Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 4. 10. 2020
Število objav: 4
Internet: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 4
Inženirski dan: 0
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Naslov

Gospodarstvo okreva – vrnitev na predkrizne ravni šele 2022

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 10. 2020

Avtor

A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...veljajo nekateri vladni ukrepi. POSLEDICE BODO TUDI DOLGOROČNE Umar predvideva nekoliko manjši, a še
vedno občuten padec v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Uvoz in izvoz sta sploh v mesecu aprilu padla za
več kot četrtino, v vmesnem času pa se je mednarodni promet tako rekoč že vrnil na predkrizne ravni....

Naslov

Za večjo učinkovitost pri energetskih sanacijah stavb

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 3. 10. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v sodelovanju s slovenskim Eko skladom v Mariboru organiziralo strokovno
srečanje za izvajalce zaključnih del v gradbeništvu. Na srečanju so se posvetili trajnostnim vidikom in izboljšani
učinkovitosti dela pri energetskih sanacijah stavb, pri tem pa posebno pozornost namenili...

Naslov

Dari Južna: eden zadnjih pidovskih baronov, od prezadolženosti do gazele

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 3. 10. 2020

Avtor

Jure Ugovšek, Petra Sovdat

Teme

Gradbeništvo, graditev

...najbogatejših Slovencev. Vabimo vas k prednaročilu s popustom. Medtem ko smo zakonca Južna pred leti opisovali
kot borznika, zdaj svoj imperij gradita predvsem na gradbeništvu in tekstilu. Največji in najuspešnejši podjetji v skupini
sta cestno gradbeno podjetje CGP (v zvezi s tem ne smemo prezreti, da je se je Južna leta 2013...

Naslov

Gospodarstvo okreva – vrnitev na predkrizne ravni šele 2022

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 3. 10. 2020

Avtor

A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nekateri vladni ukrepi. Bobo POSLEDICE BODO TUDI DOLGOROČNE Umar predvideva nekoliko manjši, a še
vedno občuten padec v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Uvoz in izvoz sta sploh v mesecu aprilu padla za
več kot četrtino, v vmesnem času pa se je mednarodni promet tako rekoč že vrnil na predkrizne ravni....
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Deli na:

Facebook

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Twitter

Slovensko gospodarstvo se različno odziva na eno najhujših preizkušenj v
zadnjih 30 letih.
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Dreamstime

Gostinci bodo še dolgo čakali na vrnitev v predkrizno stanje.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ne zamudite naših objav na

Facebooku

in

Instagramu

Urad za makroekonomske analize (Umar) za letos predvideva 6,7-odstotni upad BDP,
gospodarska aktivnost, ki je doživela najhujši udarec v mesecih karantene, pa se bo vrnila na
predepidemiološke ravni šele leta 2022. Gre seveda le za napovedi, ki pa se v veliki meri
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zanašajo na to, da pandemija ne bo ušla izven vsakega nadzora. Padec povpraševanja različne
panoge beležijo z različnim časovnim zamikom, prav tako se razlikuje okrevanje. Medtem ko so
se določeni sektorji že vrnili na predkrizne ravni (kriza v obliki črke V), se v drugih sektorjih
soočajo s stagnacijo (kriza v obliki črke L).

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nataša Juhnov/Vestnik.si

Največ bonov je bilo unovčenih na obali, v termah in nekaterih alpskih destinacijah.

IZVOZNO GOSPODARSTVO
Odvisnost slovenskega gospodarstva od izvoza pomeni, da je/bo okrevanje v veliki meri odvisno
od ekonomskih gibanj v Nemčiji, Avstriji, Švici, na Hrvaškem in tako dalje. Kazalniki zaupanja na
ravni Evropske unije se izboljšujejo, k čemur je veliko pripomogel dogovor na ravni Unije glede
skupnega sklada za okrevanje.
Aktivnost bo letos pri nas predvidoma najbolj upadla v sektorjih, ki so utrpeli (in še vedno trpijo)
največjo škodo zaradi omejitev druženja, organizacije dogodkov ali prehoda mej. Največji
poraženec koronakrize je tako storitveni sektor, natančneje gostinci, hotelirji, ponudniki
rekreacijskih, športnih, kulturnih in osebnih storitev.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Še vedno ni jasno, kako velike posledice bo kriza pustila v avtoindustriji.

TURIZEM BO OKREVAL NAJDLJE
Fedja Pobegajlo, direktor turistično-gostinske zbornice pri gospodarski zvezi Slovenije, je v
pisnem odgovoru za Svet24 dejal, da je turizem tudi panoga, kjer se napoveduje najdaljše
okrevanje in bo med bolj prizadetimi. »Po najbolj optimističnih napovedih naj bi stanje v turizmu iz
leta 2019 dosegli šele v nekaj letih; svetovni analitiki napovedujejo, da se naj bi to zgodilo leta
2024.« Vladna pomoč v obliki vavčerjev je bila dobrodošla, a pri tem je Pobegajlo izpostavil tudi
pomanjkljivosti modela, saj je bilo največ bonov unovčenih na obali, v termah in nekaterih alpskih
destinacijah; »na drugi strani so mestne destinacije malodane prazne. Številni segmenti turizma –
turistične agencije, velik del gostinstva, poslovni turizem, letalski prevozi, cateringi in tako dalje –
pa niso bili deležni pozitivnih učinkov turističnih bonov.«
Posredno z zlomom turizma so velike izgube zabeležili tudi na področju prometa, pri čemer so
najresnejše probleme imeli ponudniki avtobusnih prevozov. Javni prevoz je bil ustavljen v celoti, a
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se je zdaj postavil na noge. Kot opozarja Saška Kumer iz sindikata delavcev prometa in zvez, pa
so v vmesnem času mnogi mali prevozniki bili primorani prenehati z obratovanjem v celoti. Zdi se,
da so večji ponudniki, kot so Arriva ali Nomago, že premostili najhujše, odpuščanja so bila
omejena. Ker gre za delovno silo, ki v pretežni meri prihaja iz držav nekdanje Jugoslavije, pa
Kumrova priznava, da se zaradi tega tudi manj poznajo na slovenski statistiki.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Bobo

Številni manjši prevozniki so morali zapreti firme.

88 TISOČ LJUDI NA ZAVODU
Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je ob koncu avgusta bilo na zavodu
registriranih 88.172 brezposelnih oseb, kar je 1,4 odstotka manj kot julija in 23,2 odstotka več kot
v lanskem avgustu. V obdobju prvih osmih mesecev letošnjega leta se je tako na zavodu na novo
prijavilo 67.712 brezposelnih oseb, kar je 48,4 odstotka več kot lani v tem času. Samo v turizmu je
od razglasitve epidemije sredi marca do konca avgusta brez dela ostalo 7656 zaposlenih. Breda
Črnčec, generalna sekretarka Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, opozarja, da je
v začetnih mesecih pandemije vladal »kaos«, številni kvalitetni kadri pa so ob valu odpuščanj po
njenem mnenju za vedno opustili te poklice. O poletni sezoni pa je Breda Črnčec zapisala, da so
se nasprotno »soočali tudi s pomanjkanjem delavcev in iz tega razloga s težkimi delovnimi pogoji.
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Delavcev, ki so odšli, se ni nadomeščalo, zato so bili preobremenjeni obstoječi delavci, pojavljale
so se kršitve počitkov, kršitve varstva in zdravja pri delu, psihični pritiski in stiske zaradi še
dodatnega dela.«

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Bobo

Zdi se, da se je odpuščanje za zdaj ustavilo. Vsaj dokler še veljajo nekateri vladni ukrepi.

POSLEDICE BODO TUDI DOLGOROČNE
Umar predvideva nekoliko manjši, a še vedno občuten padec v predelovalnih dejavnostih in
gradbeništvu. Uvoz in izvoz sta sploh v mesecu aprilu padla za več kot četrtino, v vmesnem času
pa se je mednarodni promet tako rekoč že vrnil na predkrizne ravni. Dolgoročno se bodo
posledice poznale v opremi in strojih, saj so v preteklih mesecih v veliki meri izostale investicije.
O težavah avtomobilske industrije in posredno njenih slovenskih podizvajalcev smo nedavno že
poročali. Direktorica Združenja kovinske industrije Janja Petkovšek je v pogovoru za Svet24
poudarila, da si proizvodne verige še vedno niso opomogle; na vprašanje, kako bi vlada lahko
pripomogla k okrevanju 3400 podjetij, ki delajo na tem področju, pa je dejala, da se ob odlivu
kadrov v tujino podjetja srečujejo s težavami pri povratnem pridobivanju usposobljene delovne sile
in strokovnjakov iz tujine, delovna zakonodaja pa po njenem mnenju delodajalcem ne omogoča
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bolj fleksibilnega pristopa pri njihovem zaposlovanju. Umarjevo poročilo pa vendarle ponuja nekaj
srednje- in dolgoročnih pozitivnih učinkov na domačo proizvodnjo: »Krajšanje globalnih verig

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

vrednosti oziroma preusmeritev na geografsko bližje dobavitelje, ki se je sicer začelo že pred
pandemijo, predstavlja priložnost za višjo gospodarsko rast v Sloveniji.«
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Za večjo učinkovitost pri energetskih sanacijah
stavb

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ODPRI GALERIJO
IVAN PISAR VANČ

Sanja Verovnik

03.10.2020, 02.00
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Združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v sodelovanju s slovenskim
Eko skladom v Mariboru organiziralo strokovno srečanje za izvajalce
zaključnih del v gradbeništvu.
Na srečanju so se posvetili trajnostnim vidikom in izboljšani učinkovitosti dela pri energetskih sanacijah
stavb, pri tem pa posebno pozornost namenili pomenu strojnih nanosov različnih gradbenih izdelkov, ki jih
na trgu ponujajo ugledni proizvajalci gradbenih materialov.

Trajnostna gradnja in energijska uspešnost
GBC Slovenija si na slovenskem trgu prizadeva spodbujati trajnostno gradnjo in se zato osredotoča
predvsem na energijsko uspešnost ne le pri novogradnjah, pač pa tudi pri obnovi obstoječih stavb. Po
besedah predsednika upravnega odbora združenja dr. Iztoka Kamenskega to vključuje vgradnjo ali
uporabo sodobnih in izboljšanih, energijsko varčnih gradbenih materialov, ki pomembno vplivajo na
trajnost objektov, hkrati pa manj obremenjujejo okolje in povečujejo njihovo energijsko učinkovitost. Prav
ta trajnostna merila v svoje razpisne pogoje za pridobitev subvencij ali kreditov za okoljske naložbe
vključuje tudi Eko sklad, ki jih je implementiral v ukrepe, povezane v izvedbo toplotne izolacije fasade in
celovite energetske obnove. Tako morajo zaključni sloji fasadni površini zagotavljati kakovostno

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

funkcionalno zaščito, materiali pa s svojimi lastnostmi kakovostno kljubovati vplivom iz okolja.
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Multipor je gradbeni material, izdelan iz mineralnih surovin, kot so apno, pesek, cement in voda. Je negorljiv in
izdelan na okolju prijazen način. IVAN PISAR VANČ

Lažje delo pri sanaciji objektov
Iztok Kamenski je poudaril, da je treba posebno pozornost posvetiti novim pristopom, ki bodo izvajalcem,
med njimi prav fasaderjem in slikopleskarjem, olajšali delo pri sanaciji objektov. Praktične prikaze so v
sodelovanju s predstavniki trgovskega podjetja Superkem izvajali inštruktorji nemškega podjetja Wagner,
ki je na trgu prepoznavno po svojih inovativnih in tehnološko visoko razvitih črpalkah za strojne nanose
notranjih zidnih ter fasadnih barv, lakov ter premazov, izravnalnih mas, gradbenih lepil, zaključnih ometov
in drugih sorodnih izdelkov. Družba JUB je na srečanju v Mariboru prikazala možnosti strojnega nanosa
različnih izdelkov. Posebej so udeležencem predstavili sistemsko rešitev za sanacijo razpok na dotrajanih
delih ovoja objekta z obnovitvenim barvanjem, ki z uporabo elastomernega premaza Revital Primer NG
ali Revital Crack Repair predstavlja cenejšo alternativo celostni prenovi fasade objekta. Podjetje Xella pa
je predstavilo prednosti učinkovite paroprepustne in kapilarno aktivne notranje izolacije Multipor,
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difuzijsko odprtega sistema s sposobnostjo prevzemanja odvečne vlage iz prostora, ki je preprosta za
vgradnjo. Multipor je kot mineralna toplotna izolacija iz porobetona negorljiva in izdelana na okolju
prijazen način. Primerna je tudi za ponovno predelavo, toplotnoizolacijske plošče pa bodo objekt ščitile
tudi pred mikroorganizmi, glivami in plesnijo. V podjetju Xella so jo razvili že pred dvema desetletjema in

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

je v tem času prejela že vrsto ekoloških nagrad.
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Dari Južna: eden zadnjih pidovskih
baronov, od prezadolženosti do gazele
Čas branja: 8 min

4
03.10.2020 10:08

Kako poslovnež, ki se omenja v zvezi s kupovanjem
delnic Petrola ministra Vizjaka, ocenjuje delo vlade in
razmere na kapitalskem trgu
PETRA SOVDAT , JURE UGOVŠEK

Več iz teme:

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

poslovni rezultati >
Telekom >

poslovanje podjetij >

Vesna Južna >

Perspektiva >

Dari Južna >

Petrol >

LISG >

Vizija >

Dari Južna je eden od poslovnežev, ki se v javnosti ne pojavlja
velikokrat. Tudi za odgovore na vprašanja, ki smo mu jih poslali
za članek, ki ga berete, so bila potrebna pogajanja. Južna je
(skupaj z ženo Vesno, ki pa se v javnosti pojavlja še manj)
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pomemben igralec na slovenskem kapitalskem trgu, predvsem
pri upravljanju Petrola in Telekoma, katerih velik lastnik je.
Medtem ko je še pred leti, po globalni finančni krizi, kazalo, da
bo Južna zaradi prezadolženosti izgubil večino premoženja, kot
se je to zgodilo množici drugih tranzicijskih tajkunov, se je s
spretno igro, tudi političnimi povezavami, zlizal. Ne le iz
primeža dolgov, tudi iz zapora. »Samo dejanja štejejo,« pravi
Južna na sicer precej redkobesedni spletni strani svojega

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

imperija.

Foto: Anže Krže / mediaspeed.net
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Zakonca Južna
Belokranjca Dari in Vesna Južna sta poslovno kariero začela z
ustanovitvijo borznoposredniške družbe Perspektiva. Z izjemo
te in sevniške proizvajalke perila Lisca, ki jo je Perspektiva že
pred več kot desetletjem prevzela skupaj z dolenjsko družino
Polovič, sta zakonca Južna večino podjetij v svoj portfelj zajela s
prevzemom družbe za upravljanje Vizija in istoimenskim
pidom, danes pa glavnino njunih naložb najdemo zbranih v
skupini Perspektiva FT, ki zaposluje 1.608 oseb. Lani je bilo
premoženje zakoncev ocenjeno na 111 milijonov evrov,
premoženje se jima je glede na leto prej povečalo, uvrstila sta se

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

na 10. mesto lestvice Najbogatejših Slovencev.

Zagotovite si svež izvod revije Najbogatejši
Slovenci 2020 že danes
Naši analitiki so v sklepni fazi priprave lestvice
stotih najbogatejših Slovencev. Vabimo vas
k prednaročilu s popustom.
Medtem ko smo zakonca Južna pred leti opisovali kot borznika,
zdaj svoj imperij gradita predvsem na gradbeništvu in tekstilu.
Največji in najuspešnejši podjetji v skupini sta cestno gradbeno
podjetje CGP (v zvezi s tem ne smemo prezreti, da je se je Južna
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leta 2013 s tožilstvom pogodil zaradi očitkov pranja denarja in
oškodovanja CGP in za državo opravil 1.260 ur koristnega dela,
plačal 1,31 milijona evrov kazni ter v dobrodelne namene,
bolnišnicam, nakazal še 187 tisoč evrov, kar je bila tedaj
najvišja denarna kazen v zameno za prestajanje
zaporne kazni) in proizvajalec spodnjega perila Lisca. V lasti
skupine je še Tiskarna Novo mesto, IGM Strešnik ter še
nekaj naložb, med katerimi je opaznejši devetodstotni delež
trgovca z gorivi Petrol. Po neuradnih podatkih obvladuje Južna
prek prijateljskih družb še nekoliko več Petrola, več kot desetino
kapitala.

Petrol in Telekom, jokerja
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Naložbi v Petrol in Telekom, kjer ima danes nekaj manj kot dva
odstotka kapitala, pa sta Južnova največja aduta. V obeh
družbah je večinoma vedno potegnil s predlogi države, torej z
aktualno politiko, kar mu je zagotovo pomagalo pri preživetju.
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Foto: Aleš Beno
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Foto: Jure Makovec

Petrol je družbam Darija Južne z likvidnostjo in
kreditiranjem pomagal vse od leta 2010 do
sredine prejšnjega leta. Telekom je Južno že tožil,
ker ni izpolnil pogodbe reodkupa potrdil o
depozitih. Južna je lani pojasnjeval: »Ne Telekom
ne Petrol nista prispevala prav ničesar k
zmanjšanju zadolženosti družb iz skupine
Perspektiva.«
Kaj so potrdila o depozitih?
Potrdilo o vlogi oziroma depozitu je dolžniški
finančni instrument, je bančno potrdilo o
deponiranju sredstev z dogovorjeno obrestno
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mero za določeno obdobje (ponavadi od 14 dni do
šest mesecev). Medtem ko mora pri navadnih
vezanih vlogah deponent počakati, da vezava
denarja poteče, preden lahko spet razpolaga s
tem, je potrdilo o vlogi prenosljivo, z njim pa se
lahko trguje do zapadlosti.
Južna se je v zvezi s Petrolom omenjal lani, ob zamenjavi
dolgoletne uprave Petrola, ki jo je vodil Tomaž
Berločnik. »Petrol ga je rešil, zdaj pa pomaga
politiki,« je bil najpogostejši komentar opazovalcev. Petrol je
odigral pomembno vlogo pri razdolževanju skupine – družbe
Darija Južne niso le lastnice Petrola, so tudi njegovi poslovni
partnerji. Gradbeni del Južnovega imperija, recimo, je za Petrol
gradil črpalke. Kakšen je obseg poslov v Petrolu, niso želeli
razkriti, neuradno gre za bencinski servis ali dva na leto, eden
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pa navadno stane od 1,5 do 2,5 milijona evrov. Ko je Petrol
vodil Aleksander Svetelšek, mu je ta začel pomagati tudi pri
zagotavljanju likvidnosti in s tem pri poplačilu dolga. Dari
Južna je bil takrat v nadzornem svetu Petrola. Posli so se
nadaljevali tudi pod Berločnikom, kdaj je bil sklenjen zadnji, ni
razkrito (več o tem na povezavi zgoraj).
Južna se v zvezi s Petrolom omenja tudi letos, v povezavi z
nakupi Petrolovih delnic okoljskega ministra Andreja
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Vizjaka, ki smo jih razkrili na Financah, le nekaj mesecev pred
sprostitvijo oblikovanja cen, za kar so se v Petrolu zavzemali
desetletja. Delnice Petrola je v zadnjem obdobju kupoval
tudi Južna, ki pa zanika, da bi svetoval Vizjaku.
Omenjeni se v zvezi z delniškimi naložbami niso omenjali prvič
– že pred slabim desetletjem je Vizjak kupil tudi delnice
Telekoma, ko se je pripravljal nov krog prodaje družbe. Tudi
takrat sta zanikala povezavo.
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Preberite še:
Minister Andrej Vizjak spet na borznem
parketu: med epidemijo med največje
male delničarje Petrola
Minister Vizjak pojasnjuje nakup delnic
Petrola
Vlada liberalizirala cene vseh goriv!
Dobro za delničarje Petrola, tudi
ministra Vizjaka
Analiza: kdaj bo Petrol dvignil maržo in
kako se bo to poznalo delničarjem
Od česa vse bo v prihodnje odvisno, ali
bosta bencin in dizel še vedno po en
evro?
»Ker nam finančne zmožnosti dopuščajo, smo se odločili za
dodaten nakup delnic. Nakupe delnic Petrola bomo nadaljevali
odvisno od prostega denarnega toka naše skupine in cene delnic
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na trgu,« je Južna pred dnevi odgovoril Večeru. »Nikoli ne
kupujemo delnic na podlagi informacij, temveč izključno na
podlagi bilančnih podatkov in na podlagi lastnih analiz in
prepričanj,« je dodal. Južna ima v nadzornem svetu svojega
predstavnika, Mladena Kaliterno, pri imenovanju zdajšnje
uprave pa se je omenjalo, da je imel velik vpliv tudi na izbor
člana uprave za finance Matije Bitenca.

Veliki met: razdolžitev in preživetje
Prihodki skupine Perspektiva FT, v kateri sta zakonca lastnika
vsak polovice, so se lani predvsem zaradi desetmilijonskega
upada prihodkov gradbenega dela zmanjšali za tri odstotke, na
230 milijonov evrov, za nekaj več kot desetino pa je od
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rekordnega rezultata, doseženega v letu 2018, upadel čisti
dobiček, ki je tako znašal 16,7 milijona evrov. Zaradi
gospodarskega ohlajanja so si za letos postavili nekoliko nižje
cilje kot lani, je Južna zapisal v letnem poročilu, ob tem pa
poudaril, da to »ne pomeni odmika od naše strategije, da bomo
razvijali vsako posamezno družbo in skupino kot celoto ter do
leta 2023 v celoti odplačali ves finančni dolg«.
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Finančne obveznosti do bank, zmanjšane za denarna sredstva
na transakcijskih računih, so ob koncu minulega leta znašale 49
milijonov evrov, kar je 14 milijonov manj kot leto prej in 1,7kratnik EBITDA. Južna ob tem poudarja, da je dosegel manjšo
zadolženost brez prodaje finančnih naložb.
Neto dolg je tako manjši od tržne vrednosti delnic Petrola v lasti
Perspektive FT in z njo povezanih družb (približno 65 milijonov
evrov). Poleg tega imajo družbe v lasti zakoncev Južna v lasti še
približno odstotek in pol Telekoma Slovenije, kar je vredno
približno pet milijonov evrov. Pred leti prezadolžena skupina bi
tako ob prodaji delniških naložb lahko pokrila vse svoje
obveznosti do bank, kar je med glavnimi razlogi za tokratno
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zvišanje ocenjene vrednosti.

Krepitev finančne moči družb zakoncev Južna pa se kaže tudi v
njunih vnovičnih nakupih delnic Petrola. Jeseni sta prek
holdinga Vizija Ena prvič v zadnjem desetletju povečala svoj
delež v lastniški sestavi Petrola, s tem pa dala vedeti, da
dividende naložb (Petrol je avgusta družbam v lasti zakoncev
Južna izplačal več kot štiri milijone evrov dividend) toliko
presegajo finančne obveznosti, da razpolagata s presežkom
likvidnosti.
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Q & A: Še pred nedavnim je Južna napovedoval
prevzeme, letos več ne
Še v letnem poročilu za 2018 je zapisano, da skupina
Perspektiva FT »daje poudarek organski rasti posameznih
podjetij, pri čemer pa ne izključuje prevzemov«. In da namerava
skupina do leta 2023 »odplačati ves finančni dolg, doseči
ekonomsko neodvisnost in se pripraviti na morebitno recesijo«.
V letnem poročilu za 2019 napovedi prevzemov ni več. Kako je s
tem? Opazili smo tudi, da je Perspektiva prvič v zadnjem
desetletju dokupovala delnice v portfelju. Katere, poleg Petrola?
Dokupuje tudi delnice Telekoma?
»V zadnjem desetletju se strategija skupine Perspektiva ni
spreminjala. Sledimo postavljenim ciljem, ki so preudarno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ravnanje s sredstvi naših družb, skrb za optimizacijo poslovanja,
smotrno investiranje in razdolževanje. V zadnjih letih smo z
dokupi delnic naših družb utrdili lastniško strukturo ter
konsolidirali poslovanje skupine Perspektiva. Veliko
postavljenih ciljev smo že dosegli, med drugim smo se razdolžili.
Kazalnik neto dolga skupine glede na EBITDA je približno 1. Ves
čas imamo tudi več kot devet odstotkov delnic Petrola, ki nikoli
niso bile namenjene prodaji. V odvisnosti od cene in finančnih
zmožnosti bomo delnice Petrola še dokupovali, saj je naložba v
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Petrol dolgoročno dobičkonosna naložba. V Telekomu imamo
zgolj 1,5 odstotka delnic. Že nekaj let si jih neuspešno
prizadevamo prodati, saj je poslovanje družbe nezadovoljivo.
Gospodarjenje s sredstvi je slabo, ker se preveč investira, pri
čemer pa investicije ne prinašajo želenega donosa. Za prodajo
celotnega paketa delnic Telekoma se nismo odločili zaradi vse
nižje tržne cene, smo pa v zadnjih desetih letih prejeli od
Telekoma 75 evrov dividend po delnici,« odgovarja Južna.
Kar se tiče leta 2018 napovedanih, lani pa več ne, prevzemov, pa
odgovarja: »Še naprej bomo sledili začrtanim ciljem, skrbeli za
rast in razvoj naših družb, tudi z akvizicijami, in donosnost
naših naložb.« Na bolj podrobna vprašanja, denimo, v katerih
panogah se namerava krepiti, ni odgovoril.
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V katerih panogah pa vidi najboljše možnosti za rast?
»Gospodarska nihanja so vedno prisotna, vsaka panoga ima
svoje specifičnosti in vsaka je zahtevna. Pomembno je, kako
hitro in ustrezno se podjetja znajo in zmorejo prilagoditi tržnim
razmeram. Nekaterim uspe, drugim ne, pa delujejo v isti panogi.
Ni dobrih in slabih panog, so samo dobra in slaba podjetja,«
odgovarja Južna.
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Kakšen pa je vpliv koronakrize na poslovanje družb Južne in
portfelja? Kako poslujejo? »Skupina Perspektiva je
diverzificirana skupina podjetij iz različnih panog, zaradi česar
je manj občutljiva za gospodarska nihanja in je njeno poslovanje
bolj stabilno, kar se je še enkrat potrdilo v času koronakrize.
Leto 2019 je bilo za poslovanje vseh družb skupine Perspektiva
ugodno. Temu se bomo tudi letos močno približali; rezultati
bodo verjetno zelo podobni lanskim,« je bil redkobeseden.
Kako Južna ocenjuje slovenski kapitalski trg? Kaj bi ta
potreboval za večji razvoj? Kaj pogreša in kako je pripravljen
sodelovati pri njegovem razvoju? »Slovenski kapitalski trg že
leta zamira, saj okolje in regulativa nista bila nikoli naklonjena
njegovemu sistematičnemu razvoju. Nujno bi bilo ukrepanje za
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njegov vnovični razvoj; spremeniti regulativo in zakonodajo, da
bodo institucionalni investitorji spet vlagali v delnice domačih
podjetij, spodbujati bi ga bilo treba tudi z nakupi lastnih delnic,
nagrajevati zaposlene v delnicah in podobno. Kot dolgoletni in
izkušeni udeleženci kapitalskega trga smo pripravljeni
sodelovati pri njegovem razvoju.«
Kakšna je Južnova ocena dela vlade? »Od vsakokratne vlade si
želimo, da ustvarja pogoje za stabilno in konkurenčno
gospodarsko okolje, pri čemer bi opozoril na potrebo po
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razbremenitvi plač zaposlenih, kar bi ugodno vplivalo na
konkurenčnost slovenskih podjetij. V skupini je več kot 1.600
zaposlenih, od tega veliko visoko usposobljenega in
kvalificiranega kadra, ki bi ga želeli primerno plačati za dobro
delo, a so plače previsoko obremenjene z davki in prispevki,«
odgovarja.

Več iz teme:
poslovni rezultati >

Vesna Južna >

Perspektiva >

Dari Južna >

Petrol >

LISG >

Vizija >
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Telekom >

poslovanje podjetij >
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Gospodarstvo okreva – vrnitev na
predkrizne ravni šele 2022
Slovensko gospodarstvo se različno odziva na eno
najhujših preizkušenj v zadnjih 30 letih.
Avtor: Svet24 / A. K.
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sobota, 3. 10. 2020, 07:50
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Gostinci bodo še dolgo čakali na vrnitev v predkrizno stanje.

Dreamstime

Urad za makroekonomske analize (Umar) za letos predvideva 6,7-odstotni upad BDP,
gospodarska aktivnost, ki je doživela najhujši udarec v mesecih karantene, pa se bo
vrnila na predepidemiološke ravni šele leta 2022. Gre seveda le za napovedi, ki pa se
v veliki meri zanašajo na to, da pandemija ne bo ušla izven vsakega nadzora. Padec
povpraševanja različne panoge beležijo z različnim časovnim zamikom, prav tako se
razlikuje okrevanje. Medtem ko so se določeni sektorji že vrnili na predkrizne ravni
(kriza v obliki črke V), se v drugih sektorjih soočajo s stagnacijo (kriza v obliki črke L).

28

Necenzurirano.si
Država: Slovenija

03.10.2020
Sobota, 08:22

Kazalo

https://necenzurirano.si/clanek/svet/gospodarstvo-...

3/7

Največ bonov je bilo unovčenih na obali, v termah in nekaterih alpskih destinacijah.
Nataša Juhnov/Vestnik.si
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IZVOZNO GOSPODARSTVO
Odvisnost slovenskega gospodarstva od izvoza pomeni, da je/bo okrevanje v veliki
meri odvisno od ekonomskih gibanj v Nemčiji, Avstriji, Švici, na Hrvaškem in tako
dalje. Kazalniki zaupanja na ravni Evropske unije se izboljšujejo, k čemur je veliko
pripomogel dogovor na ravni Unije glede skupnega sklada za okrevanje.
Aktivnost bo letos pri nas predvidoma najbolj upadla v sektorjih, ki so utrpeli (in še
vedno trpijo) največjo škodo zaradi omejitev druženja, organizacije dogodkov ali
prehoda mej. Največji poraženec koronakrize je tako storitveni sektor, natančneje
gostinci, hotelirji, ponudniki rekreacijskih, športnih, kulturnih in osebnih storitev.
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Še vedno ni jasno, kako velike posledice bo kriza pustila v avtoindustriji.

STA

TURIZEM BO OKREVAL NAJDLJE
Fedja Pobegajlo, direktor turistično-gostinske zbornice pri gospodarski zvezi Slovenije,
je v pisnem odgovoru za Svet24 dejal, da je turizem tudi panoga, kjer se napoveduje
najdaljše okrevanje in bo med bolj prizadetimi. »Po najbolj optimističnih napovedih naj
bi stanje v turizmu iz leta 2019 dosegli šele v nekaj letih; svetovni analitiki
napovedujejo, da se naj bi to zgodilo leta 2024.« Vladna pomoč v obliki vavčerjev je
bila dobrodošla, a pri tem je Pobegajlo izpostavil tudi pomanjkljivosti modela, saj je
bilo največ bonov unovčenih na obali, v termah in nekaterih alpskih destinacijah; »na
drugi strani so mestne destinacije malodane prazne. Številni segmenti turizma –
turistične agencije, velik del gostinstva, poslovni turizem, letalski prevozi, cateringi in
tako dalje – pa niso bili deležni pozitivnih učinkov turističnih bonov.«
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Posredno z zlomom turizma so velike izgube zabeležili tudi na področju prometa, pri
čemer so najresnejše probleme imeli ponudniki avtobusnih prevozov. Javni prevoz je
bil ustavljen v celoti, a se je zdaj postavil na noge. Kot opozarja Saška Kumer iz
sindikata delavcev prometa in zvez, pa so v vmesnem času mnogi mali prevozniki bili
primorani prenehati z obratovanjem v celoti. Zdi se, da so večji ponudniki, kot so
Arriva ali Nomago, že premostili najhujše, odpuščanja so bila omejena. Ker gre za
delovno silo, ki v pretežni meri prihaja iz držav nekdanje Jugoslavije, pa Kumrova
priznava, da se zaradi tega tudi manj poznajo na slovenski statistiki.

Številni manjši prevozniki so morali zapreti firme.

Bobo

88 TISOČ LJUDI NA ZAVODU
Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je ob koncu avgusta bilo na
zavodu registriranih 88.172 brezposelnih oseb, kar je 1,4 odstotka manj kot julija in
23,2 odstotka več kot v lanskem avgustu. V obdobju prvih osmih mesecev letošnjega
leta se je tako na zavodu na novo prijavilo 67.712 brezposelnih oseb, kar je 48,4
odstotka več kot lani v tem času. Samo v turizmu je od razglasitve epidemije sredi
marca do konca avgusta brez dela ostalo 7656 zaposlenih. Breda Črnčec, generalna
sekretarka Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, opozarja, da je v
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začetnih mesecih pandemije vladal »kaos«, številni kvalitetni kadri pa so ob valu
odpuščanj po njenem mnenju za vedno opustili te poklice. O poletni sezoni pa je
Breda Črnčec zapisala, da so se nasprotno »soočali tudi s pomanjkanjem delavcev in
iz tega razloga s težkimi delovnimi pogoji. Delavcev, ki so odšli, se ni nadomeščalo,
zato so bili preobremenjeni obstoječi delavci, pojavljale so se kršitve počitkov, kršitve
varstva in zdravja pri delu, psihični pritiski in stiske zaradi še dodatnega dela.«

Zdi se, da se je odpuščanje za zdaj ustavilo. Vsaj dokler še veljajo nekateri vladni ukrepi.

Bobo

POSLEDICE BODO TUDI DOLGOROČNE
Umar predvideva nekoliko manjši, a še vedno občuten padec v predelovalnih
dejavnostih in gradbeništvu. Uvoz in izvoz sta sploh v mesecu aprilu padla za več kot
četrtino, v vmesnem času pa se je mednarodni promet tako rekoč že vrnil na
predkrizne ravni. Dolgoročno se bodo posledice poznale v opremi in strojih, saj so v
preteklih mesecih v veliki meri izostale investicije.
O težavah avtomobilske industrije in posredno njenih slovenskih podizvajalcev smo
nedavno že poročali. Direktorica Združenja kovinske industrije Janja Petkovšek je v
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pogovoru za Svet24 poudarila, da si proizvodne verige še vedno niso opomogle; na
vprašanje, kako bi vlada lahko pripomogla k okrevanju 3400 podjetij, ki delajo na tem
področju, pa je dejala, da se ob odlivu kadrov v tujino podjetja srečujejo s težavami pri
povratnem pridobivanju usposobljene delovne sile in strokovnjakov iz tujine, delovna
zakonodaja pa po njenem mnenju delodajalcem ne omogoča bolj fleksibilnega
pristopa pri njihovem zaposlovanju. Umarjevo poročilo pa vendarle ponuja nekaj
srednje- in dolgoročnih pozitivnih učinkov na domačo proizvodnjo: »Krajšanje
globalnih verig vrednosti oziroma preusmeritev na geografsko bližje dobavitelje, ki se
je sicer začelo že pred pandemijo, predstavlja priložnost za višjo gospodarsko rast v
Sloveniji.«

SLEDI ODBOJ ALI ZLOM?

Značke:

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gospodarstvo

ekonomija

okrevanje

Deli:
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