizacija ne razmišlja ves
čas samo o gospodarski rasti, temveč tudi o
povečevanju blaginje ljudi okrog sebe.

V uvodnem pozdravnem nagovoru je
predsednik države Danilo Türk opozoril
na pomembnost trajnostnega razmišljanja
in odgovornega ravnanja pri snovanju
državne politike razvoja: »Zagotovo
bo razvoj zahteval večje vključevanje
kvalitativnih dejavnikov in manj zanašanja
na količinsko rast ter več prispevka za
rast kakovosti življenja. To ne bo šlo brez
inovacij in brez sprememb, ki zadevajo tudi
našo miselnost.«
Forum odličnosti in mojstrstva predstavlja
dragocen prostor pozitivne energije, ki
s svojimi prispevki v naše okolje vnaša
pomembna sporočila in razširja teme, o
katerih se družba mora pogovarjati.
Forum se je začel s tradicionalno
podelitvijo velike nagrade odličnosti
in mojstrstva, ki jo je iz rok lanskega
dobitnika Janeza Gabrijelčiča in
predsednice Društva ekonomistov
Dolenjske in Bele krajine Zvezdane
Bajc prejela klimatologinja Lučka
Kajfež Bogataj. O tem, kaj ji pomeni to
priznanje, je povedala: »Priznanja, ki jih
dobim v Sloveniji, mi pomenijo skoraj
več kot tuje nagrade. Moje znanstveno in
strokovno delo s tem dobi smisel, saj mi
je na prvem mestu blaginja naših ljudi.
Slovenija je dežela z izjemnim naravnim
kapitalom: obilico vode, gozdnatostjo
in veliko neokrnjenimi ekosistemi. To je
naše bogastvo, in zato so nam ponujene
prednosti pred drugimi evropskimi

državami. A kljub temu skoraj nikoli ne
razmišljamo o Sloveniji kot o bogati državi,
ampak bolj o državi, katere BDP ni tako
visok, kot bi si želeli. Ta naravni kapital
moramo začeti ceniti in z njim upravljati
bolj trajnostno. Na to opozarjam že leta in
morda se začenjajo ljudje tega zavedati.
To mi sporoča ta nagrada odličnosti in
mojstrstva.« Nagrajenka je še opozorila, da
je družbeno odgovorna organizacija tista,
ki se odloča za prava vlaganja. Na prvem
mestu so vlaganja v ohranjanje naravnega
kapitala, na drugem mestu pa vlaganja v
ljudi. Družbeno odgovorno delovanje je
opuščanje slabih okoljskih praks, pa naj
gre za nesmotrno rabo energije, vode ali
drugih naravnih virov. Za ljudi je treba

Programski svet foruma je vnovič podelil
nagrado organizaciji, ki je v minulem
letu na novo zaposlila največ delavcev. Že
drugo leto zapored jo je prejela novomeška
Krka.
Predavatelji letošnjega foruma so
razpravljali o temeljih družbeno
odgovornega ravnanja pri uveljavljanju
univerzalne odličnosti in mojstrstva
ter predstavili modele dobrih praks
v podjetjih. Predstavitev domovinske
vzgoje na OŠ Brusnice je opozorila na
pomembnost vzgoje domoljubja.
V zaključku so sodelujoči na okrogli mizi
razpravljali o družbeno odgovornem
ravnanju v poslovnem in zasebnem
življenju ter prisotne pozvali, da se
prebudimo in se spremenimo v družbeno
odgovorne posameznike.

Na fotografiji (od leve proti desni): Janez Gabrijelčič, Lučka Kajfež Bogataj, Zvezdana Bajc
uspehjunij12

19

novice
Tomaž Kordiš

Katarina Žunič

26. RAZŠIRJENA SEJA
UPRAVNEGA ODBORA

VOLITVE V IZVRŠILNE
ODBORE SEKCIJ

Uvodoma je bila podana informacija o dopolnitvi Državnega
prostorskega načrta (DPN) prvega odseka južnega dela 3. razvojne
osi. V času javne seznanitve je GZDBK v imenu svojih članov
podala pisne pripombe na gradivo za javno seznanitev z DPN in ga
posredovala na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Z letošnjim letom se izteka prvi štiriletni mandat članov izvršilnih
odborov petih sekcij GZDBK. Do sedaj so bili izvedeni trije zbori
sekcij, na katerih so bili izvoljeni novi izvršilni odbori. Sekcijo za
kakovost in inovativnost bo naslednja štiri leta vodil Roman Žunič
iz podjetja Secop kompresorji, d. o. o. Na zboru Sekcije za človeške
vire so člani vnovič potrdili dosedanjo predsednico Marto Strmec
iz podjetja Trimo, d. d. Vodenje Sekcije računovodskih servisov
pa je prevzela Vesna Gregorič iz podjetja Finline, Vesna Gregorič,
s. p., ki je ob imenovanju povedala: »Naša sekcija je edinstvena
v smislu povezovanja stanovskih kolegov v panogi. Natančneje,
v njej smo skupno nit interesov našli ekonomisti, revizorji in
finančni delavci, zaposleni pretežno v računovodskih servisih.
Naši prednostni nalogi sta aktivno delo v sekciji ter povezovanje
med člani. Rezultati bodo prepoznavni takrat, ko bomo uresničili
tri osnovne cilje: nenehno izobraževanje, povezovanje in kakovost
dela. Vsi trije pomembni in med seboj tesno povezani cilji so pot k
odličnosti, h kateri stremimo.«

Na razširjeno sejo Upravnega odbora so bili povabljeni
predstavniki Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine
(GZDBK) v različnih regijskih in državnih ustanovah, predsedniki
sekcij, ki delujejo pod okriljem GZDBK, ter predsednik Komisije
za podelitev priznanj za vzoren primer ravnanja s človeškimi
viri ter predsednik Komisije za podelitev inovacijskih priznanj.
Predstavniki GZDBK v različnih ustanovah so podali poročila o
svojem delovanju v naslednjih institucijah: Regionalni razvojni
svet, Upravni odbor Fakultete za informacijske študije, Upravni
odbor Fakultete za industrijski inženiring, Upravni odbor Fakultete
za organizacijske študije, Svet zavoda Šolski center Novo mesto,
Strateški svet Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole,
Svet Nahtigalovih priznanj, Svet ZZZS, OE Novo mesto, Svet
agencije Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu,
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, zunanji oddelek v Novem
mestu, in Gospodarska zbornica Slovenije.

Člane novoizvoljenih izvršilnih odborov si lahko ogledate na
spletni strani www.gzdbk.si v zavihku sekcije. Zbori članov Sekcije
za informatiko in Sekcije za okolje in energijo bodo jeseni.

Katarina Žunič

Nina Šab

SEKCIJA SENIORJEV

Srečanje diplomatov
s podjetji Dolenjske
in Bele krajine

Sekcija seniorjev, ki deluje pri GZDBK, predstavlja pomembno
priložnost za graditev medgeneracijskih odnosov s poudarkom
na prenosu znanja in izkušenj ter za vključevanje upokojenih
menedžerjev in strokovnjakov v projekte zbornice. Sekcija
pripravlja vrsto izobraževalnih in družabnih dogodkov, med
katerimi je bil tudi nedavni obisk podjetja Revoz, d. d., maja letos.
Člane sekcije sta na obisku v Revozu sprejela predsednik uprave
Aleš Bratož in član uprave Franci Bratkovič. Po predstavitvi
podjetja, ki jo je pripravil predsednik uprave, so si udeleženci
ogledali tudi proizvodnjo.

»Sledili bomo interesom slovenskega gospodarstva in priložnostim,
ki jih ponujajo tuji trgi,« je prisotnim pojasnil minister za zunanje
zadeve Karel Erjavec.
Direktor Direktorata za gospodarsko diplomacijo Stanislav Raščan
je označil iskanje konkretnih poslovnih priložnosti za slovensko
gospodarstvo kot prednostno nalogo gospodarske diplomacije.
V sodelovanju z diplomatsko konzularno mrežo slovenskim
podjetjem direktorat pomaga pri vstopanju ter širitvi poslovanja
na tujih trgih, posreduje informacije za konkretne poslovne
priložnosti, organizira gospodarske delegacije, pomaga pri
reševanju težav na tujih trgih in drugo.
Po predstavitvenem delu srečanja, ki je potekal na Otočcu 17. 4.
2012 v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve, MO Novo mesto
in GZDBK, so se predstavnikom podjetij posvetili diplomati iz tujih
držav. Individualna svetovanja so omogočila zaupno obravnavo
pomembnih tem za gospodarstvenike.
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Vsa zavarovanja lahko
upravljate prek spleta.
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rovanje
Avtomobilsko zava
*

že od 66 € naprej!

*Navedena letna zavarovalna premija 66 € + 0,6 centa/km velja za zavarovanje avtomobilske
odgovornosti z zakonsko zavarovalno vsoto, in sicer za zavarovanca, starega 25 let ali več,
ki je v skladu z zavarovalnimi pogoji razvrščen v 1. do 4. premijski razred in sklene zavarovanje
za vozilo, katerega moč ne presega 59 kW, ter v zavarovalnem letu ne prevozi več kot 1.000 km.

DROBNOGLED USPEHA
Katarina Žunič

KREATIVNI IN PODJETNI
Studio Virc, Boštjan Virc
PODJETNIŠKA misel:
z našim poslom,
»Nikoli nismo zapravljali za stvari, ki niso bile neposredno povezane
bno. Ključno je,
in vedno smo imeli pred očmi, kaj je za razvoj podjetja najbolj pomem
in preverjaš svoje
da imaš izdelan poslovni model, h kateremu se vedno lahko vračaš
zdijo nedostopna.
se
odločitve. Treba je biti neustrašen in potrkati tudi na taka vrata, ki
moraš odnehati ali z
Menim pa, da se je treba tudi stalno spraševati, kdaj nastopi točka, ko
nekim projektom ali z neko idejo ali s poslom v celoti.«

Podjetje Studio Virc sta ustanovila
brata Andrej in Boštjan Virc,
ko sta se leta 1992 oba soočila
s prelomnimi življenjskimi
okoliščinami. Andrej je bil
zaposlen v Pionirju, ki je takrat
propadel, Boštjan pa je ravno
zaključil služenje vojaškega roka
in se vpisal na fakulteto. Bil je čas
sprememb in odločila sta se, da
gresta v svoj posel. Oba sta se še
kot majhna ukvarjala z »ljudsko
tehniko«. Bila sta navdušena
nad modelarstvom, izdelovanjem
maket, fotografiranjem,
računalništvom, glasbo. Vsa
ta nagnjena so ju vodila v
odločitev, da sta na začetku
podjetja svojo dejavnost zastavila
kot večmedijsko produkcijo.
Ukvarjala sta se z videom,
fotografiranjem in sprva tudi
z grafičnim oblikovanjem. V
nekaj letih sta svojo dejavnost
usmerila v korporativno video
produkcijo. Kasneje so svojo
dejavnost razširili tudi na
druga področja. Danes veliko
sodelujejo s televizijo in se
ukvarjajo z avtorsko produkcijo,
kot so dokumentarni filmi in tudi
igrani filmi. Ta del se je veliko
bolj razširil, ko se je v podjetje
dejavno vključil še Andrejev sin
Žiga Virc.
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Podjetje Studio Virc je tipično
družinsko podjetje, v katerem
se vsa družina vključuje v
njegove dele. Žiga je še kot
majhen fant med poletnimi
počitnicami pomagal pri
projektih. Andrejeva žena,
ki je bila radijska voditeljica,
je nekaj časa sinhronizirala
filme. Poslovne prostore imajo
v družinski hiši. Poslovati so
začeli, ko so bila družinska
podjetja večinoma obrtniška
in za druge dejavnosti to ni
bilo najbolj značilno. Vendar
se je ta model za prvo obdobje
podjetja pokazal za zelo
uspešnega. Začetki poslovanja
so bili mnogo počasnejši kot
sta pričakovala Boštjan in
Andrej. »Prvih nekaj let je bilo
kar težko. Vendar sva kmalu
začela sodelovati s podjetji v
lokalnem okolju, kot so Revoz,
Krka, Labod, Kolpa, Trimo.
To ozko lokalno okolje je
bilo odskočna deska za naše
majhno podjetje,« pripoveduje
Boštjan Virc.
Po začetnem obdobju je sledilo
obdobje, v katerem so zelo
veliko delali za podjetje Revoz.
Nato je prišlo do prelomnega
trenutka, ko je Revoz poostril
svojo politiko do dobaviteljev.
V tem položaju so se zavedli,
da morajo v svoje poslovanje
vnesti spremembe. Do takrat
sta bila v podjetju zaposlena
le Andrej in Boštjan Virc,
leta 2000 pa so razširili
ekipo in intenzivno začeli s
trženjem in prodajo. Želeli
so se širiti izven lokalnega

okolja, kar je za njih pomenil
velik korak naprej. Dobili so
nekaj odličnih priložnosti in
ugotovili, da z dobrim delom
in vztrajnostjo lahko prodrejo
kamor koli. Hkrati so spoznali,
da je lokalpatriotizem krasna
stvar, ki smo ji bili v Novem
mestu vedno blizu, ampak je
hitro lahko ovira in potuha
preozkemu razmišljanju.
Največ vlagajo v znanje, v ljudi.
Veliko se izobražujejo in hodijo
na festivale. Te številke so
večje od vlaganj v opremo, pri
čemer so precej bolj previdni.
»Tehnologija hitro zastari, poleg
tega je te opreme sedaj na trgu
veliko, ker se je marsikdo uštel
pri investicijah in so najemi
razmeroma ugodni,« pravi
Boštjan, »klasična napaka,
ki jo delajo nekateri iz naše
panoge, je veliko navdušenje
nad tem, kakšno opremo
imaš. Zame oprema ni tako
pomembna, to je le pripomoček
za uresničevanje idej.«
Razvoj tehnologije je njihovo
poslovanje spremenil, tako
da se je pocenil marsikateri
del produkcije. Predvsem
je sprememba v času
postprodukcije, pri čemer vsa
komunikacija z naročnikom
zdaj lahko poteka na daljavo.
S svojimi filmi se prijavljajo
na ugledne festivale. Dva
najpomembnejša festivala
korporativnih filmov sta v
Hamburgu in Cannesu, od
koder so prinesli tri nagrade.
Festivalov se udeležujejo, zato

da dobijo zunanjo potrditev,
da ustvarjajo kakovostne
filme. Poleg tega so festivali
priložnost videti, kaj in kako
delajo drugi. Navsezadnje
nagrada na takih festivalih
prinese vidnost in posledično
lahko tudi višjo ceno.
V spremenjenih gospodarskih
razmerah zadnjih let so še
povečali prodajne napore in
iskanje posla. »To se je prav
v naši panogi izkazalo za
uspešno, saj je bilo takrat veliko
»filmarjev«, ki so se ukvarjali
s komercialno produkcijo in se
jim je zdelo izpod časti iskati
in pridobivati posle.« V tem
obdobju so začeli iskati tudi
nove načine financiranja, kot
so javni razpisi za avtorsko
produkcijo. To je sovpadlo
z Žigovo željo po avtorskem
ustvarjanju in podali so se na
novo področje dela, pri čemer
so se povezali z RTV Slovenija.
Sledili so dvema ciljema,
razširili so področje svojega
delovanja in razporedili vire
financiranja. Večinski del je
še vedno tržna, komercialna
produkcija, del pa je avtorske
produkcije, ki se financira
skozi javne razpise. »Vsako
obdobje je treba preživeti in
jaz stavim na razmišljanje
na drugačen način. Treba
je gledati dlje od domačega
praga in biti okreten v svojem
poslovanju,« pravi Boštjan
Virc. »Od začetka podjetja do
danes smo vsako leto povečevali
promet, torej smo vsako leto
nekoliko zrastli.«

Ugodnosti ob odprtju poslovnega računa
v Abanki v dolenjski regiji
Izberite ugodnosti iz naše posebne ponudbe, kot vam ustreza! Pripravili smo jo za mikro, mala in srednja
podjetja ter podjetnike in zasebnike ob odprtju poslovnega računa v poslovalnicah Abanke v dolenjski regiji.
Poslovne finance

Ugodnost1

Poslovni račun

Vodenje računa 12 mesecev brezplačno

Plačilni promet – prilivne transakcije:
– stroški evidentiranja prilivov v domačem plačilnem prometu

3 mesece polovični stroški

– stroški evidentiranja prilivov v čezmejnem plačilnem prometu do 50.000 EUR 3 mesece polovični stroški
– stroški evidentiranja prilivov v domačem plačilnem prometu za izdajatelje
obrazcev UPN z vrstico OCR (model SI12)

3 mesece brez stroškov

Limit na transakcijskem računu do 10.000 EUR2

Ena odobritev brez stroškov

Depozit na odpoklic nad 5.000 EUR3

Nominalna obrestna mera 1,1 % na leto

Posebna ponudba velja od 10. 5. 2012 do 31. 8. 2012 oziroma do preklica ponudbe.
Za več informacij o ponudbi vam je na voljo Sašo Matko, telefon (07) 37 19 043, e-naslov saso.matko@abanka.si.
Ponudba je namenjena novim komitentom, ki nimajo odprtega računa pri Abanki in se odločijo poslovati z njo na Dolenjskem in v obalno-kraški regiji.
Podjetje lahko pristopi k poljubnemu številu storitev iz te posebne ponudbe, lahko pa izkoristi tudi ugodnosti iz drugih aktualnih posebnih ponudb
banke. Popusti med posebnimi ponudbami Abanke za malo gospodarstvo se ne seštevajo in jih lahko izkoristite le enkrat v času sodelovanja z banko.
2
Odplačilna doba do 6 mesecev. Banka si pridržuje pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev, zavrne odobritev limita na transakcijskem računu.
3
Ponudba velja za eno pogodbo, in sicer za depozite na odpoklic s skrajnim rokom pogodbe do 2 mesecev in rokom odpoklica od 15 do vključno 30 dni.
1
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Banka prijaznih ljudi
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Nalgesin® S hitro in za daljši čas odpravlja različne vrste
bolečin, kot so glavobol, zobobol, menstrualne bolečine
ter bolečine v mišicah in sklepih.
Slovenski farmacevti za samozdravljenje glavobola
najpogosteje svetujejo Nalgesin® S.*
Presenetite bolečino in imejte hitro rešitev vedno pri roki.
Več informacij lahko poiščete na www.nalgesin.si ali na
www.lekarna-na-dom.si.
* Raziskava o najpogosteje priporočenih izdelkih brez recepta v slovenskih lekarnah,
FarmAsist, d. o. o., 2010.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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Nalgesin S vsebuje naproksen natrij.

Ko kliče bolečina …
... poiščite hitro rešitev.

