Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 20. 11. 2020
Število objav: 34
Internet: 25
Radio: 2
Televizija: 5
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 34
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
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Zaporedna št.
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Povzetek

Naslov

100 najbogatejših Slovencev: vrednost njihovega premoženja kar 5,8 milijarde evrov

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

Nina Šašek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...športnikov tudi nekdanji sanator Elana Uroš Korže, večinski lastnik proizvajalca kmetijske mehanizacije SIP
Šempeter, družina Moškotevc, ki se ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač (VOC Ekologija in Ahac), izkušeni
podjetnik in vlagatelj Boštjan Marovt (Metro) ter izdelovalec vrat Roman Pirnar. Povratniki med najbogatejše...

Naslov

Managerjeva lestvica: to so najbogatejši Slovenci

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

A. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...med novinci še nekdanji sanator Elana Uroš Korže, večinski lastnik proizvajalca kmetijske mehanizacije SIP
Šempeter, družina Moškotevc, ki se ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač (VOC Ekologija in Ahac), izkušeni
podjetnik in vlagatelj Boštjan Marovt (Metro) ter izdelovalec vrat Roman Pirnar. Vrednost premoženja...

Naslov

Kranjska ekološka bomba še kar tiktaka

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

Špela Ankele

Teme

Gradbeništvo, graditev

...oglašuje za eno največjih livarn za tlačno litje aluminija v zasebni lasti v Republiki Sloveniji, in so torej veliki
proizvajalci industrijske odpadne vode. Gradnja kanalizacijskega omrežja ne bi smela zvečati možnosti poplavljanja in
onesnaževanja bližnjega stanovanjskega naselja,« so nasprotovanje načrtovani kanalizaciji...

Naslov

Najbogatejši slovenski par ima kar 689 milijonov evrov premoženja

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

B. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...športnikov tudi nekdanji sanator Elana Uroš Korže, večinski lastnik proizvajalca kmetijske mehanizacije SIP
Šempeter, družina Moškotevc, ki se ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač (VOC Ekologija in Ahac), izkušeni
podjetnik in vlagatelj Boštjan Marovt (Metro) ter izdelovalec vrat Roman Pirnar. ... in kdo povratniki...

Naslov

Bo Slovenija ostala brez reprezentativnega namestitvenega objekta ob predsedovanju
Svetu EU?

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

Julija Vardjan

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je nenazadnje razvidno tudi pri razpisih nekaterih večjih projektov drugih organov, ki smo jim bili ali smo jim priča v
zadnjih mesecih (npr. gradnja predora Karavanke, gradnja 2. tira, idr.). Zbornica za arhitekturo in prostor, ki je pristojna
za arhitekturne natečaje, je ob zavrnitvi prvotnega projekta že pred meseci...
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Naslov

Na vrhu še naprej zakonca Login, premoženje stoterice se je povečalo

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

A. P. J.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...najbogatejših Slovencev so med drugim tudi večinski lastnik proizvajalca kmetijske mehanizacije SIP Šempeter Uroš
Korže družina Moškotevc , ki se ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač (VOC Ekologija in Ahac), podjetnik in
vlagatelj Boštjan Marovt (Metro) ter izdelovalec vrat Roman Pirnar Prag za vstop na lestvico se...

Naslov

Premier podprl poglobitev železniške proge in gradnjo logističnega centra

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

A. P. J.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za povezovanje Evrope (Cef). V tem letu so sredstva potrebna predvsem za financiranje izdelave investicijske in
projektne dokumentacije ter izvajanja inženirskih storitev in storitev upravljavca javne železniške infrastrukture,
sredstva iz instrumenta Cef pa je Evropska komisija Sloveniji za ta namen že odobrila....

Naslov

Infrastrukturno ministrstvo z več kot milijardnim proračunom v številne projekte

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 19. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...omrežje. Na področju avtocest in hitrih cest so med pomembnejšimi odseki tisti na tretji razvojni osi. Za
sofinanciranje s sredstvi EU je načrtovana tudi gradnja avtocestnega predora Karavanke. Na letni ravni je načrtovanih
slabih 28 milijonov evrov odhodkov. V okviru trajnostne mobilnosti si ministrstvo prizadeva...

Naslov

Najbogatejša Slovenca ostajata zakonca Login

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 19. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...najbogatejših Slovencev so med drugim tudi večinski lastnik proizvajalca kmetijske mehanizacije SIP Šempeter Uroš
Korže, družina Moškotevc, ki se ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač (VOC Ekologija in Ahac), podjetnik in
vlagatelj Boštjan Marovt (Metro) ter izdelovalec vrat Roman Pirnar. Prag za vstop na lestvico se...

Naslov

Vlada o gospodarskih temah

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 19. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...svetovalno službo v čebelarstvu podaljša do 31. decembra 2021. Luki Koper je dala soglasje za izvedbo prve faze
projekta gradnje kaset na ankaranski bonifiki, ureditve ankaranskega obrobnega kanala in gradnje nadomestnih
habitatov, ki je skupaj ocenjen na 17 milijonov evrov. Prva faza predvideva ureditev ankaranskega obrobnega...
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Naslov

Začetek gradnje kanalizacijskega omrežja na koprskem podeželju še letos

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 19. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V ponedeljek se izteče javno naročilo za izvajalca gradnje in posodobitve kanalizacijskega omrežja na območju
Bertokov, Škofij in Hrvatinov. Na občini Koper ocenjujejo, da bodo s projektom, vrednim 15,8 milijona...

Naslov

DZ prikimava zaključnemu računu lanskega proračuna

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 19. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(LMŠ) je leto 2019 označil za leto, v katerem je manjšinska vlada Marjana Šarca močno znižala javni dolg, poskrbela
za začetek del pri gradnji drugega tira Divača-Koper ter premik gradnje tretje razvojne osi z mrtve točke. "Bilo pa je to
tudi leto, v katerem smo odpravili vrsto varčevalnih ukrepov," je dodal. Levica tako...

Naslov

Slovenija tudi septembra z eno višjih rasti gradbeništva v EU

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Evropska unija; 19. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...danes objavil evropski statistični urad Eurostat. Septembra se je v primerjavi z avgustom v območju z evrom obseg
del pri gradnji stavb skrčil za 3,2 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa za 0,4 odstotka. V EU je bil
upad 2,7- oz. 0,8-odstoten. Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so največji...

Naslov

Energetska podjetja za obdobje 2021-2027 načrtujejo vsaj za 2,5 milijarde evrov zelenih
naložb

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 19. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...nekaterih predpogojev za podaljšanje življenjske dobe krške nuklearke, boljšo izrabo virov, baterijske hranilnike,
parke vetrnic in sončne elektrarne, gradnjo malih in večjih hidroelektrarn, investicije v plinske bloke termoelektrarn in
revitalizacijo določenih energetskih objektov. Člani upravnega odbora so...

Televizija

Naslov

Elektrarne nove generacije - male jedrske elektrarne

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Ugriznimo znanost; 19. 11. 2020

Avtor

Nataša Gaši

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
15

Povzetek

17:27

Trajanje: 24 min

...tako imenovane modularne jedrske elektrarne. Mesta, velika kot Ljubljana, bodo lahko imela svoje male jedrske
elektrarne. Lahko bodo mobilne, njihova gradnja bo bistveno hitrejša in cenejša, poleg vsega naštetega pa bodo še
zelo varne. Danes bomo torej govorili o malih modularnih jedrskih elektrarnah. Za začetek...
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Naslov

Kdo so najbogatejši pri nas? 100 slovenskih milijonarjev je "težkih" 5,8 milijarde evrov

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

Srečko Klapš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izpušnih sistemov Igor Akrapovič. S 123 milijoni evrov sedmo mesto zasedata Albina in Tatjana Dobršek, ki se
ukvarjata predvsem z mednarodnimi energetskimi inženirskimi posli. Dolenjski podjetnik Franc Frelih, ki ima v lasti tudi
slovenje bistriško tovarno olja Gea, je osmi s 123 milijoni evrov. 120 milijonov premoženja...

Naslov

Najbogatejši Slovenci tudi v koronskem letu povečali svoje premoženje

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

Urban Sušnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(31,5 mio.), novi člani elite pa so še Uroš Korže, večinski lastnik proizvajalca kmetijske mehanizacije SIP Šempeter,
družina Moškotevc, ki se ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač (VOC Ekologija in Ahac), izkušeni podjetnik in
vlagatelj Boštjan Marovt (Metro) ter izdelovalec vrat Roman Pirnar. Ker sta se na lestvici...

Naslov

Nasprotujoče si vladne obljube Gorenjce puščajo v negotovosti

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

Petra Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Jeseniški župan Blaž Račič od predsednika vlade Janeza Janše s pismom, ki mu ga je poslal, zahteva jasen odgovor
na vprašanje, ali namerava vlada zagotoviti gradnjo novih zdravstvenih zmogljivosti na Gorenjskem. Minuli konec
tedna je namreč premier Janša svoj obisk Splošne bolnišnice Jesenice zaključil s takšno obljubo,...

Naslov

Brez pomoči mariborskim prioritetnim naložbam

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

Tomaž Klipšteter

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zagotovila proračunskega denarja za nekatere najpomembnejše infrastrukturne projekte v drugem največjem
slovenskem mestu. Opozicija je z amandmaji pogorela. GRADNJA Tomaž Klipšteter 19. november 2020 20:00 19.
november 2020 20:00 Mariborska občina bi že čez leto dni začela graditi center Rotovž, v okviru katerega...

Naslov

Kaj bi vlada ponudila Madžarom v zameno za 200 milijonov?

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je vlada poslala parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko, so izhodišča za pogajanja z Madžarsko, ki bi z
vložkom 200 milijonov evrov sodelovala pri gradnji drugega tira. Slovenija bi v zameno pomagala Madžarski pridobiti
zemljišča ob ali v Luki Koper. Razkrivamo slovenska izhodišča za uradna pogajanja z Madžarsko....
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Naslov

Vrnitev Madžarske v projekt drugi tir?

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 19. 11. 2020

Avtor

Rok Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

19:14

Trajanje: 3 min

...(voditeljica) Vlada je pri parlamentarnem odboru za zunanjo politiko vložila pobudo za sklenitev sporazuma med
Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji drugega železniškega tira med Divačo in Koprom in gospodarjenju z
njim. Gre za nepotrebno razprodajo oziroma še eno protiuslugo za finančno podporo Madžarske...

Naslov

Gradnja kanalizacijskega omrežja v Bertokih, Hrvatinih in na Škofijah še letos

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

Uredništvo Spletno

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V ponedeljek se izteče javno naročilo, s katerim koprska in ankaranska občina iščeta izvajalca za gradnjo
kanalizacijskega omrežja na območju Bertokov, Škofij in Hrvatinov. V okviru 15,5 milijona evrov vredne naložbe bodo
zgradili 25 kilometrov fekalne in nekaj...

Naslov

Gradbeništvo v EU v septembru: pri nas druga največja medletna rast aktivnosti, največji,
petinski upad na Slovaškem

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradbeništvo v EU v septembru: pri nas druga največja medletna rast aktivnosti, največji, petinski upad na
Slovaškem 54 min Septembra letos so se aktivnosti v gradbeništvo v primerjavi z avgustom na evrskem območju
zmanjšale za 2,9 odstotka, v celotni...

Naslov

Ekspresen in podroben pregled najbogatejših Slovencev 2020

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

Manager Revija

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

...Engineering Dobersek. Leta 1989 sta jo preoblikovala v delniško družbo v družinski lasti, z leti pa je postala eno
vodilnih nemških inženirskih podjetij, specializirano za svetovanje, načrtovanje in gradnjo tovarn in njihovih delov na
področju rudarstva, metalurgije, vodnega gospodarstva, energetike in ekologije. Na teh področjih...

Naslov

(lestvica) To je 100 najbogatejših Slovencev 2020!

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

Manager Revija

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Engineering Dobersek. Leta 1989 sta ga preoblikovala v delniško družbo v družinski lasti, z leti pa je postala eno
vodilnih nemških inženirskih podjetij, specializirano za svetovanje, načrtovanje in gradnjo tovarn in njihovih delov na
področju rudarstva, metalurgije, vodnega gospodarstva, energetike in ekologije. Na teh področjih...
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Naslov

Prvi milijoni s prodajo pijače, še več pa z gradbeništvom in nepremičninami

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 11. 2020

Avtor

Uroš Maučec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...Prvi milijoni s prodajo pijače, še več pa z gradbeništvom in nepremičninami Več iz teme. Obveščaj me o novih
člankih: Najbogatejši... dodaj Roman Moškotevc dodaj Droga Kolinska dodaj Iskra dodaj VOC dodaj...

Televizija

Naslov

Najbogatejši Slovenci

Medij

POP TV, Slovenija

Rubrika, Datum

24 ur zvečer; 19. 11. 2020

Avtor

Maja Kos, Uroš Slak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
27

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
28

Povzetek

Radio
Zaporedna št.
29

Povzetek

Radio
Zaporedna št.
30

Povzetek

22:03

Trajanje: 13 min

...največje presenečenje? Dewesoftov Jure Knez, ki s programsko opremo za merilno tehnologijo domuje v
avtomobilizmu, obrambi, javnem transportu, energetiki, gradbeništvu in celo v vesoljskih agencijah. JURE UGOVŠEK
(urednik edicije 100 najbogatejših Slovencev) Podvojili so po naši oceni vrednost premoženja. MAJA KOS
(novinarka)...

Naslov

Janša – novi evropski avtokrat

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 11. 2020

Avtor

Jure Trampuš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...omogočili rast propagandnega aparata stranke SDS. In zdaj je Janša Orbánu dolžan vrniti uslugo. Zato ga brani, zato
naj bi Madžarska znova sodelovala pri gradnji drugega tira, zato je madžarska družba TV2 prevzela Planet TV. Ključno
vprašanje je vedno denar. Danes je celotna država talka Janševih osebnih frustracij...

Naslov

Evropska sredstav za gradnjo kanalizacijskega omrežja

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 19. 11. 2020

Avtor

Matija Mastnak

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:14

Trajanje: 2 min

...RA SLOVENIJA 1, 19. 11. 2020, DANES DO 13IH, 13:14 LUKA POTOČNIK (voditelj) Občine Celje, Vojnik in Štore,
ki so se skupaj lotile graditve manjkajočega kanalizacijskega omrežja so uspešno pridobile Evropska sredstva. Projekt,
ki ga ocenjujejo na nekaj več kot 11.000.000 evrov bo Evropska unija...

Naslov

Načrti nove stanovanjske soseske

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 19. 11. 2020

Avtor

Živa Trček

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:16

Trajanje: 3 min

...za urejanje prostora. MIRAN GAJŠEK (vodja oddelka za urejanje prostora, MOL) Poanta je v tem, da bi se
nadaljevala neka sorazmerno gosta stanovanjska gradnja na tem območju. ŽIVA TRČEK (novinarka) V novi soseski bo
88 stanovanj v štirih stolpičih. Miran Gajšek. MIRAN GAJŠEK (vodja oddelka za urejanje prostora,...
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Naslov

Slovenija z eno višjih rasti gradbeništva v EU

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 20. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 29 cm2

...Slovenija z eno višjih rasti gradbeništva v EU LUKSEMBURG Obseg gradbenih del v območju z evrom in v celotni
EU se je septembra zmanjšal, upad na mesečni ravni je bil 2,9oz. 2,5-odstoten. V medletni...

Naslov

Državni zbor je sinoči potrdil proračuna za prihodnji dve leti

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dobro jutro; 19. 11. 2020

Avtor

Barbara Vidmajer

Teme

Gradbeništvo, graditev

08:03

Trajanje: 1 min

Povzetek

...BDP-ja, leto zatem pa 3,1 % BDP-ja. Zaradi epidemije so dovoljeni odmiki od fiskalnega pravila. V opoziciji pa bi ob
tem želeli več denarja za zdravstvo in gradnjo domov za starejše. ...

Televizija

Naslov

Predsednik vlade se je sinoči sestal tudi z županom Ljubljane Zoranom Jankovićem

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dobro jutro; 19. 11. 2020

Avtor

Barbara Vidmajer

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
33

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
34

Povzetek

09:02

Trajanje: 1 min

...(novinarka) Predsednik vlade se je sinoči sestal tudi z županom Ljubljane Zoranom Jankovićem in ob tem podprl
idejo o poglobitvi železniške proge v Ljubljani in gradnji logističnega centra. To bi namreč pomenilo razbremenitev
javnega prometa. V vladi ocenjujejo, da bi projekt prispeval tudi k ponovnemu zagonu gospodarstva...

Naslov

Budimpešto vabi na drugi tir

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 19. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 107 cm2

...vodja poslanske skupine levica Matej T. Vatovec, je vlada Mira Cerarja v letih 2017 in 2018 skušala izpeljati
pogajanja z Madžarsko o vstopu v projekt gradnje drugega tira med Divačo in Koprom. Po številnih bitkah proti tihi
privatizaciji Luke Koper preko 2TDK se zgodba ponavlja, je dodal Vatovec. Družba 2TDK...
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100 najbogatejših Slovencev: vrednost
njihovega premoženja kar 5,8 milijarde evrov
Ljubljana, 19.11.2020, 11:11 | Posodobljeno pred 9 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

Nina Šašek

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

V času, ko se v glavnem pogovarjamo o hudi gospodarski krizi
in naraščanju brezposelnosti, ki sta posledica epidemije covida19, se zdi skorajda pregrešno govoriti o slovenskih milijonarjih.
Kaj pravi letošnja Managerjeva lestvica najbogatejših
Slovencev? Kdo je na čelu, kdo je novinec in komu kriza ni
prišla do živega?

Vrednost premoženja stoterice letos znaša 5,8 milijarde evrov, kar je za 147 milijonov več kot
lani. FOTO: 24ur.com
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Že sedmič zapored sta najbogatejša Slovenca
Revija Manager z lestvico 100
na Managerjevi lestvici zakonca Iza Sia in
najbogatejših Slovencev izide
Samo Login (njuno premoženje je 689
jutri, prvih deset pa je znanih
milijonov evrov). Zakonca sta glavna
že danes.
ustanovitelja podjetja z razvedrilnimi mobilnimi
aplikacijami Outfit7, ki so ga januarja 2017
prodali kitajskemu holdingu United Luck Group za milijardo dolarjev. Medtem ko
se je pred tremi leti čas za prodajo uspešnega startupa zdel idealen, pa ob
navdušenju uporabnikov in finančnih trgov nad računalniškimi igrami v
Managerju ugotavljajo, da bi Outfit7 utegnil biti danes vreden dvakrat oziroma
trikrat toliko kot v letu 2017.
Loginova sta pred leti objavila, da sta celotno kupnino prenesla na družinsko
dobrodelno organizacijo, ki se bo neprofitno ukvarjala z reševanjem globalnih
okoljskih problemov. V zadnjem obdobju vlagata v rešitve za brezmesno
prehranjevanje. Tri leta po prodaji pa kapital družine Login in še nekaterih
nekdanjih outfitovcev najdemo tudi v nepremičninah.
Češko uspešen na ameriškem trgu
Tudi na drugem mestu ni spremembe, se je
pa zaostanek Sandija Češka in njegove
partnerice Livije Dolanc za Loginoma
zmanjšal za približno 50 milijonov evrov
Sandi Češko ostaja na drugem
mestu. FOTO: POP TV

(skupna vrednost premoženja 345 milijonov
evrov). Glavnina premoženja je ocena

kupnine za 55-odstotni delež v Studiu
Moderna, razlog za rast pa je vroča prodaja ležišč v ZDA, kjer se kosata s
tamkajšnjimi borznimi zvezdami.
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Damian Merlak je s 148 milijoni evrov dobička na 5. mestu lestvice najbogatejših Slovencev. FOTO:

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

POP TV

Knez iz Dewesofta z najvišjim skokom
Najvišji skok je uspel Juretu Knezu, največjemu lastniku trboveljskega
Dewesofta. Vrednost njegovega premoženja se je podvojila na 73,8 milijona
evrov zaradi razkritja odličnega poslovanja tudi drugih podjetij v skupini. Ob
rasti, visoki dobičkonosnosti in ambicioznih načrtih pa utegne čez leto dni slediti
nov konkretni skok.
Novincev je letos šest
Med njimi sta športna asa Goran Dragić in Anže Kopitar, potem ko smo
razvozlali davčne specifike in stroške v svetu ameriških profesionalnih lig.
Premoženje Gorana Dragića ocenjujejo na 51,4 milijona evrov, Anžeta Kopitarja
pa na 31,5 milijona evrov. Ob tem povejmo, da ima davek na dohodke v zvezni
državi velik vpliv na končno oceno. Če bi Kopitar celotno kariero igral, denimo,
na Floridi kot Dragić ali v Teksasu kot Luka Dončić, bi bila naša ocena za 10
milijonov evrov višja.
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Kje pa je Dončić? Za zdaj je na lestvici najpremožnejših mladih milijonarjev z
ocenjenim premoženjem 16,5 milijona evrov. Ga pa prihodnje leto zaradi 10,2
milijona dolarjev bruto letne plače in sponzorske pogodbe z Nikejem
pričakujemo na lestvici 100 najbogatejših Slovencev.
Med milenijci je velik poslovni uspeh
dosegel Marko Grgurović s 15 milijoni evri, do
katerih je prišel z računalniško igro v manj kot
dveh letih.
Med novinci so poleg športnikov tudi nekdanji

Premoženje, ki ga vrednotijo,
so večinoma deleži podjetij.
Vse pomembnejše pa so v
zadnjih letih kupnine, ki letos
pomenijo že približno tretjino
premoženja celotne stoterice.

sanator Elana Uroš Korže, večinski lastnik
proizvajalca kmetijske mehanizacije SIP
Šempeter, družina Moškotevc, ki se ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač
(VOC Ekologija in Ahac), izkušeni podjetnik in vlagatelj Boštjan Marovt (Metro)

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

ter izdelovalec vrat Roman Pirnar.
Povratniki med najbogatejše
Na lestvico so se po eno- ali večletnem premoru vrnili: družina
Gantar (KD), družina Sekavčnik (KD), Aleksander Jereb (Kompas Shop,
Akustika), Primož in Karmen Kompara (Vitanest), Miran
Zagožen(Zagožen), Jože Udovič (REM), Janko Šemrov (ACH), Štefan
Krajnc(Cablex), družina Kopriva (Cablex), Jožef Rupnik (Kolektor), Jožef
Potočnik (Kolektor), Ivan Albreht (Kolektor), družina Mižigoj (Medex)
in Andrej Poglajen (Trgograd).
Vrednost premoženja stoterice letos znaša 5,8 milijarde evrov, kar je za 147
milijonov več kot lani, četudi se je prag za vstop na lestvico znižal za šest
odstotkov, na 20,9 milijona evrov. Zakaj rast? Prvič, zaradi novincev, ki so jih na
podlagi novih dognanj dodali na lestvico letos, čeprav so bili premožni že v
preteklosti. Drugič, podjetja v lasti najbogatejših so se izkazala za odporna proti
koronakrizi. In tretjič, cene evropskih delnic, ki jih tudi uporabljajo pri
vrednotenju, so v povprečju precej podobne tistim, kakršne so bile lansko
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jesen. Za nameček so pri številnih v letu pred dvigom davčne stopnje na
kapitalske dobičke zaznali rekordna izplačila dobičkov.
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Managerjeva lestvica: to so najbogatejši Slovenci
Objavljeno 19. november 2020 11.00 | Posodobljeno 19. november 2020 08.38 | Piše: A. L.
Ključne besede:

premoženje

revija Manager

premožni Slovenci

bogastvo

lestvica najbogatejših Slovencev

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

Vrednost premoženja stoterice letos znaša 5,8 milijarde evrov, kar
je 147 milijonov več kot lani.
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Iza Login. FOTO: Tomi Lombar, Delo
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Kaj berejo drugi
Ta član
Luka D
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

2

Razkri
1

Skoraj
1
storitev omogoča

Že sedmič zapored na vrhu Managerjeve lestvice ostajata zakonca Iza Sia in Samo Login. Njuno premoženje so ocenili na 689 milijonov evrov. Verjetno ga skoraj ni
Slovenca, ki ne bi poznal katere od njunih stvaritev, ki je prišla iz podjetja z razvedrilnimi mobilnimi aplikacijami Outﬁt7. Tega sta januarja 2017 prodala kitajskemu holdingu
United Luck Group za kar milijardo dolarjev. Če bi ga prodajala danes, Manager računa, da bi zanj lahko iztržila dvakrat oziroma trikrat toliko kot v 2017.
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Na drugem mestu sta Sandi Češko in partnerica Livijo Dolanc, ki sta se nekoliko približala Loginoma (premoženje ocenjeno na 345 milijonov evrov). »Glavnina
premoženja je ocena kupnine za 55-odstotni delež v Studiu Moderna, razlog za rast pa je vroča prodaja ležišč v ZDA, kjer se kosata s tamkajšnjimi borznimi zvezdami,«
ugotavljajo pri Managerju.
Na tretjem mestu je z 210 milijoni evrov premoženja Marko Pistotnik, ki je tudi znan iz zgodbe Outﬁt7.
Od četrtega mesta naprej sledijo:
4. družina Lah: 164 milijonov evrov
5. Damian Merlak: 148 milijonov evrov
6. Igor Akrapovič: 139 milijonov evrov
7. Tatjana in Albin Doberšek: 123 milijonov evrov
7. Franc Frelih: 123 milijonov evrov
9. družina Šešok: 120 milijonov evrov
10. Tone Strnad: 118 milijonov evrov
Najvišji skok je uspel Juretu Knezu, največjemu lastniku trboveljskega Dewesofta. Vrednost premoženja se je po oceni Managerja praktično podvojila na 73,8 milijona
evrov. Med novinci sta športna asa Goran Dragić in Anže Kopitar. Premoženje prvega ocenjujejo na 51,4 milijona evrov, Kopitarja pa na 31,5 milijona evrov. Poleg
omenjenih športnikov so med novinci še nekdanji sanator Elana Uroš Korže, večinski lastnik proizvajalca kmetijske mehanizacije SIP Šempeter, družina Moškotevc, ki se
ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač (VOC Ekologija in Ahac), izkušeni podjetnik in vlagatelj Boštjan Marovt (Metro) ter izdelovalec vrat Roman Pirnar.
Vrednost premoženja stoterice letos znaša 5,8 milijarde evrov, kar je 147 milijonov več kot lani. Ne glede na to pa se je prag za vstop na lestvico 100 slovenskih najtežjih
znižal na 20,9 milijona evrov.

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

Premoženje, ki ga vrednotimo, so večinoma deleži podjetij. Vse pomembnejše pa so v zadnjih letih kupnine, ki letos pomenijo že približno tretjino premoženja celotne
stoterice. (Revija Manager)
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Kranjska ekološka bomba še kar tiktaka
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slovenskenovice.si/novice/slovenija/kranjska-ekoloska-bomba-se-kar-tiktaka-369226

Industrijska cona Laze, le lučaj od kranjskega predela Stražišče, je ena od ekoloških bomb, ki na
Gorenjskem najbolj glasno tiktakajo. Zato so že pred časom oblikovali Civilno iniciativo za zeleno
Stražišče, ki se je povezala z okoljsko organizacijo Alpe Adria Green. Sprva so zgolj opozarjali in
zbirali podpise, hitro pa se je zadeva preselila na sodišče. Upravno sodišče je te dni pritrdilo borcem
za čistejše okolje.
ANKELE ŠPELA V tem potoku so pred 30 leti plavali raki, danes je poln umazanije in smeti. FOTO:
Špela Ankele
Razveljavilo je gradbeno dovoljenje za ureditev kanalizacije v Industrijski coni Laze, ki ga je izdala
kranjska upravna enota. Kot pojasnjujejo na kranjski občini, je sodišče gradbeno dovoljenje
odpravilo zaradi napak v postopku: »Razlog za odpravo gradbenega dovoljenja in vrnitev zadeve v
ponovni postopek je pomanjkljiva obrazložitev drugostopenjskega organa, to je ministrstva za okolje
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in prostor. Torej gre za povsem procesno odločitev in se sodišče o sami vsebini gradbenega
dovoljenja in argumentih Alpe Adria Green ni izreklo.«
Morala bi biti dvocevna
V okoljski organizaciji Alpe Adria Green se strinjajo, da je ureditev kanalizacije v Lazah nujna, a ne
na način, kot je bil načrtovan. »V Industrijski coni Laze na istem naslovu delujejo podjetji Ekol in
Ekorel, ki odstranjujeta in predelujeta nevarne in nenevarne odpadke, ter livarstvo Blisk, ki se
oglašuje za eno največjih livarn za tlačno litje aluminija v zasebni lasti v Republiki Sloveniji, in so
torej veliki proizvajalci industrijske odpadne vode. Gradnja kanalizacijskega omrežja ne bi smela
zvečati možnosti poplavljanja in onesnaževanja bližnjega stanovanjskega naselja,« so nasprotovanje
načrtovani kanalizaciji opisali v okoljski organizaciji Alpe Adria Green.
Odločitev upravnega sodišča so pozdravili tako v omenjeni okoljski organizaciji kot tudi v Civilni
iniciativi Za zeleno Stražišče. »Umestitev tveganega sistema fekalne kanalizacije na občutljivo
območje za že tako prizadete ljudi in habitate na rokohitrski način, daleč stran od oči javnosti, ima
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vedno znova enak epilog. Zmagovalcev v Lazah ni, je pa čedalje več poražencev,« je dolgoletna
prizadevanja krajanov, ki jim ni vseeno, v kakšnem okolju živijo, povzel Marko Špolad, vodja
stražiških okoljevarstvenikov.

ANKELE ŠPELA Marko Špolad, eden od motorjev Civilne iniciative za zeleno Stražišče FOTO: Špela
Ankele
Kot še pravi sogovornik, sicer profesor matematike na škofjeloški gimnaziji, je žalostno, »da mora
skupina prostovoljcev, združena v Alpe Adria Green in Civilni iniciativi Za zeleno Stražišče, žrtvovati
svoje delo, čas, znanje in denar za to, da se jih sploh sliši, če že upošteva ne. Za vse tisto torej, za kar
druga stran porablja davkoplačevalski denar.«
Po mnenju okoljevarstvenikov bi v Lazah namesto načrtovane enocevne morali urediti dvocevno
kanalizacijo, kar bi bila po besedah Marka Špolada »evropska in logična rešitev«.
Kranjska občina razočarana
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In če so okoljevarstveniki na eni strani pozdravili odločitev upravnega sodišča, so nad sodbo
razočarani na kranjski občini, kjer urejanje kanalizacije v Lazah vidijo kot izjemno pomemben
projekt varovanja okolja. »Začetek izgradnje kanalizacije je že nekaj let odložen zaradi omenjene
tožbe in bo zamaknjen še, dokler upravna enota ne izda ali zavrne novega gradbenega dovoljenja v
ustreznem in pravilnem postopku,« so nam pojasnili na občini. Ta je v postopkih, povezanih z
gradnjo kanalizacije, stranka z interesom, kajti celoten projekt poteka pod okriljem ministrstva za
okolje in prostor.
Glede problematike Industrijske cone Laze pričakujemo tudi večje sodelovanje ministrstva za okolje
in prostor ter ponovno vabimo k dialogu Civilno iniciativo za zeleno Stražišče.
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K tej zgodbi, ki se vleče že vrsto let in ji kar ni videti konca, še dodajajo: »Glede problematike
Industrijske cone Laze pričakujemo tudi večje sodelovanje ministrstva za okolje in prostor ter
ponovno vabimo k dialogu Civilno iniciativo za zeleno Stražišče.«
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Najbogatejša Slovenca imata kar 689 milijonov
evrov premoženja
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AVTOR

B. P.

Revija Manager je objavila lestvico najbogatejših Slovencev.
Sedmič zapored sta na vrhu lestvice zakonca Iza Sia in Samo Login, ki sta "težka" 689 milijonov
evrov. Zakonca Login sta glavna ustanovitelja podjetja Outﬁt7, ki so ga januarja 2017 prodali
kitajskemu holdingu United Luck Group za milijardo dolarjev. "Medtem ko se je pred tremi leti čas za prodajo
uspešnega startupa zdel idealen, pa ob navdušenju uporabnikov in ﬁnančnih trgov nad računalniškimi igrami ugotavljamo, da bi Outﬁt7 utegnil biti
danes vreden dvakrat oziroma trikrat toliko kot v letu 2017,"

ugotavljajo pri reviji Manager.

Po prodaji sta celotno kupnino prenesla na družinsko dobrodelno organizacijo, ki se bo
neproﬁtno ukvarjala z reševanjem globalnih okoljskih problemov. Med drugim vlagata v rešitve
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za brezmesno prehranjevanje, vlagata pa tudi v nepremičnine, kot še nekateri nekdanji
outﬁtovci.
Na drugem mestu je, tako kot lani, Sandi Češko. Zaostanek Češka in njegove partnerke Livije
Dolanc

za Loginoma se je zmanjšal za približno 50 milijonov evrov. "Glavnina premoženja je ocena kupnine za 55-

odstotni delež v Studiu Moderna, razlog za rast pa je vroča prodaja ležišč v ZDA, kjer se kosata s tamkajšnjimi borznimi zvezdami,"

pravijo pri

Managerju.
Najvišji skok je uspel Juretu Knezu, največjemu lastniku trboveljskega Dewesofta. Vrednost
njegovega premoženja so podvojili na 73,8 milijona evrov zaradi razkritja odličnega poslovanja
tudi drugih podjetij v skupini. Ob rasti, visoki dobičkonosnosti in ambicioznih načrtih bi lahko
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naslednje leto bil uvrščen še višje na lestvici.

23

Zurnal24.si
Država: Slovenija

19.11.2020
Četrtek, 11:04

Kazalo

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

https://www.zurnal24.si/slovenija/najbogatejsi-slo...

3/5

PROFIMEDIA

Med športniki najvišje Dragić
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Med šestimi novinci na lestvici sta Goran Dragić in Anže Kopitar. Pri izračunu vrednosti njunega
premoženja je bilo treba razvozlati davčne speciﬁke in stroške v svetu ameriških profesionalnih
lig. "Premoženje Gorana Dragića ocenjujemo na 51,4 milijona evrov, Anžeta Kopitarja pa na
31,5 milijona evrov. Ob tem povejmo, da ima davek na dohodke v zvezni državi velik vpliv na
končno oceno. Če bi Kopitar celotno kariero igral, denimo, na Floridi kot Dragić ali v Teksasu
kot Luka Dončić, bi bila naša ocena za 10 milijonov evrov višja," ugotavljajo.
Luka Dončić

je na lestvici najpremožnejših mladih milijonarjev z ocenjenim premoženjem 16,5

milijona evrov. Naslednje leto bi se lahko zaradi 10,2 milijona dolarjev bruto letne plače in
sponzorske pogodbe z Nikejem uvrstil na lestvico 100 najbogatejših Slovencev.
Med milenijci izpostavljajo še Marka Grgurovića s 15 milijoni, do katerih je prišel z računalniško igro
v manj kot dveh letih.

Kdo so novinci ...
Med novinci so poleg športnikov tudi nekdanji sanator Elana Uroš Korže, večinski lastnik
proizvajalca kmetijske mehanizacije SIP Šempeter, družina Moškotevc, ki se ukvarja z
gradbeništvom in uvozom pijač (VOC Ekologija in Ahac), izkušeni podjetnik in vlagatelj Boštjan
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Marovt

(Metro) ter izdelovalec vrat Roman Pirnar.

... in kdo povratniki
Na lestvico so se po eno- ali večletnem premoru vrnili: družina Gantar (KD), družina
Sekavčnik
Zagožen
Kopriva
Mižigoj

(KD), Aleksander Jereb (Kompas Shop, Akustika), Primož in Karmen Kompara (Vitanest), Miran

(Zagožen), Jože Udovič (REM), Janko Šemrov (ACH), Štefan Krajnc (Cablex), družina
(Cablex), Jožef Rupnik (Kolektor), Jožef Potočnik (Kolektor), Ivan Albreht (Kolektor), družina

(Medex) in Andrej Poglajen(Trgograd).
NAJBOGATEJŠI SLOVENCI

Tako bogati so najbogatejši Slovenci

Najpremožnejših sto vrednih 147 milijonov več kot lani
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"Vrednost premoženja stoterice letos znaša 5,8 milijarde evrov, kar je za 147 milijonov več kot lani, četudi se je prag za vstop na lestvico znižal za šest
odstotkov, na 20,9 milijona evrov. Zakaj rast? Prvič, zaradi novincev, ki smo jih na podlagi novih dognanj dodali na lestvico letos, čeprav so bili
premožni že v preteklosti. Drugič, podjetja v lasti najbogatejših so se izkazala za odporna proti koronakrizi. In tretjič, cene evropskih delnic, ki jih tudi
uporabljamo pri vrednotenju, so v povprečju precej podobne tistim, kakršne so bile lansko jesen. Za nameček smo pri številnih v letu pred dvigom
davčne stopnje na kapitalske dobičke zaznali rekordna izplačila dobičkov,"

pojasnjujejo.

Premoženje, ki ga vrednotijo, so večinoma deleži podjetij. Vse pomembnejše pa so v zadnjih
letih kupnine, ki letos pomenijo že približno tretjino premoženja celotne stoterice.

Eden najbogatejših Slovencev: Živeli bi lahko z 250 evri na mesec

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Bo Slovenija ostala brez reprezentativnega namestitvenega objekta ob predsedovanju
Svetu EU-ja?

Generalni sekretariat vlade spet ni izbral ponudnika za prenovo hotela Brdo
Julija Vardjan, Televizija Slovenija | 19. november 2020 ob 11 47
Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

"Seveda hotel ne bo prenovljen do predsedovanja države Svetu EU-ja, a to se je dalo napovedati že aprila, ko je vodstvo
zavoda objavilo, da bodo projektiranje prenove začeli na novo," nedavne zaplete komentira Jernej Prijon iz ZAPS-a.

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

Tudi drugo javno naročilo za prenovo hotela Brdo ni obrodilo sadov. Kot je razvidno s portala javnih naročil, se ponudbe treh izvajalcev
gibljejo med 31,6 in 35,1 milijona evrov. "Ker ponudbe presegajo naročnikova zagotovljena sredstva in so iz tega razloga nedopustne, je
naročnik odločil, da se javno naročilo ne odda," so na generalnem sekretariatu vlade utemeljili svojo odločitev. Na videz gospodarna poteza
pa zaradi dolgotrajnega in po mnenju stroke tudi nezakonitega procesa prenove hotela vzbuja pomisleke.

Foto: BoBo

Projekt, pridobljen na javnem arhitekturnem natečaju, vrgli v koš
Generalni sekretariat vlade je leta 2017 skladno z zakonom o javnih naročilih za rekonstrukcijo hotela Brdo razpisal javni arhitekturni natečaj,
na katerem je zmagal projekt arhitekturnega biroja Krušec. Na podlagi podrobnih načrtov je vlada leta 2019 izdala javno naročilo za izvajalca
gradbenih del in že takrat se je izkazalo, tako kot tudi tokrat, da so prispele ponudbe predrage glede na sredstva naročnika. Predvidena
sredstva vlade so takrat znašala 23 milijonov evrov, a novi v. d. direktorja JGZ Brdo mag. Marjan Hribar je aprila letos naznanil, da opuščajo
pripravljeni projekt, saj bodo zgradili hotel z vsemi potrebnimi kapacitetami za zgolj osem milijonov evrov.
Za potrebe slednjega je JGZ Brdo skupaj z vlado pripravil ponovni razpis, a tokrat ne v skladu z zakonom o javnih naročilih, ki za javne
investicije nad 2,5 milijona evrov predvideva javni arhitekturni natečaj. Namesto tega so sami organizirali natečaj, na katerega so povabili tri
arhitekturne biroje, in ga upravičili z argumentom, da bo po novem šlo za prenovo obstoječega objekta in ne novogradnjo, pri čemer
arhitekturni natečaj ni pogoj. Stroka je takrat to ostro obsodila, z zakonom določen arhitekturni natečaj naj bi bil pogoj za transparenten
postopek, projekt, ki je bil na internem natečaju izbran, pa naj tudi ne bi ustrezal definiciji prenove.
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Foto: MMC RTV SLO/zajem zaslona

Na naše poizvedovanje o aktualnih zapletih in zakonitostih samega postopka so nam na generalnem sekretariatu vlade pojasnili, "da so
dosedanji postopki potekali v skladu z obstoječo zakonodajo". Žal pa aktualna zakonodaja ne omogoča optimalnih postopkov, kar je ne
nazadnje razvidno tudi pri razpisih nekaterih večjih projektov drugih organov, ki smo jim bili ali smo jim priča v zadnjih mesecih (npr. gradnja
predora Karavanke, gradnja drugega tira idr.).
Zbornica za arhitekturo in prostor, ki je pristojna za arhitekturne natečaje, je ob zavrnitvi prvotnega projekta že pred meseci zavzela stališče,
da je zakonodaja na tem področju jasna in je torej javni arhitekturni natečaj pri projektu tolikšne vrednosti zakonsko določen. To bi veljalo tudi
v primeru, če bi bila vrednost prenove zgolj osem milijonov evrov. Toda tudi omenjene poteze JGZ Brdo in generalnega sekretariata vlade
niso prinesle želene pocenitve.
Nov projekt ni prinesel bistvene pocenitve, a je podaljšal čas izvedbe projekta
Čeprav so tako avtorji novega projekta (arhitekturni biro Esplanada) kot tudi v. d. direktorja JGZ Brdo mag. Marjan Hribar zagotavljali, da naj
vrednost izvedbe novega projekta ne bi presegala osem milijonov evrov, je ponovno naročilo za izvedbo nedavno pokazalo, da ni tako.
"31,6 milijona evrov je približno toliko, kot so znašale ponudbe za izvedbo po prvotno pripravljenih načrtih rešitve arhitekturne pisarne
Arhitektura Krušec, d.o.o. Izkazalo se je, kar smo predvideli že ob novici o opustitvi izvedbe na natečaju izbrane rešitve, da natečajni postopki
vodijo v racionalne rešitve in da iskanje bližnjic, ki ne sledijo niti zakonskim zahtevam, praviloma ne predstavlja pocenitve ter ne skrajšuje
časa priprave investicije," poudarja Jernej Prijon, komisar za natečaje in javna naročila pri Zbornici za arhitekturo in prostor (ZAPS).

28

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

Rtvslo.si

Država: Slovenija

https://www.rtvslo.si/kultura/arhitektura-in-oblik...

19.11.2020

Četrtek, 11:51

Kazalo

3/4

: BoBo

29

19.11.2020

Rtvslo.si

Četrtek, 11:51

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.rtvslo.si/kultura/arhitektura-in-oblik...

4/4

: MMC RTV SLO/zajem zaslona

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

Stroka je ob prvem razpisu za izvedbo, pri kateri so ponudbe prvič presegale sredstva naročnika, opozarjala, da bi lahko le-ta uporabil
instrument neposrednih pogajanj, ki ga zakonodaja omogoča. Toda uporaba neposrednih pogajanj za aktualni projekt, ki je rezultat dvomljivih
postopkov, bi bila nedvomno vprašljiva. Kako torej naprej, ko je tako kompleksen projekt časovno praktično neizvedljiv? Na generalnem
sekretariatu vlade vztrajajo, "da se bodo aktivnosti v zvezi s prenovo hotela še naprej izvajale v smeri, da bi bila prenova hotela zaključena do
začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU-ju."
V kolikšni meri je to izvedljivo, je ob vseh zapletih težko predvideti, stroka pa opozarja, da bi se bilo v tem primeru najustrezneje vrniti k
predpisanim postopkom. "Na srečo se je v tem primeru to odkrilo pred začetkom gradnje, ki bo tako lahko ponovno izhajala iz rešitve, ki je
bila kot najboljša prepoznana v transparentnem natečajnem postopku," si vrnitev k prvotnemu projektu obetajo na Zbornici za arhitekturo in
prostor.
Hotel Brdo

prenova

ZAPS
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Na vrhu še naprej zakonca Login, premoženje stoterice se je povečalo

Na lestvici šest novincev

A. P. J. | 19. november 2020 ob 11 25
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA
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Sedmo leto zapored na vrhu lestvice stotih najbogatejših Slovencev s premoženjem, ocenjenim na 689 milijonov evrov,
vztrajata Iza Sia in Samo Login. Skupno premoženje najbogatejše stoterice znaša 5,8 milijarde evrov, 147 milijonov evrov več
kot lani.

Vrednost premoženja najbogatejših slovenskih zakoncev Ize Sie in Sama Logina je seštevek njunega deleža kupnine za podjetje Outfit7, ki so ga pred
tremi leti prodali Kitajcem in v katerem sta bila glavna ustanovitelja s 60,45-odstotnim deležem, ter dividend, ki sta si jih v letih lastništva izplačala iz
družbe. Foto: MMC RTV SLO

Premoženje zakoncev Login, ki sta glavna ustanovitelja podjetja z razvedrilnimi mobilnimi aplikacijami Outfit7, je ostalo takšno kot lani.
Podjetje so sicer ustanovitelji januarja 2017 za milijardo dolarjev prodali kitajskemu holdingu United Luck Group.
"Če se je pred tremi leti čas za prodajo uspešnega startupa zdel idealen, pa ob navdušenju uporabnikov in finančnih trgov nad računalniškimi
igrami ugotavljamo, da bi Outfit7 utegnil biti danes vreden dvakrat oziroma trikrat toliko kot leta 2017," so zapisali avtorji lestvice, novinarji
revije Manager.
Tudi na drugem mestu ni spremembe, se je pa zaostanek Sandija Češka in njegove partnerke Livije Dolanc za zakoncema Login zmanjšal za
približno 50 milijonov evrov. Glavnina premoženja, ki skupaj znaša 345 milijonov evrov (17 odstotkov več kot lani), je ocena kupnine za 55odstotni delež v Studiu Moderna, razlog za rast pa je uspešna prodaja ležišč v ZDA, kjer se po navedbah Managerja kosata s tamkajšnjimi
borznimi zvezdami.
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Med 100 najbogatejšimi tudi športniki, a Luka Dončić še ne
Največji skok uspel Juretu Knezu (Dewesoft)

Prvo deseterico na lestvici sestavljajo še Marko Pistotnik (210 milijonov evrov oziroma enako kot lani), družina Lah (164 milijonov oziroma
tri odstotke manj), Damian Merlak (148 milijonov oz. 19 odstotkov več), Igor Akrapovič (139 milijonov oz. tri odstotke
več), Tatjana in Albin Doberšek (123 milijonov oz. dva odstotka manj), Franc Frelih (123 milijonov oz. 10 odstotkov več), družina
Šešok (120 milijonov evrov oz. 38 odstotkov več) ter Tone Strnad (118 milijonov oz. 36 odstotkov več).
Najvišji skok je uspel največjemu lastniku trboveljskega Dewesofta Juretu Knezu. Vrednost njegovega premoženja se je v letu dni ob
uspešnem poslovanju tudi drugih podjetij v skupini podvojila na 73,8 milijona evrov.

Na lestvici prvič športna zvezdnika Dragić in Kopitar

Novincev je letos šest, med njimi sta tudi košarkar Goran Dragić in hokejist Anže Kopitar. Dragićevo premoženje ob upoštevanju razlik med
višino davka na dohodke v posamezni ameriški zvezni državi ocenjujejo na 51,4 milijona evrov, Kopitarjevo pa na 31,5 milijona evrov.
Košarkar Luka Dončić je letos na lestvici najpremožnejših mladih milijonarjev z ocenjenim premoženjem 16,5 milijona evrov. Med
najbogatejšimi milenijci so med drugim izpostavili tudi razvijalca računalniških iger Marka Grgurovića s 15 milijoni evrov.
Med novinci na lestvici stotih najbogatejših Slovencev so med drugim tudi večinski lastnik proizvajalca kmetijske mehanizacije SIP
Šempeter Uroš Korže, družina Moškotevc, ki se ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač (VOC Ekologija in Ahac), podjetnik in
vlagatelj Boštjan Marovt (Metro) ter izdelovalec vrat Roman Pirnar.
Prag za vstop na lestvico se je letos znižal za šest odstotkov, na 20,9 milijona evrov, kar je najmanj v zadnjih treh ocenjevanjih, saj so nanjo
zaradi novih dognanj uvrstili že prej premožne novince, podjetja v lasti najbogatejših so se izkazala za odporna proti koronakrizi, cene
evropskih delnic, ki jih tudi uporabljajo pri vrednotenju, pa so v povprečju precej podobne tistim, kakršne so bile lansko jesen, so še pojasnili
pri reviji Manager.
najbogatejši Slovenci

lestvica

Manager
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Premier podprl poglobitev železniške proge in gradnjo logističnega centra
Nadgradnja glavne postaje je prva faza projekta nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj
A. P. J. | 19. november 2020 ob 09:43
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA
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Premier Janez Janša je na srečanju z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem podprl idejo o poglobitvi železniške proge v
Ljubljani in o gradnji logističnega središča. Ocenjena vrednost projekta je nekaj manj kot 109,9 milijona evrov.

Načrtovanje prenove je zastalo pred slabimi desetimi leti zaradi finančne krize. : BoBo

Sestanka sta se poleg Jankovića udeležila predsednik upravnega odbora družbe BTC Jože Mermal in predsednik uprave Zlatarne Celje, ki na
ljubljanskem Bavarskem dvoru gradi stolpnico, Bojan Albreht. Prisotna sta bila tudi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko
Počivalšek in za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
Premier je na sestanku podprl idejo o poglobitvi železniške proge in gradnji logističnega centra, ki bi pomenila razbremenitev javnega prometa in
modernizacijo železniškega vozlišča v Mestni občini Ljubljana. "Čas je za ponovni zagon in uresničitev projekta," je poudaril Janša.
Projekt, katerega načrtovanje je zastalo pred slabimi desetimi leti zaradi finančne krize, je po navedbah premierjevega kabineta priložnost, da
glavno mesto postane nacionalno in tudi mednarodno sodobno tranzitno stičišče, ki bo veliko prispevalo tudi k ponovnemu zagonu
gospodarstva po koronavirusni krizi.

Prenova tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture
Projekt nadgradnje železniške postaje Ljubljana, to so prenove tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture ter gradnja zunajnivojskih dostopov,
je vlada septembra uvrstila v načrt razvojnih programov 2020–2023. To sta ureditev tirne infrastrukture v sklopu novega potniškega središča
Ljubljana in del projekta ureditve železniškega vozlišča Ljubljana.
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Načrtovani posegi v okviru celovitega projekta so po pojasnilih ministrstva za infrastrukturo že umeščeni v prostor, kar pomeni, da bo po pripravi
projektne dokumentacije mogoča takojšnja izvedba investicije.
V prvem koraku se načrtuje nadgradnja železniške postaje Ljubljana, ki predvideva ureditev tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture ter
gradnjo zunajnivojskih dostopov za zagotovitev maksimalne pretočnosti postaje s povečanjem kapacitete potniškega in tovornega prometa skozi
postajo.

Projekt je vreden skoraj 110 milijonov evrov
Ocenjena vrednost projekta nadgradnje železniške postaje Ljubljana je nekaj manj kot 109,9 milijona evrov. Projekt se bo financiral s sredstvi
državnega proračuna in z nepovratnimi sredstvi iz Instrumenta za povezovanje Evrope (Cef). V tem letu so sredstva potrebna predvsem za
financiranje izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter izvajanja inženirskih storitev in storitev upravljavca javne železniške
infrastrukture, sredstva iz instrumenta Cef pa je Evropska komisija Sloveniji za ta namen že odobrila.
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Nadgradnja glavne ljubljanske železniške postaje je prva faza projekta nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj. Celovit projekt
predvideva ureditev vozlišča med območji od postaje Ljubljana Šiška do Ljubljana Zalog, vključno z nadgradnjo železniških postaj Ljubljana,
Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste in Ljubljana Zalog ter železniškega postajališča Ljubljana Polje s pripadajočimi ureditvami.
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Infrastrukturno ministrstvo z več kot
milijardnim proračunom v številne projekte
Infrastrukturno ministrstvo z več kot milijardnim proračunom v številne projekte
Ljubljana, 19. novembra - Infrastrukturno ministrstvo ima v na novo sprejetem proračunu za prihodnje leto načrtovanih
1,07 milijarde evrov odhodkov, kar je skoraj za 270 milijonov več kot v prvotno sprejetem dokumentu. Leta 2022 se bodo
sredstva nekoliko zmanjšala, a jih bo bistveno večji kot lani in letos. Ministrstvo zato v prihodnjih letih načrtuje številne
projekte.
Na področju železnic ministrstvo za prihodnje proračunsko obdobje načrtuje večje investicije v koridorske proge (med
drugim Poljčane-Slovenska Bistrica, Zidani most-Celje, Maribor-Šentilj, odsek Podnart-Lesce Bled na progi LjubljanaKranj-Jesenice, predor Karavanke, vozlišče Pragersko in drugi tir Divača-Koper). Skupaj je za železnice prihodnje leto
načrtovanih 437 milijonov evrov, za leto 2022 pa 390 milijonov evrov. Glede na rebalans 2020 in letošnjo realizacijo se
predvidena poraba v 2021 povečuje za 92 milijonov evrov, v letu 2022 pa za dobrih 45 milijonov evrov, so pojasnili na
ministrstvu.
Na državnih cestah prihodnje leto načrtujejo za 289 milijonov, za leto 2022 pa za 292 milijonov evrov naložb. Kot so
napovedali na ministrstvu, so med drugim načrtovane rekonstrukcije, obvoznice, kolesarske poti, objekti, ureditve cest,
obnove vozišč ter zaščitni ukrepi na brežinah.

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

Prav tako načrtujejo izvedbo obnov na 120 kilometrov državnih vozišč in ukrepov na področju prometne varnosti. Za
redno vzdrževanje in upravljanje državnih cest je od navedenega na letni ravni načrtovanih 105 milijonov evrov, kar po
pojasnilih ministrstva omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in lahko ob ustreznem in zadostnem izvajanju
bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje.
Na področju avtocest in hitrih cest so med pomembnejšimi odseki tisti na tretji razvojni osi. Za sofinanciranje s sredstvi EU
je načrtovana tudi gradnja avtocestnega predora Karavanke. Na letni ravni je načrtovanih slabih 28 milijonov evrov
odhodkov.
V okviru trajnostne mobilnosti si ministrstvo prizadeva spodbujati investicije v trajnostno (urbano) infrastrukturo za pešce,
kolesarje, postajališča javnega potniškega prometa ter vzpostavitev sistemov izposoje koles v mestih, vzpostavitvijo P+R
in drugo. Ob tem so na ministrstvu zapisali, da gre v veliki večini za projekte občin, s katerimi se te prijavljajo na razpise
ministrstva za sofinanciranje s sredstvi EU.
S sredstvi EU predvidevajo tudi sofinanciranje drugih projektov upravljanja prometa in prometne politike zagotavljajo pa
se tudi sredstva za financiranje sistema javnega potniškega prometa, tako cestnega kot železniškega. Za to področje je
prihodnje leto načrtovanih 216 milijonov evrov, v letu 2022 pa 198 milijonov evrov.
Na področju energetike je financiranje projektov v veliki meri načrtovano s sredstvi EU in pripadajoče slovenske
udeležbe. Preko proračuna ministrstva se vrši sofinanciranje občinskih projektov energetske prenove stavb. Prav tako
projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, sončnih elektrarn ter drugih projektov proizvodnje in distribucije
energije iz obnovljivih virov, pa tudi investicij v razvoj in uporabo pametnih distribucijskih sistemov, so zapisali v sporočilu
za javnost. Prihodnje leto bo za projekte s področja energetike namenjenih 53 milijonov evrov, leto pozneje pa 47
milijonov evrov odhodkov.
Ob tem so na ministrstvu zapisali, da so v proračunih načrtovane tudi nekatere druge naloge ministrstva. Na področju
letalstva bodo tako zagotovili sredstva za obratovanje Letališča Edvarda Rusjan Maribor, postopke priprave državnih
prostorskih načrtov ter pomoč tekočemu poslovanju letališčem državnega pomena. Na področju pomorstva pa med
drugim nakup nepremičnin znotraj koncesijskega območja in državnega prostorskega načrta koprskega tovornega
pristanišča. Izvesti nameravajo tudi aktivnosti za vzpostavitev centra za reševanje in nadzor na morju in urediti privez za
službena plovila. Tudi za ta del se za prihodnji dve leti načrtuje več odhodkov, kot je bila realizacija preteklih let in
letošnjega rebalansa, so sklenili na ministrstvu.
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Najbogatejša Slovenca ostajata zakonca Login
Na vrhu lestvice stotih najbogatejših Slovencev, ki jo objavlja revija Manager, sedmo leto zapored vztrajata zakonca Iza
Sia in Samo Login. Skupno premoženje najbogatejše stoterice znaša 5,8 milijarde evrov, kar je 147 milijonov evrov več
kot lani. Prag za vstop na lestvico se je sicer znižal za šest odstotkov na 20,9 milijona evrov.
Premoženje zakoncev Login, ki sta glavna ustanovitelja podjetja z razvedrilnimi mobilnimi aplikacijami Outfit7, ocenjujejo
na 689 milijonov evrov, kar je toliko kot lani. Podjetje so sicer ustanovitelji januarja 2017 za milijardo dolarjev prodali
kitajskemu holdingu United Luck Group.
"Če se je pred tremi leti čas za prodajo uspešnega startupa zdel idealen, pa ob navdušenju uporabnikov in finančnih
trgov nad računalniškimi igrami ugotavljamo, da bi Outfit7 utegnil biti danes vreden dvakrat oziroma trikrat toliko kot leta
2017," so zapisali avtorji lestvice.
Tudi na drugem mestu ni spremembe, se pa je zaostanek Sandija Češka in njegove partnerke Livije Dolanc za
zakoncema Login zmanjšal za približno 50 milijonov evrov. Glavnina premoženja, ki skupaj znaša 345 milijonov evrov (17
odstotkov več kot lani), je ocena kupnine za 55-odstotni delež v Studiu Moderna, razlog za rast pa je uspešna prodaja
ležišč v ZDA, kjer se po navedbah Managerja kosata s tamkajšnjimi borznimi zvezdami.
Prvo deseterico lestvice sestavljajo še Marko Pistotnik (210 milijonov evrov oz. enako kot lani), družina Lah (164
milijonov oz. tri odstotke manj), Damian Merlak (148 milijonov oz. 19 odstotkov več), Igor Akrapovič (139 milijonov oz. tri
odstotke več), Tatjana in Albin Doberšek (123 milijonov oz. dva odstotka manj), Franc Frelih (123 milijonov oz. 10
odstotkov več), družina Šešok (120 milijonov evrov oz. 38 odstotkov več) ter Tone Strnad (118 milijonov oz. 36 odstotkov
več).

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

Najvišji skok je uspel največjemu lastniku trboveljskega Dewesofta Juretu Knezu. Vrednost njegovega premoženja se je v
letu dni ob uspešnem poslovanju tudi drugih podjetij v skupini podvojila na 73,8 milijona evrov.
Novincev je letos šest, med njimi sta tudi košarkar Goran Dragić in hokejist Anže Kopitar. Dragićevo premoženje ob
upoštevanju razlik med višino davka na dohodke v posamezni ameriški zvezni državi ocenjujejo na 51,4 milijona evrov,
Kopitarjevo pa na 31,5 milijona evrov. Košarkar Luka Dončić je letos na lestvici najpremožnejših mladih milijonarjev z
ocenjenim premoženjem 16,5 milijona evrov.
Med najbogatejšimi milenijci so med drugim izpostavili tudi razvijalca računalniških iger Marka Grgurovića s 15 milijoni
evrov.
Med novinci na lestvici stotih najbogatejših Slovencev so med drugim tudi večinski lastnik proizvajalca kmetijske
mehanizacije SIP Šempeter Uroš Korže, družina Moškotevc, ki se ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač (VOC
Ekologija in Ahac), podjetnik in vlagatelj Boštjan Marovt (Metro) ter izdelovalec vrat Roman Pirnar.
Prag za vstop na lestvico se je letos znižal, saj so nanjo zaradi novih dognanj uvrstili že prej premožne novince, podjetja
v lasti najbogatejših so se izkazala za odporna proti koronakrizi, cene evropskih delnic, ki jih tudi uporabljajo pri
vrednotenju, pa so v povprečju precej podobne tistim, kakršne so bile lansko jesen, so še pojasnili pri reviji Manager.
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Vlada o gospodarskih temah
Vlada je potrdila predlog zakona o davku na motorna vozila, ki bo po napovedih zmanjšal davčno obremenitev pri nakupu
vozil. Tomažu Smrekarju je podelila poln mandat na čelu Statističnega urada RS, izdala je tudi odlok o finančni pomoči
pri reji prašičev za blaženje posledic koronavirusne krize.
S predlogom novega zakona o davku na motorna vozila se bo po izračunih finančnega ministrstva zmanjšala
obremenitev kupcev, v povprečju za več kot 65 odstotkov. Predlog prinaša znižanje davka na avtomobile in motorna
kolesa za veliko večino modelov, je povedal finančni minister Andrej Šircelj. Po sedanji ureditvi, ki naj bi veljala do konca
leta, je osnova za davek prodajna cena motornega vozila, po novem pa bo za to odločilna okoljska komponenta.
Električna vozila ne bodo obdavčena, predlog ukinja dodatni davek na motorna vozila s prostornino motorja nad 2,5 litra
oz. luksuzna vozila.
Smrekar je bil v. d. direktorja statističnega urada od maja letos, ko je vlada razrešila dotedanjega direktorja Bojana
Nastava, imenovan pa je bil za petletni mandat z možnostjo vnovičnega imenovanja. V vladnem uradu za komuniciranje
so spomnili, da je strokovnjak na področju statistik in obdelave podatkov. Leta 2002 je bil tako npr. vodja popisa
prebivalstva, deloval je tudi v tujini.
Vlada je izdala odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letošnjem letu, ki je podlaga za izplačilo pomoči upravičencem v
sektorju za blaženje posledic koronavirusne krize. Ta je namreč zmanjšala povpraševanje po prašičjem mesu in znižala
njegove cene. Namen pomoči je ohraniti ekonomsko sposobnost slovenskih rejcev prašičev. Finančno nadomestilo se
dodeli po pravilih de minimis za primarne kmetijske proizvajalce, zahtevke pa je treba oddati do 24. novembra.

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

Vlada je potrdila končno oceno škode po neurjih s poplavami, ki so med 3. in 6. avgustom prizadela koroško, ljubljansko,
notranjsko, obalno, pomursko, vzhodnoštajersko, zahodnoštajersko in zasavsko regijo. Neurja so povzročila za 5,6
milijona evrov škode. Ocenjena neposredna škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov proračuna, s čimer je
dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.
Vlada je sprejela besedilo javnega poziva za predloge kandidatov za direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev
(ATVP), ki bo objavljen v uradnem listu. 30. marca prihodnje leto namreč poteče mandat trenutnemu direktorju Milošu
Času. DZ bo o imenovanju odločal na tajnem glasovanju, potrebna pa bo absolutna večina glasov. Vlada je sicer oktobra
v DZ poslala predlog zakona, s katerim bi osem regulatorskih agencij združili v dve - Javno agencijo RS za trg, varnost
prometa in potrošnike ter Javno agencijo RS za finančne trge. V zadnjo bi združili ATVP in Agencijo za zavarovalni
nadzor.
Vlada je z mesta namestnika slovenskega člana v Mednarodni komisiji za Savski bazen razrešila člana Marka Sotlarja in
na to mesto imenovala Mojco Deželak.
Vlada je v upravnem odboru Urbanističnega inštituta RS kot predstavnika ustanovitelja razrešila Vasilija Simeunovića
Djukića in na predlog ministrstva za izobraževanje, znanost in šport do izteka mandata upravnega odbora 17. januarja
2023 imenovala nadomestno članico Katjo Korošec.
Vlada je opravila več prerazporeditev proračunskih sredstev. Ministrstvu za zdravje je razporedila sredstva splošne
proračunske rezervacije v višini skoraj 212.000 evrov za poravnavo zdravstvenih prispevkov samozaposlenih oseb,
verskih uslužbencev, družbenikov in kmetov. Istemu ministrstvu je z iste postavke razporedila tudi nekaj več kot 166.000
evrov za povračila nadomestil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je iz
sredstev splošne proračunske rezervacije razporedila skoraj 75.000 evrov, s čimer se bodo dijaškim domovom zagotovila
manjkajoča sredstva za mesec september. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa je iz
sredstev splošne proračunske rezervacije razporedila nekaj več kot 1,3 milijona evrov, večinoma za povračila
nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo.
Vlada je izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo državne ceste Bača-Dolenja Trebuša.
Načrtovana je rekonstrukcija odseka na območju naselja Dolenja Trebuša v občini Tolmin v dolžini enega kilometra.
Vlada je izdala tudi spremenjeno uredbo o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v Mestni občini Koper ter
spremenjeno uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Na podlagi sprememb te
uredbe bo mogoče podaljšati veljavnost odločb o oprostitvi plačila okoljske dajatve do 31. decembra 2023.
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Izdala je še uredbo o izvajanju izvedbene uredbe o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za
enotno evropsko nebo in spremenjeno uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja
regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje. Izdala je tudi odločbo, s katero
se obdobje izvajanja koncesije za javno svetovalno službo v čebelarstvu podaljša do 31. decembra 2021.
Luki Koper je dala soglasje za izvedbo prve faze projekta gradnje kaset na ankaranski bonifiki, ureditve ankaranskega
obrobnega kanala in gradnje nadomestnih habitatov, ki je skupaj ocenjen na 17 milijonov evrov. Prva faza predvideva
ureditev ankaranskega obrobnega kanala in vzpostavitev nadomestnih habitatov, vrednost investicije je ocenjena na pet
milijonov evrov. Upravljalcu koprskega pristanišča je dala tudi soglasje k več investicijam v sklopu projekta novih
priveznih mest na južni obali drugega pomola.
Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila nove infrastrukturne projekte. Med drugim so do konca
leta je načrtovana nujna izvedba dodatnih obnovitvenih del na železniškem omrežju. Gre za infrastrukturno dotrajane
odseke železniški prog, kjer sanacija objektov z izvedbo rednih vzdrževalnih del zaradi dotrajanosti ni več možna.
Obenem se za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti državnega cestnega omrežja z vladnim sklepom
predvideva sprememba šestih projektov, treh rekonstrukcij cest, dveh rekonstrukcij križišč in ena rekonstrukcija objekta.
Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila tudi tri projekte, ki sodijo v skupino projektov Evropskega raziskovalnega
prostora s področja materialov. Skupna vrednost teh treh projektov je nekaj manj kot dva milijona evrov, od tega znaša
skupna vrednost slovenskega dela projektov 630.000 evrov. V načrt razvojnih programov je poleg tega uvrstila projekt
Intervencije pri Alzheimerjevi bolezni, ki sodi v projekte Evropskega raziskovalnega prostora s področja medicine. Od
nekaj manj kot dva milijona evrov vrednega projekta znaša vrednost slovenskega dela 210.000 evrov, preostala sredstva
pa zagotavljajo tuji investitorji.

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

Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila tudi projekt menjave nepremičnin med državo in Mestno občino Celje.
Namen investicije je pridobitev delov objektov in zemljišč za nepremičnine v uporabi Srednje šole za gostinstvo in turizem
Celje, Športne dvorane Gimnazije Celje - Center in stavbnega zemljišča, na katerem stoji objekt Srednje zdravstvene in
kozmetične šole Celje. Tržna vrednost nepremičnin, ki so predmet nakupa, je nekaj več kot 3,3 milijona evrov. Ministrstvo
za izobraževanje bo nekaj nad 2,8 milijona evrov zagotovilo s prodajo nekdanjega kompleksa nepremičnin Srednje
Ekonomske šole v Celju celjski občini.
Vlada je veljavni načrt razvojnih programov uvrstila še projekt nadgradnje radarja dolgega dosega GM403, sofinanciranje
občinskih projektov v Triglavskem narodnem parku in obnovo lokalne ceste v občini Gorje.
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Začetek gradnje kanalizacijskega omrežja na
koprskem podeželju še letos
V ponedeljek se izteče javno naročilo za izvajalca gradnje in posodobitve kanalizacijskega omrežja na območju Bertokov,
Škofij in Hrvatinov. Na občini Koper ocenjujejo, da bodo s projektom, vrednim 15,8 milijona evrov, v okviru katerega bodo
na javno kanalizacijsko omrežje priključili 1657 prebivalcev in 497 enot dejavnosti, začeli še letos.
Za projekt, poimenovan Čisto za Koper in Ankaran, sta investitorja, Mestna občina Koper in Občina Ankaran, pridobila 14
gradbenih dovoljenj. Gradnja bo trajala dobri dve leti, zaključek pa je predviden v drugi polovici leta 2023, so danes
sporočili z mestne občine.
Naložba je v celoti ocenjena na 15,78 milijona evrov, od katerih sta občini pridobili 7,28 milijona evrov nepovratnih
kohezijskih sredstev in 1,28 milijona evrov sredstev državnega proračuna. Razliko v višini dobrih 7,2 milijona evrov bosta
občini krili sami, od tega koprska v višini 6,78 milijona evrov.
V okviru naložbe bodo na območju vseh treh poselitev zgradili 25,5 kilometra fekalne in 3,8 kilometra meteorne
kanalizacije, nadomestni vodovod in 14 črpališč. Po zaključeni naložbi bo ukinjenih skupno 378 greznic in 81 malih
komunalnih čistilnih naprav, na javno kanalizacijsko omrežje pa priključenih dodatnih 1657 prebivalcev in 497 enot
dejavnosti. S tem bo na vseh treh poselitvenih območjih dosežena 98-odstotna pokritost s kanalizacijskim omrežjem.
Najobsežnejša bodo dela na območju aglomeracije Hrvatini, kjer bodo zgradili 14,1 kilometra fekalne kanalizacije s
šestimi črpališči in 1,2 kilometra meteorne kanalizacije. Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih 749 prebivalcev in
225 enot dejavnosti.

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

Na Škofijah je predvidena gradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 10 kilometrov,
od katerih bo slabih osem kilometrov fekalnega sistema s šestimi črpališči in 2,1 kilometra meteorne kanalizacije. V
okviru naložbe bodo na javno kanalizacijsko omrežje priključili 704 prebivalce in dodatnih 211 enot dejavnosti.
Dodatnih 3,5 kilometra fekalnega in 503 metre meteornega sistema z dvema črpališčema bodo zgradili na območju
Bertokov. Na novo se bodo na javno kanalizacijo priključili 204 prebivalci in 61 enot dejavnosti, so še zapisali na koprski
občini.
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DZ prikimava zaključnemu računu lanskega
proračuna
DZ se je seznanil z zaključnim računom državnega proračuna za leto 2019, ki mu je računsko sodišče izreklo pozitivno
mnenje, zadržano pa je do njegovega izvrševanja, saj je ugotovilo več neskladij s predpisi o plačah in drugih odhodkih. V
poslanskih skupinah napovedujejo, da ga bodo podprli, glasovali pa bodo v petek.
V državni proračun se je lani steklo 10,1 milijarde evrov, odhodki pa so bili izvedeni v višini 9,9 milijarde evrov. Tako
prihodki kot odhodki so bili nekaj nižji od načrtovanih, proračunski presežek pa se je konec leta oblikoval pri 225 milijonih
evrov, je povedala Kristina Šteblaj s finančnega ministrstva.
Poslanci strank, ki so lani sestavljale koalicijo, so zaključni račun hvalili. "Prejšnja vlada je javne finance pustila v
vzornem redu," je dejala Bojana Muršič (SD). Ravnala je vestno, racionalno in gospodarno, je dodala.
"Vlada je ravnala premišljeno in odgovorno," je nadaljeval Dušan Verbič (SMC). Spomnil je na pozitivno mnenje
računskega sodišča za splošni del proračuna in menil, da je sedanja vlada prevzela vodenje države v dobrem finančnem
stanju in se lahko tako lažje spopada s problematiko, ki jo je povzročila epidemija covida-19.
"Očitno je prejšnja vlada znala delati z javnim denarjem tako, kot je prav, skladno z zakoni, učinkovito in gospodarno," je
bil zadovoljen tudi Andrej Rajh (SAB). Manj navdušen je bil Robert Polnar (DeSUS), ki je dejal, da proračun ni nič
posebnega in se z njim ne velja hvaliti. Ga bodo pa poslanci DeSUS podprli.

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

Brane Golubović (LMŠ) je leto 2019 označil za leto, v katerem je manjšinska vlada Marjana Šarca močno znižala javni
dolg, poskrbela za začetek del pri gradnji drugega tira Divača-Koper ter premik gradnje tretje razvojne osi z mrtve točke.
"Bilo pa je to tudi leto, v katerem smo odpravili vrsto varčevalnih ukrepov," je dodal.
Levica tako kot letos tudi lani ni bila v koaliciji, a Primož Siter je ocenil, da je Šarčeva vlada s proračunom ravnala
neprimerljivo bolj transparentno, kot to letos počne vlada Janeza Janše. "Zgled, ki bi mu morali slediti tudi v prihodnje," je
dejal. Sam sicer meni, da bi morala država na račun manjšega presežka ali celo primanjkljaja povečati izdatke v javno
zdravstvo in dolgotrajno oskrbe.
Medtem ko so bili prihodki lani doseženi le malenkost nižje, kot so bili načrtovani, pa je bil večji razkorak pri črpanju
evropskih sredstev. Vseeno pa je Slovenija lani v evropski proračun vplačala 217 milijonov evrov več, kot pa je vanj
vplačala, je povedala Šteblajeva.
Načrtovanih je bilo za več kot milijardo evrov evropskih prihodkov, dejanska realizacija pa je bila nekaj več kot 700
milijonov evrov, je spomnil tudi Marko Pogačnik (SDS). Za proračunski presežek so po njegovih besedah najbolj zaslužni
gospodarstvo in državljani, ki so plačevali davke, poslanci SDS pa bodo zaključni račun podprli.
Tudi v NSi bodo glasovali za, vendar je Aleksander Reberšek opozoril, da je prejšnja vlada za številna področja
zagotovila premalo denarja, to pa zdaj popravlja sedanja vlada. Med drugim je spomnil, da se bo z v sredo sprejetima
proračunoma za prihodnji dve leti zvišala povprečnina za občine, več bodo dobili upokojenci, gradilo se bo domove za
starejše, več denarja bo tudi za državne ceste ter za programe socialnega varstva in invalide.

40

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

19.11.2020
Thursday,
Četrtek,
11:35
11:35

Kazalo

https://www.sta.si/2833547/slovenija-tudi-septembr...

1/1

Slovenija tudi septembra z eno višjih rasti
gradbeništva v EU
Obseg gradbenih del v območju z evrom in v celotni EU se je septembra zmanjšal, upad na mesečni ravni je bil 2,9- oz.
2,5-odstoten. V medletni primerjavi je bil padec 2,5- oz. 2,7-odstoten. Slovenija je tako na mesečni ravni kot v medletni
primerjavi tudi septembra zabeležila eno višjih rasti, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.
Septembra se je v primerjavi z avgustom v območju z evrom obseg del pri gradnji stavb skrčil za 3,2 odstotka, obseg del
na gradbenih inženirskih objektih pa za 0,4 odstotka. V EU je bil upad 2,7- oz. 0,8-odstoten.
Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so največji mesečni upad del zabeležile Francija (-8,4 odstotka), Italija
(-8,1 odstotka) in Slovaška (minus tri odstotke). Največjo rast so medtem zabeležili v Sloveniji (+2,6 odstotka), Romuniji
(+1,7 odstotka) ter v Bolgariji in Nemčiji (+1,5 odstotka).
V medletni primerjavi je bil septembra obseg del v gradbeništvu v območju z evrom manjši za 2,5 odstotka, v celotni uniji
pa za 2,7 odstotka.
V območju z evrom je gradnja stavb upadla za tri odstotke, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa je bil manjši za
0,2 odstotka. V EU se je obseg gradnje stavb zmanjšal za 2,9 odstotka in obseg del na gradbenih inženirskih objektih za
1,4 odstotka.

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

Največje padce obsega gradbenih del so v medletni primerjavi zabeležile Slovaška (-22,8 odstotka), Madžarska (-14,7
odstotka) in Poljska (-11,8 odstotka). Največji obseg gradbenih del pa so imele Romunija (+17,3 odstotka), Slovenija (+7,
9 odstotka) in Italija (+5,1 odstotka).
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Energetska podjetja za obdobje 2021-2027
načrtujejo vsaj za 2,5 milijarde evrov zelenih
naložb
Slovenska energetska podjetja v obdobju večletnega finančnega okvira EU 2021-2027 načrtujejo vsaj za 2,5 milijarde
evrov naložb, usmerjenih v zeleni energetski prehod, je pokazala analiza, ki jo je med članicami izvedla Energetska
zbornica Slovenije. Od tega jih je za izvedbo v naslednjih štirih letih pripravljenih za skoraj 940 milijonov evrov.
O načrtovanih zelenih naložbah energetskih podjetij v naslednjem večletnem obdobju je danes na virtualnem zasedanju
razpravljal upravni odbor Energetske zbornice Slovenije.
Seznanil se je z analizo, ki jo je zbornica izvedla med svojimi člani. Na podlagi vrnjenih vprašalnikov 18 družb, med njimi
največjih slovenskih energetskih podjetij, je analiza pokazala, da načrtujejo podjetja za vsaj 2,5 milijarde evrov različnih
naložb, povezanih z zelenim energetskim prehodom v smeri okolju prijaznih virov. Od tega jih je v kohezijski regiji
Vzhodna Slovenija načrtovanih za nekaj manj kot 1,5 milijarde evrov, v Zahodni Sloveniji pa za nekaj več kot milijardo
evrov, so sporočili iz zbornice.
Nekaj več kot tri četrtine podjetij pripravlja projekte na področju obnovljivih virov energije, malenkost več kot tri petine na
področju zniževanja toplogrednih emisij in uvajanja nizkoogljičnih tehnologij, okoli 55 odstotkov v pametna omrežja,
polovica pa v električno mobilnost in učinkovito rabo energije. Skoraj petina jih načrtuje tudi naložbe v pametne
skupnosti.

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

Pri tem je za nekaj več kot 937 milijonov evrov projektov, ki jih energetske družbe štejejo za pripravljene v prvih letih
prihodnjega večletnega proračuna EU, torej med letoma 2021 in 2024. Od tega v vzhodni Sloveniji za 637 milijonov
evrov, v zahodni Sloveniji pa za malenkost več kot 300 milijonov evrov.
Med temi so projekti za večjo robustnost elektroenergetskega omrežja in njegovo večjo povezanost, zagotovitev
informacijsko-komunikacijske infrastrukture za napredna omrežja, vzpostavitev pametnih omrežij, izpolnitev nekaterih
predpogojev za podaljšanje življenjske dobe krške nuklearke, boljšo izrabo virov, baterijske hranilnike, parke vetrnic in
sončne elektrarne, gradnjo malih in večjih hidroelektrarn, investicije v plinske bloke termoelektrarn in revitalizacijo
določenih energetskih objektov.
Člani upravnega odbora so ob teh rezultatih poudarili, da se energetska zbornica zaveda izrednega pomena zelenega
energetskega prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo, ki jo vidijo kot izjemen
izziv in hkrati priložnost za energetiko, gospodarstvo ter vse državljane.
Slovenija bo imela v prihodnjih letih na podlagi dogovora o 1824 milijard evrov vrednem svežnju za okrevanje po koronski
krizi, ki poleg 1074 milijard evrov vrednega večletnega proračuna 2021-2027 vsebuje tudi 750 milijard evrov vreden sklad
za okrevanje, namenjen projektom v prvih letih naslednjega sedemletnega obdobja, na voljo največ evropskih sredstev
doslej. Skupaj gre za 10,5 milijarde evrov do konca desetletja, skupaj z neporabljenimi sredstvi iz obdobja 2014-2020 pa
se številka povzpne na nekaj več kot 12 milijard evrov.
Po mnenju upravnega odbora energetske zbornice je pomembno, da se ta denar nameni za pametne projekte, ki bodo
omogočili ne le okrevanje države po pandemiji covida-19, temveč tudi preboj v zeleno, digitalno ter odporno družbo in
gospodarstvo. To je obenem temeljna usmeritev EU pri financiranju okrevanja.
Čeprav sveženj na ravni ustanov EU še ni dokončno potrjen in prihaja na poti do političnih ovir, Slovenija od julijskega
vrha EU, na katerem je padla odločitev o svežnju, pripravlja tako načrt za okrevanje in odpornost za uporabo sredstev
sklada za okrevanje, kot podlage za črpanje evropskih sredstev v večletnem proračunu 2021-2027. Ministrstva, občine in
razvojne agencije so pripravile predloge projektov v skupni vrednosti več kot 20 milijard evrov, so spomnili v zbornici, ki je
zdaj dodala še projekte energetike in o njih obvestila vlado.
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Elektrarne nove generacije - male jedrske
elektrarne
TV SLO 1, 19.11.2020, UGRIZNIMO ZNANOST, 17:27
RENATA DACINGER (voditeljica)
Lepo pozdravljeni. Leta 1948 smo električno energijo prvič proizvedli z jedrsko elektrarno, danes jih po svetu obratuje
približno 440. V prihodnosti bomo poleg klasičnih jedrskih elektrarn imeli tudi precej manjše, tako imenovane modularne
jedrske elektrarne. Mesta, velika kot Ljubljana, bodo lahko imela svoje male jedrske elektrarne. Lahko bodo mobilne,
njihova gradnja bo bistveno hitrejša in cenejša, poleg vsega naštetega pa bodo še zelo varne. Danes bomo torej govorili
o malih modularnih jedrskih elektrarnah. Za začetek pa poglejmo klasično jedrsko elektrarno, našo jedrsko elektrarno v
Krškem. Andrej Kavčič, lepo pozdravljeni!
ANDREJ KAVČIČ, inž. teh. fiz. (NEK)
Dober dan.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Kakšna je torej jedrska elektrarna Krško?
ANDREJ KAVČIČ, inž. teh. fiz. (NEK)
Ja, naša nuklearka je, tako bi rekel, neka zlata sredina, kar se tiče moči, pa tehnologije. Obstajajo tudi dvakrat močnejše,
dvakrat šibkejše, ampak ta tip, ki ga imamo, je najbolj preizkušen in v bistvu največ nukleark po svetu deluje na taki
tehnologiji, kot jo mi imamo.

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

RENATA DACINGER (voditeljica)
Kakšen je njen reaktor?
ANDREJ KAVČIČ, inž. teh. fiz. (NEK)
Recimo, njen reaktor ni, bi rekel, ogromen, če čisto tako prispodobno rečem, v obliki valja, visoki je okoli štiri metre,
premera ima pa 2,5 metra. Noter je okoli, bi rekel, 50 ton urana, skozi njega teče voda, to je zelo čista navadna voda,
lahka voda, in temperatura te vode je okoli 300 stopinj, medtem ko ima uran pa recimo dobrih 1.000 stopinj, lahko tudi, bi
rekel, do 1.500 stopinj.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Kako pravzaprav pridobivate elektriko v tej jedrski elektrarni?
ANDREJ KAVČIČ, inž. teh. fiz. (NEK)
Ja, recimo uran-235 ima to lastnost, da se cepi in pri tem odda ogromno energije. Ta energija se nato prenese na vodo,
na hladilo, ta gre potem naprej na, bi rekel, druge sisteme in dokončno pride do turbine. Mi imamo recimo tri turbine, te
so direktno povezane z generatorjem, in danes recimo lahko rečemo ta moment, daje generator od sebe okroglih 700
megavatov električne energije.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Prihodnje leto bo minilo 40 let od njenega zagona, čez nekaj let naj bi prenehala obratovati. Zanima me, je to res nujno
ali bi se dalo njeno dobo obratovanja še podaljšati?
ANDREJ KAVČIČ, inž. teh. fiz. (NEK)
Originalni plan je bil, da bo delala nuklearke 40 let. Že kar nekaj let nazaj se je pa začelo, bi rekel, tehnološke študije,
ekonomske študije, če je upravičeno podaljšati življenjsko dobo. Pri tem je zelo pomembni tako imenovan obdobni
varnostni pregled, ki poteka vsakih deset let, in ta mora pokazati, bi rekel, da ni nekih odprtih tehnoloških vprašanj.
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RENATA DACINGER (voditeljica)
Do kdaj bo torej še obratovala?
ANDREJ KAVČIČ, inž. teh. fiz. (NEK)
Ja, mi predvidevamo zaenkrat, bi rekel, po trenutno znanem tehnološkem znanju, ki ga imamo, leto 2043. Ampak, bi
rekel, čez deset let bodo tudi kakšna nova dognanja, pa tako naprej, pa bomo takrat razmišljali, kdaj bi bile, bi rekel,
kakšne nove limite.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Najlepša hvala za pogovor.
ANDREJ KAVČIČ, inž. teh. fiz. (NEK)
Prosim.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Jedrsko tehnologijo za pridobivanje električne energije smo začeli razvijati v prvem desetletju po drugi svetovni vojni, ko
se je zelo povečala poraba električne energije. Od takrat pa vse do danes se razvoj ni ustavil. Rusi so tako razvili prvo
plavajočo jedrsko elektrarno, ki so jo po ruskem znanstvenikov poimenovali Akademik Lomonosov. Prof. Leon Cizelj,
lepo pozdravljeni.
Prof. dr. LEON CIZELJ (Institut Jožef Stefan)
Dober dan.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Kaj je zdaj glavni namen te plavajoče jedrske elektrarne?

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

Prof. dr. LEON CIZELJ (Institut Jožef Stefan)
Glavni namen oskrba zelo oddaljenih in nedostopnih krajev v recimo Sibiriji, na severu Sibirije, z električno energijo. Za te
kraje je značilno, da so praktično nedostopni drugje kot z morja, pa še z morja ne celo leto, ker zamrzne. In zato so na
barko namestil dva reaktorčka, razmeroma majhna, ki tam zmoreta tam okoli 30 megavatov vsak, torej skupaj 60
megavatov elektrike, kar je oz. kar je približno tri elektrarne na spodnji Savi, recimo pri nas.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Akademik Lomonosov je plavajoča jedrska elektrarna, zdaj, nima lastnega pogona ampak, z ladjo vred meri 144 metrov,
široke je 30 metrov, njena nosilnost je kar 21.000 ton, upravlja pa jo 62-članska posadka. Kaj pa je poleg reaktorjev, ki
ste jih že omenili, kaj so tiste glavne razlike od klasičnih jedrskih elektrarn, seveda poleg tega, da je plavajoča?
Prof. dr. LEON CIZELJ (Institut Jožef Stefan)
No, gorivo je nekoliko bolj bogato z uranom-235, gre tja do približno civilne meje 20 procentov urana-235. V Krškem
recimo je bolj 5 procentov. Druga pomembna zadeva je pa, da je premična, in zdaj ta premičnost pomeni, da lahko vse
odpadke skladiščijo na ladji, jih odpeljejo na drugo lokacijo, če bi to ladjo prestavili kam drugam ali pa nazaj v tovarno, v
razgradnjo, če oziroma, ko bo to potrebno.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Zdaj, njena posebnost je še to, da toploto, ki nastaja v reaktorju, ne uporablja zgolj za proizvodnjo električne energije. Kaj
pravzaprav še počne?
Prof. dr. LEON CIZELJ (Institut Jožef Stefan)
Ja, to je res. Ker vse te plavajoče jedrske elektrarne danes, na ladjah, poleg elektrike vse lahko grejejo, torej proizvajajo
toploto za ogrevanje, tudi na Akademik Lomonosov lahko ogreva naseljena na kopnem. Ta drug namen je pa, lahko dela
iz slane vode sladko vodo.
RENATA DACINGER (voditeljica)
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Ja, jedrski reaktorji, ki poganjajo jedrske elektrarne, že danes uporabljajo gorivo v različnih oblikah in z različnimi deleži
naravnega in obogatenega urana, iz katerega proizvedejo veliko več energije, kot bi je z drugimi gorivi. Naša jedrska
elektrarna Krško uporablja gorivo s petimi odstotki urana-235, Akademik Lomonosov pa z 20 odstotki urana-235. Kakšne
možnosti pa še razvijajo?
(prispevek, 17:34)
Mag. NATAŠA GAŠI (novinarka)
Iz take tabletke uranovega dioksida v jedrski elektrarni pridobijo toliko energije, kot bi je, če bi porabili tri sodčke nafte,
eno tono premoga, 2,5 toni drv ali 500 kubičnih metrov zemeljskega plina. Koliko takih tabletk je v gorivu jedrske
elektrarne Krško?
Prof. dr. IZTOK TISELJ (Institut Jožef Stefan)
Ja, če malo seštejemo, bomo ugotovili, da ima jedrska elektrarna Krško približno deset milijonov gorivnih tabletk
uranovega dioksida. In te tabletke, seveda, če bi eno po eno zlagali v reaktor, bi bilo to sila zamudno, tako da tele
tabletke zložimo v takšnole cev. En centimeter premera in takole gredo tabletke noter. No, tale cev je malo krajša bodo, v
resnici je v elektrarni Krško gorivna palica dolga štiri metre.
Mag. NATAŠA GAŠI (novinarka)
Približno 230 gorivnih palic povežejo v gorivni element. V reaktorski sredici pa je 121 gorivnih elementov. Večina jedrskih
reaktorjev uporablja gorivo v obliki gorivnih palic, saj pri jedrski reakciji poleg energije nastaja tudi ogromno toplote. Zato
je treba reaktor hladiti. Največkrat uporabijo vodo, lahko pa tudi plin ali celo kovino, na primer tekoči natrij. Vendar pa
znanstveniki razvijajo tudi drugačne oblike goriva.
Prof. dr. IZTOK TISELJ (Institut Jožef Stefan)
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En primer je recimo gorivo v obliki kroglic, grafitnih kroglic, ki so velika približno za teniško žogico, in tele kroglice
nasujemo v reaktor, ki bi bil po volumnu precej večji od tegale reaktorja v Krškem, in bi hladili s plinom, ker je volumen
tako velik bi bilo tak traktor lažje ohladiti v primeru kakšnega nepredvidenega dogodka. No, potem je pa še ena, morda
najbolj eksotična oblika gorivo, bi bilo pa gorivo, ki ga raztalimo v staljeni soli. Raztaljena sol kroži po reaktorju in v
posodi, kjer je volumen največji, kjer so pogoji pravi, tam pa poteka verižna reakcija.
Mag. NATAŠA GAŠI (novinarka)
Večina jedrskih elektrarn uporablja gorivo, ki je sestavljeno iz petih odstotkov obogatenega urana-235 in 95. odstotkov
urana-238. Po reakciji v uporabljenemu gorivu ostane ves uran-238, nekaj obogatenega urana, nastane pa tudi plutonij,
ki naj bi bil gorivo nekaterih reaktorjev v prihodnosti.
Prof. dr. IZTOK TISELJ (Institut Jožef Stefan)
Gre za tako imenovane oplodne reaktorje. V oplodnih reaktorjih pa delamo gorivo iz urana-238. Če prilagodimo reaktor,
če spremenimo hladilo, zamenjamo vodo z natrijem, potem lahko ustvarimo reaktor, ki bo naredil več novega goriva, kot
ga porabi. To novo gorivo bo pa plutonij. Podobna tehnika je možno s torijem. Torij lahko spremenimo v običajnem
reaktorju, ki ga seveda štartamo z uranom-235, spremenimo torij v uran-233.
Mag. NATAŠA GAŠI (novinarka)
Danes iz naravnega urana-238 za pridobivanje energije uporabimo samo en odstotek urana-235. V oplodnih reaktorjih pa
bi lahko iz iste količine dobili 50-krat več energije.
(studio, 17:38)
RENATA DACINGER (voditeljica)
Po svetu razvijajo več kot 100 različnih tipov modularnih jedrskih elektrarn, ki se med seboj razlikujejo predvsem po
načinu obratovanja in gorivu. Poglejmo zdaj nekaj primerov. Ameriško podjetje NUSCALE razvija tip male modularne
elektrarne, ki je podoben klasični. Kako pa se bo vseeno razlikovala, kakšna elektrarna bo to?
Prof. dr. LEON CIZELJ (Institut Jožef Stefan)
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NUSCALE je zasnoval elektrarno v kateri je 12, od enega do 12 majhnih reaktorjev, vsak približno 50 megavatov. Torej,
če bi recimo kupili varianto z 12. reaktorčki, bi bila zadeva približno tako močna kot Šoštanj ali pa Krško danes. No, zdaj
prednost teh 12. reaktorjev je, da lahko neodvisno delujejo, torej so veliko lažje prilagajajo omrežju, kjer je veliko
obnovljivih virov, hkrati pa so vsi ti reaktorji nameščeni v bazenu vode, kar je izredno dobro, dobra varnostna varovalka.
Če bi recimo zmanjka elektrike za hlajenje, so že v vodi in se lepo hladijo, voda pa hkrati tudi zelo dobro ščiti reaktorje
oziroma okolico pred sevanjem.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Zdaj, še eno ameriško podjetje TerraPower razvija reaktorje za nekoliko drugačno gorivo. Kakšno, kakšna bo njihova
elektrarna?
Prof. dr. LEON CIZELJ (Institut Jožef Stefan)
Ja, TerraPower je podjetje, kjer je eden od ta glavnih investitorjev mimogrede Bill Gates. Oni so šli v v idejo tako
imenovanega oplodnega reaktorja, ki iz urana-238 najprej v prvi fazi reakcije naredi plutonij-239, nato pa plutonij-239
uporabi kot gorivo. Takšna reakcija seveda omogoča, da se uporabi tudi že gorivo, ki je danes odpadek. Z reaktorjem, ki
ga bo naredila firma TerraPower, bi lahko uporabili izrabljeno gorivo iz Krškega.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Kaj pa sama gradnja? Zdaj, jedrske elektrarne gradimo zelo dolgo, novi reaktor v francoski jedrski elektrarni Flamanville
gradijo že od leta 2013. Ali bomo te male jedrske elektrarne zgradili veliko hitreje?
Prof. dr. LEON CIZELJ (Institut Jožef Stefan)
Načeloma da, ideja je namreč, da se jih da narediti v tovarni in so tako majhni, da so sposobni transporta po cestah in po
železnicah. te recimo dimenzije transporta po cestah in železnicah so tam do štiri metre in vsi ti mali modularni reaktorji
sodijo v kategorijo, ki jo enostavno prepelješ s kamionom in jo postaviš na lokaciji.
RENATA DACINGER (voditeljica)

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

Še en, lahko rečem pravzaprav svetovni projekt, pa je OPEN100, za kaj gre tukaj?
Prof. dr. LEON CIZELJ (Institut Jožef Stefan)
OPEN100 je zanimiv predvsem zato, ker gre za, v računalništvu bi temu rekli odprtokodni projekt, kjer bodo praktično vse
informacije na voljo in odprte. To ima po eni strani, v kreativnem smislu, zelo velike priložnosti za ljudi, ki bi radi imeli
kakšne druge aplikacije, ne nujno elektriko, ki bi radi vodik delali ali bi rad imeli procesno toplota, ali kaj takšnega. Drugi
del resnice je pa v tem, da lahko zelo veliko ljudi sodeluje pri tem in, da ne rečem, da se da tudi narediti, narediti "naredi
sam" varianta je pri tem reaktorju lahko zabavna. Torej, računajo s tem, da bodo, ker je majhen in ker so komponente
razmeroma majhne, da se ga bo dalo narediti tako rekoč na domačem dvorišču.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Ampak, kdo bo pravzaprav lahko naredil jedrsko elektrarno, najverjetneje ne vsi.
Prof. dr. LEON CIZELJ (Institut Jožef Stefan)
No, še vedno je treba za vse jedrske dejavnosti dobiti dovoljenje. Tako, kot recimo za vozit avto mora človek dobiti
vozniško dovoljenje, tudi za vozit jedrsko elektrarno moraš dobiti vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Zanima me, ali bo pri tem projektu kaj pa še vseeno ostala skrivnost?
Prof. dr. LEON CIZELJ (Institut Jožef Stefan)
Po vsej verjetnosti bo gorivo tisto ki, bo, ki bo na nek način skrivnosti in ki ga bo treba kupiti od uveljavljenih dobaviteljev.
Gre pa za gorivo, ki je zelo podobno temu, kar imamo danes v Krškem.
RENATA DACINGER (voditeljica)
No, pri projektu OPEN100 sodelujete tudi vi oziroma Inštitut Jožef Štefan, kako?
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Prof. dr. LEON CIZELJ (Institut Jožef Stefan)
Zaenkrat jim pomagamo pri osnovah, pri osnovni zasnovi, kako zadevo narediti. Pogovarjamo se pa tudi o tem, da bi za
njih naredil določene raziskave in tudi določene varnostne analize.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Ja, pri jedrskih elektrarnah pa pomislimo tudi na varnost. Poglejmo, kako je za varnost poskrbljeno v naši jedrski
elektrarni v Krškem.
(prispevek, 17:42)
Mag. NATAŠA GAŠI (novinarka)
Največji tveganji za nesrečo v jedrski elektrarni sta, da jedrska reakcija v reaktorju pobegne izpod nadzora, kot se je
zgodilo v Černobilu, ali pa da odpove hlajenje reaktorja, kot se je zgodilo leta 1979 na Otoku treh milj.
Prof. dr. IGOR JENČIČ (Institut Jožef Stefan)
Otok treh milj je bila velika lekcija za vse zahodne jedrske elektrarne. Sestavili so cel seznam, več sto različnih vidikov,
kaj vse je potrebno izboljšati. Boljše šolanje operaterjev, potem so v elektrarne namestili več senzorjev, da lažje
spremljajo operaterji dogajanje v reaktorju. Ker zavedati se je treba seveda, da s prostimi očmi tega mi ne moremo videti.
Operaterji so oddaljeni od reaktorja in vse s čemer lahko spremljajo dogajanje v reaktorju so pač merilci temperature,
anatomskega fluksa, tlaka in tako naprej.
Mag. NATAŠA GAŠI (novinarka)
Nesreča v jedrski elektrarni Fukušima-Daiči leta 2011 pa je bila posledica težko predvidljivih posledic cunamija, ki ga je
povzročil eden izmed najmočnejših potresov, kar jih pomnimo. Zaradi izpada elektrike je odpovedalo delovanje črpalk za
hlajenje reaktorja. Zaradi poplave pa se niso zagnali dizelski agregati, ki bi proizvedli nadomestno električno energijo za
pogon črpalk. V jedrski elektrarni Krško imajo zato še dodatne sisteme za zagotavljanje hlajenja reaktorja.

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

Prof. dr. IGOR JENČIČ (Institut Jožef Stefan)
Ampak v primeru, da omrežje razpade, se lahko jedrska elektrarna Krško poveže s Termoelektrarno Brestanica in potem
obratujeta na tako imenovanem otočnem obratovanju, torej povsem neodvisno od sistema električnega v Sloveniji. In
Termoelektrarna Brestanica lahko zagotavlja energijo za delovanje jedrske elektrarne Krško. Poleg tega ima že od vsega
začetka jedrska elektrarna Krško dva dizelska agregata, ki spet vsak od njiju lahko zagotavlja dovolj energije za
obratovanje vseh varnostnih sistemov.
Mag. NATAŠA GAŠI (novinarka)
Že pred nesrečo v Fukušimi so naredili še tretjega, neodvisnega od drugih dveh. Zato je bila jedrske elektrarne Krško
takrat ocenjena kot ena najboljših elektrarn, kar se tiče varnosti. Če pa bi odpovedalo tudi to imajo še posebno mobilno
opremo za vzpostavljanje hlajenja reaktorja.
Prof. dr. IGOR JENČIČ (Institut Jožef Stefan)
No in ta mobilna oprema pa bi zagotavljala, to so neke mobilne črpalke, mobilni agregati, ki bi zagotavljala vsaj
najnujnejše v primeru res povsem nepredvidene nesreče. Seveda ta mobilna oprema ima tudi mnogo večjo fleksibilnost,
kot tista, ki je že vgrajena, ker se jo lahko pač priklopi na raznorazne konce.
Mag. NATAŠA GAŠI (novinarka)
Seveda pa je ob nesrečah pomembno, kako bodo reagirali ljudje ki, upravljajo elektrarno.
(studio, 17:45)
RENATA DACINGER (voditeljica)
Do zdaj so se v jedrskih elektrarnah zgodile tri jedrske nesreče. Posledice takih nesreč pa so zelo odmevne. V
prihodnosti bomo imeli veliko več jedrskih elektrarn ali nas zdaj mora skrbeti za varnost. Kako bo pri teh malih modularnih
jedrskih elektrarnah poskrbljeno za varnost?
Prof. dr. LEON CIZELJ (Institut Jožef Stefan)
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No, k sreči so majhni reaktorji dosti lažje obvladljivi kot veliki reaktorji, zato bo te le, te reaktorje dosti elegantno sedaj
narediti na tak način da, bo lahko brez človeške intervencije in brez elektrike, brez črpalk, se ustavile same in se hladile z
vodo, ki je že na lokaciji s pasivnimi načini. Na ta način bo lahko tudi praktično izločena verjetnost, da bo, da bi kakšne
radioaktivne snovi ušle v okolico.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Druga težava, če tako rečem, jedrskih elektrarn pa so jedrski odpadki, visoko radioaktivni in dolgoživi. Ali bodo te male
jedrske elektrarne imele manj visoko radioaktivnih in dolgoživih odpadkov?
Prof. dr. LEON CIZELJ (Institut Jožef Stefan)
Nekatere ne, recimo OPEN100 in NUSCALE projekt bodo primerljivi z današnjimi jedrskimi elektrarnami, nekatere pa z
oplodnimi reaktorju, recimo TerraPower, pa bodo sposobne v smislu krožnega gospodarstva uporabiti izrabljeno gorivo iz
ostalih elektrarn, kot novo gorivo, sveže gorivo zase. Torej, z malo daljšim razvojem, v daljšem časovnem obdobju, bomo
sposobni porabiti praktično vse današnje radioaktivne odpadke.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Prof. Cizelj, najlepša hvala za pogovor.
Prof. dr. LEON CIZELJ (Institut Jožef Stefan)
Hvala.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Že porabljeno jedrsko energijo pa bo lahko izkoristil tudi reaktor TEPLATOR, vendar ga ne bodo uporabljali za
proizvajanje električne energije, ampak bo kot del toplarne segreval vodo za daljinsko ogrevanje večjih mest.
(prispevek, 17:47)

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

Mag. NATAŠA GAŠI (novinarka)
Jedrski reaktor TEPLATOR bo namenjen ogrevanju večjih mest, ki že imajo daljinsko ogrevanje. Segrevanje vode je
preprostejši proces, kot pridobivanje električne energije, zato bo TEPLATOR obratoval pri nižjih temperaturah kot jedrski
reaktorji v elektrarni. Za gorivo bo tako lahko izkoriščal že uporabljeno jedrsko gorivo.
Izr. prof. dr. RADEK ŠKODA (Češka tehnična univerza v Pragi)
Lahko uporabljamo gorivo zahodnih in vzhodnih reaktorjev, tlačnovodnih in vrelovodnih reaktorjev. Prilagajati ga je
mogoče z oblikovanjem cevi. Uporaba izrabljenega goriva je stroškovno učinkovita. Izrabljeno gorivo je odpadek, zdaj pa
lahko proizvaja toploto. Če pa izrabljenega jedrskega goriva ne bi bilo več na voljo, TEPLATOR lahko uporabi navadno
jedrsko gorivo, ki ga običajno dobavljajo za reaktorje.
Mag. NATAŠA GAŠI (novinarka)
Gradnja jedrskega reaktorja za segrevanje sicer zahteva velik finančni vložek, vendar sta njegovo delovanje in
vzdrževanje poceni. Proizvodnja toplote pa bi se v primerjavi s porabljenim zemeljskim plinom pocenila skoraj za
polovico. A znanstvenike z univerze v Pragi in univerze v Plzen čaka še veliko dela.
Izr. prof. dr. RADEK ŠKODA (Češka tehnična univerza v Pragi)
Zdaj načrtujemo podrobno zasnovo. Določamo parametre in ugotavljamo, kako zadostiti zahtevam strank. Narediti
moramo osnovni načrt, oblikovati moramo vse cevi, vijake in pasove, da bo mogoče reaktor zgraditi. To bomo delali v letu
2021.
Mag. NATAŠA GAŠI (novinarka)
Pred gradnjo bodo morali pridobiti še vsa dovoljenja. Gradnja TEPLATOR-ja bo zaradi njegove majhnosti trajala kaki dve
leti, zato pričakujejo, da bodo demonstracijski model TEPLATOR-ja dokončali že konec leta 2024.
(studio, 17:49)
RENATA DACINGER (voditeljica)
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Proizvodnja električne energije jedrskih elektrarnah je danes ena najčistejših, najstabilnejših in najcenejših, zato ni
presenečenje, da se to področje še naprej razvija. In kdaj lahko pričakujemo male modularne jedrske elektrarne? Prve
male modularne reaktorje naj bi razvili in izdelali v prihodnjih desetih letih, prve demonstracijske elektrarne pa verjetno še
nekoliko pozneje.
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Kdo so najbogatejši pri nas? 100 slovenskih
milijonarjev je "težkih" 5,8 milijarde evrov

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

ODPRI GALERIJO
Iza in Samo Login sta tudi letos z naskokom najbogatejša Slovenca. S 689 milijoni evrov imata dvakrat več pod
palcem kot druga najbogatejša Sandi Češko in Livija Dolanc (345 milijona evrov).
ARHIV RTV SLO

Srečko Klapš

19.11.2020, 11.00
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S 689 milijoni evrov najbogatejša Iza in Samo Login. Kljub koroni premoženje
povečali za 147 milijonov, prag za vstop na lestvico 21 milijonov. Med novinci
športnika Dragić in Kopitar. Malo milijonark, večinoma v paru s partnerjem.
Vrednost premoženja stoterice najbogatejših Slovencev na Managerjevi lestvici se je letos zvišala za 147
milijona evrov in se približala šestim milijardam (5,8 milijarde evrov). Se pa je prag za vstop na lestvico
znižal za šest odstotkov, na 20,9 milijona evrov. Jure Ugovšek s Financ pojasnjuje, da se je premoženje
zvišalo zaradi novincev, ki so jih na podlagi novih dognanj dodali na lestvico letos, čeprav so bili premožni že
v preteklosti: "Podjetja v lasti najbogatejših so se izkazala za odporna proti koronakrizi. Dalje: cene
evropskih delnic, ki jih tudi uporabljamo pri vrednotenju, so v povprečju precej podobne tistim, kakršne so
bile lansko jesen. Za nameček smo pri številnih v letu pred dvigom davčne stopnje na kapitalske dobičke

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

zaznali rekordna izplačila dobičkov."
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Jure Ugovšek, Finance: "Podjetja v lasti najbogatejših so se izkazala za odporna proti koronakrizi."
JURE MAKOVEC

Ugovšek še pojasnjuje, da predstavljajo glavnino premoženja, ki ga vrednotijo, deleži podjetij. V zadnjih letih
pa k dodatnim milijonom pripomorejo tudi kupnine, ki letos pomenijo tretjino premoženja.
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Bi Loginova za Outﬁt7 letos dobila dve do tri milijarde dolarjev?
Na prvih dveh mestih ni sprememb, saj še naprej ostajata najbogatejša Slovenca zakonca Iza Sia in Samo
Login (689 milijonov evrov), glavna ustanovitelja podjetja z razvedrilnimi mobilnimi aplikacijami Outﬁt7, ki
so ga januarja 2017 prodali kitajskemu holdingu United Luck Group za milijardo dolarjev. "Ocenjujemo, da
bi z današnjega zornega kota ob navdušenju uporabnikov in ﬁnančnih trgov nad računalniškimi igrami
Outﬁt7 utegnil biti danes vreden dvakrat oziroma trikrat toliko kot v letu 2017," še ugotavlja Ugovšek. In kaj
počneta zakonca Login s skoraj 700 milijoni evrov? Pred leti sta celotno kupnino prenesla na družinsko
dobrodelno organizacijo, ki se bo neproﬁtno ukvarjala z reševanjem globalnih okoljskih problemov. V
zadnjem obdobju vlagata v rešitve za brezmesno prehranjevanje. Tri leta po prodaji pa kapital družine Login
in še nekaterih nekdanjih outﬁtovcev je njihovo premoženje tudi v nepremičninah.
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Sandi Češko
MARKO VITAS

Druga najbogatejša Sandi Češko in njegova partnerka Livija Dolanc sta z oceno premoženja pri 345
milijonih evrov zaostanek za Loginoma sicer zmanjšal za približno 50 milijonov evrov. Glavnina premoženja
je ocena kupnine za 55-odstotni delež v Studiu Moderna, razlog za rast pa je vroča prodaja ležišč v ZDA, kjer
se kosata s tamkajšnjimi borznimi zvezdami. Z 210 milijoni je na tretjem Marko Pistotnik, ki je prav tako
obogatel s prodajo Outﬁt 7. S 164 milijoni evrov je četrta družina Lah, ki plemeniti realno premoženje
izvorno pridobljene iz privatizacije. Na 148 milijonov ocenjuje premoženje petega najbogatejšega
Slovenca Damiana Merlaka, ki kupnino od prodaje kripto borze Bitstamp, plemeniti tudi z
nepremičninskimi posli v Sloveniji. Na šesto mesto se s 139 milijoni evrov uvršča svetovni proizvajalec
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izpušnih sistemov Igor Akrapovič. S 123 milijoni evrov sedmo mesto zasedata Albina in Tatjana Dobršek,
ki se ukvarjata predvsem z mednarodnimi energetskimi inženirskimi posli. Dolenjski podjetnik Franc
Frelih, ki ima v lasti tudi slovenje bistriško tovarno olja Gea, je osmi s 123 milijoni evrov. 120 milijonov
premoženja družine Šešok, ki izvira iz skupine Iskra zadostuje za deveto mesto. Deseterico najbogatejših pa s
118 milijoni zaključuje lastnik Medisa Tone Strnad.
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Igor Akrapovič

TIT KOŠIR
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Jure Knez
STA

Najvišji skok na lestvici za 22 mest je uspel Juretu Knezu, največjemu lastniku trboveljskega Dewesofta.
Vrednost njegovega premoženja so podvojili na 73,8 milijona evrov zaradi razkritja dobrega poslovanja tudi
drugih podjetij v skupini, zategadelj je letos 19. najbogatejši Slovenec. V intervjuju za prilogo Večer V soboto
je Knez na vprašanje o lestvici najbogatejših Slovencev dejal: "Te lestvice so pa tako nepomembne … Zdi se
mi, da bomo še zmeraj lahko pojedli tisti en zrezek na dan, ki je še zdrav za človeka."

Presenetljiv vpliv korone
Ocenjevalce Managerjeve lestvice stotih najbogatejših Slovencev preseneča, da novi koronavirus
pravzaprav sploh ni vplival na premoženje najbogatejših oziroma nasprotno, leto je bilo vnovič
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rekordno: "Ko smo začeli o tem malo bolj razmišljati, niti ni tako zelo presenetljivo. Če samo pogledamo
nemški delniški indeks DAX, je ta na isti ravni kot lani tak čas. Tudi cene slovenskih nepremičnin se niso
močno spremenile. Podobno je s podjetji v lasti najbogatejših."Opazili pa so, da so si lani številni
izplačevali visoke dividende. Razlog je bil morda to, da se je davek na kapitalske dobičke letos povišal.
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Šest novincev

Anže Kopitar
ANDREJ PETELINŠEK

Novincev na lestvici je letos šest. Med njimi sta športna asa Goran Dragić in Anže Kopitar. Premoženje
Gorana Dragića Manager ocenjuje na 51,4 milijona evrov, Anžeta Kopitarja pa na 31,5 milijona evrov.
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Medtem, ko se je Luka Dončić z ocenjenim premoženjem 16,5 milijona evrov letos uvrstil na lestvico 20
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milenijskih milijonarjev.

Goran Dragić
ERIK S. LESSER

Že prihodnje leto pa ga zaradi 10,2 milijona dolarjev bruto letne plače in sponzorske pogodbe z Nikejem
pričakujejo na lestvici 100 najbogatejših Slovencev: "Ob tem povejmo, da ima davek na dohodke v zvezni
državi velik vpliv na končno oceno. Če bi Kopitar celotno kariero igral, denimo, na Floridi kot Dragić ali v

60

Vecer.com
Država: Slovenija

19.11.2020
Četrtek, 11:00

Kazalo

https://www.vecer.com/slovenija/100-slovenskih-mil...

12 / 12

Teksasu kot Luka Dončić, bi bila naša ocena za 10 milijonov evrov višja," še pojasnjuje Ugovšek. Med
novinci so poleg športnikov tudi nekdanji sanator Elana Uroš Korže, večinski lastnik proizvajalca kmetijske
mehanizacije SIP Šempeter, družina Moškotevc, ki se ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač (VOC
Ekologija in Ahac), izkušeni podjetnik in vlagatelj Boštjan Marovt (Metro) ter izdelovalec vrat Roman
Pirnar.
Na lestvico pa so se po eno- ali večletnem premoru vrnili: družina Gantar (KD),
družina Sekavčnik (KD), Aleksander Jereb (Kompas Shop, Akustika), Primož in Karmen
Kompara (Vitanest), Miran Zagožen (Zagožen), Jože Udovič (REM), Janko Šemrov (ACH), Štefan
Krajnc (Cablex), družina Kopriva (Cablex), Jožef Rupnik (Kolektor), Jožef Potočnik (Kolektor), Ivan
Albreht (Kolektor), družina Mižigoj (Medex) in Andrej Poglajen (Trgograd).

Malo milijonark
Na prvem in drugem mestu Mangerjeve lestvice sta ženski partnerki v podjetjih Iza Login in Livija
Dolanc. Pa tudi v nadaljevanju najdemo nekaj žensk, a večinoma v paru s partnerjem. Da bi ženske kot
samostojne lastnice podjetij nastopale na lestvici najbogatejših Slovencev, tega je zelo malo. Zdi se, da je
delež menedžerk v podjetjih večji kot delež ženskih lastnic uspešnih podjetij. Bomo pa to v prihodnje
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pobližje pogledali, o slovenskim milijonarkah meni Jure Ugovšek.

Več sledi ...
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Najbogatejši Slovenci tudi v
koronskem letu povečali svoje
premoženje
Čeprav gospodarstvo v letu 2020 zaradi novega koronavirusa trpi, tega niso
opazili najbogatejši Slovenci. Po podatkih avtorjev lestvice revije Manager se
je bogastvo 100 najbolj bogatih Slovencev povečalo za 147 milijonov, njegova
vrednost pa znaša 5,8 milijarde evrov.
PREVIOUS
NEXT

Vse objave

Zakonca Login ostajata na vrhu lestvice najbogatejših Slovencev. (Foto
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Najbogatejši Slovenci imajo za seboj še eno
uspešno poslovno leto, saj se je premoženje stotih
najbogatejših povečalo za 147 milijonov. Že sedmo
leto zaporedoma prvo mesto na lestvici revije
Manager zasedata zakonca Login. Premoženje Ize
Sie in Sama Logina se po podatkih revije od lani ni
spremenilo in je ocenjeno na 689 milijonov evrov. Do
večine svojega premoženja sta prišla leta 2017, ko
sta prodala svoje podjetje z razvedrilnimi mobilnimi
aplikacijami Outfit7. Posel, ki sta ga sklenila s
kitajskim holdingom United Luck Group, je bil vreden
milijardo dolarjev. Čeprav je šlo za izjemno uspešno
prodajo in se je zdelo, da je bila opravljena v pravem
trenutku, pa ob navdušenju uporabnikov in finančnih
trgov nad računalniškimi igrami pri reviji Manager
ugotavljajo, da bi Outfit7 danes lahko bil vreden
dvakrat ali celo trikrat več.
Zakonca Login sta po uspešni prodaji svoj denar
preusmerila v družinsko dobrodelno organizacijo, ki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

se ukvarja z globalnimi okoljskimi problemi. V
zadnjem času naj bi denar vlagala v rešitve za
brezmesno prehranjevanje, njun kapital pa je
mogoče najti tudi na trgu nepremičnin.

Brez sprememb na lestvici do
četrtega mesta
V gospodarsko zahtevnem letu pričakovano ni prišlo
do velikih sprememb na lestvici. Zlasti v samem vrhu
najbogatejših praktično ni sprememb. Tako na
drugem mestu še vedno najdemo Sandija Češka in
njegovo partnerico Livijo Dolanc. Glavnino njunega
345 milijonov vrednega premoženja predstavlja
kupnina 55-odstotnega deleža v Studiu Moderna.
Imata pa večinska lastnika Sudia Moderna za seboj
zelo uspešno leto. Po zaslugi izjemne prodaje ležišč
v ZDA sta svoj zaostanek za Loginoma v enem letu
zmanjšala za približno 50 milijonov. Na tretjem
mestu je z oceno 210 milijonov še en nekdanji tesni
sodelavec zakoncev Login Marko Pistotnik. Ta je
do svojega premoženja tudi prišel s prodajo podjetja
Outfit7, saj je bil njegov soustanovitelj, tudi ocena
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njegovega premoženja pa je v letu 2020 mirovala.
Na četrtem mestu se tudi letos nahaja družina Lah,
ki pa je v letu utrpela triodstotno izgubo. Njeno
premoženje je po novem ocenjeno na 164 milijonov
evrov.
Prvo spremembo na letošnji lestvici opazimo na
petem mestu. Na njem se sedaj nahaja Damian
Merlak, ki je svoje premoženje povečal za 19
odstotkov in naj bi si po novem lastil 149 milijonov
evrov. Merlak se je na lestvici povzpel za tri mesta,
saj je lani že zasedal osmo mesto. Preostali člani v
elitni deseterici so še Igor Akrapovič (139 mio., 6.
mesto), Tatjana in Albin Doberšek (123 mio., 7.
mesto), Franc Frelih (123 mio., 8. mesto), ki so bili
del elitne druščine že v letu 2019, novi imeni pa sta
na devetem mestu družina Šešok (120 mio.) in na
desetem mestu Tone Strnad (118. mio). Največjo
izgubo je med najbogatejšimi tako utrpel Joc
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Pečečnik, ki se je še lani nahajal na petem mestu.

Največji preskok uspel Juretu
Knezu (Dewesoft), Dončića še
ni na lestvici
Med vsemi bogataši ima za seboj najbolj uspešno
leto Jure Knez, ki je največji lastnik trboveljskega
podjetja Dewesoft. Njegovo vrednost so novinarji
Managerja podvojili in sedaj znaša 73,8 milijonov
evrov. Kneza to uvršča na 19. mesto lestvice
najbogatejših in se je v enem letu povzpel za 22
mest. Pri Managerju še napovedujejo, da se
uspešnost podjetja in posledično tudi njegova rast
dobička tu še ni ustavila in mu napovedujejo nov
veliki skok tudi v prihodnjem letu. Na letošnji lestvici
je sicer tudi šest novincev, ki se po novem lahko
pohvalijo, da spadajo med najbolj bogate Slovence.
Med njimi sta tudi športnika Goran Dragić (51,4
mio.) in Anže Kopitar (31,5 mio.), novi člani elite pa
so še Uroš Korže, večinski lastnik proizvajalca
kmetijske mehanizacije SIP Šempeter, družina
Moškotevc, ki se ukvarja z gradbeništvom in
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uvozom pijač (VOC Ekologija in Ahac), izkušeni
podjetnik in vlagatelj Boštjan Marovt (Metro) ter
izdelovalec vrat Roman Pirnar.
Ker sta se na lestvici prvič pojavila športnika Kopitar
in Dragić, se je takoj pojavilo tudi vprašanje, kje se
nahaja Luka Dončić. Mladi slovenski košarkar se
zaenkrat nahaja na lestvici mladih milijonarjev,
ocena njegovega trenutnega premoženja pa znaša
16,5 milijona. Najverjetneje pa se bo ime Luka
Dončić prvič na lestvici sto najbogatejših Slovencev
pokazalo prihodnje leto, ko bo njegova bruto letno
plača znašala 10,2 milijona in bo v oceno
premoženja vstopila tudi petletna pogodba s
podjetjem Nike, ki je težka 100 milijonov dolarjev.
Poleg Dončića pri Managerju izpostavljajo še enega
mladega milijonarja. In sicer gre za Marka
Grgurovića, ki je do 15 milijonov prišel v zgolj dveh
letih, pridobil pa si jih je z razvojem računalniške igre
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Mordhau.
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Nasprotujoče si vladne obljube Gorenjce puščajo v
negotovosti
dnevnik.si/1042943662/Gorenjska/nasprotujoce-si-vladne-obljube-gorenjce-puscajo-v-negotovosti
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Bo vlada zagotovila nove zmogljivosti za bolnišnično zdravljenje na Gorenjskem
ali ne? To vprašanje si zastavljajo na Jesenicah, kjer je bolnišnico s to obljubo
pred kratkim obiskal premier Janša. A nekaj tednov pred tem je vlada jasno
povedala, da denarja za novo regijsko bolnišnico ni.

V Splošni bolnišnici Jesenice so veseli Janševih obljub o zagotavljanju dodatnih zdravstvenih
zmogljivosti, ki jih je izrekel ob obisku bolnišnice minuli konec tedna, čeprav ne vedo, kaj natančno
jim je premier obljubil. (Foto: Petra Mlakar)
Jeseniški župan Blaž Račič od predsednika vlade Janeza Janše s pismom, ki mu ga je poslal, zahteva
jasen odgovor na vprašanje, ali namerava vlada zagotoviti gradnjo novih zdravstvenih zmogljivosti
na Gorenjskem. Minuli konec tedna je namreč premier Janša svoj obisk Splošne bolnišnice Jesenice
zaključil s takšno obljubo, čeprav je možnost gradnje novih zmogljivosti za bolnišnice nekaj tednov
prej vlada odločno zavrnila.

66

Dnevnik.si
Država: Slovenija

19.11.2020
Četrtek, 19:05

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042943662/Gorenjska/naspro...

2/2

Nova bolnišnica – da ali ne?
V Splošni bolnišnici Jesenice so v nedeljo zapisali, da jih je premier z obiskom presenetil. Na vladni
spletni strani so zapisali: »Premier Janez Janša je na srečanju z vodstvom bolnišnice dejal, da
Gorenjska potrebuje nove zdravstvene kapacitete čim prej in da je slovenska vlada odločena, da jih
zagotovi.«
Le slabe tri tedne prej pa je vlada tako odgovorila na poslansko vprašanje poslanca SAB Andreja
Rajha: »Upoštevajoč časovni okvir in omejenost sredstev v okviru vira financiranja REACT EU in
Mehanizma za okrevanje in odpornost izgradnje nove gorenjske bolnišnice ni med infrastrukturnimi
projekti, predvidenimi za financiranje iz sredstev EU.« Vlada je ob tem opisala dolgotrajna
prizadevanja jeseniške bolnišnice za nove zmogljivosti, opozorilo jeseniške občine, da mora regijska
bolnišnica ostati v tej občini, ter dejavnosti občine Radovljica, ki je za morebitno gradnjo nove
regijske bolnišnice prav tako pripravila zemljišče. Jeseniški župan Račič poudarja, da mora biti
lokalna politika usklajena z državno, saj so projekti enih in drugih povezani, zato želi jasen odgovor
premierja.
Direktor Splošne bolnišnice Jesenice Mark Toplak je po premierjevem obisku optimističen. Kaj je
imel Janša v mislih z »zagotavljanjem novih zdravstvenih kapacitet«, natančneje tudi v bolnišnici ne
vedo. Na regijski ravni so sicer po Toplakovih besedah na voljo sredstva za negovalne bolnišnice, a če
bi na Gorenjskem zagotovili regionalno, potrebujejo namreč sodobne prostore s 600 posteljami, bi s
tem sprostili prostore, ki bi jih lahko uporabljali za negovalno bolnišnico, razmišlja.
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Prizidek za intenzivno nego
»Smo pa predsedniku vlade predstavili projekt novega bloka za intenzivno nego, ki bi ga dogradili
obstoječi bolnišnici. Pravnomočno gradbeno dovoljenje je veljavno do poletja prihodnjega leta.
Predsedniku vlade sem pojasnil, da bi bilo smiselno dograditev izpeljati, preden se bodo delavci lotili
obnove fasade v sklopu energetske sanacije bolnišnice, ki poteka,« je pojasnil Toplak. Strokovna
direktorica Anja Jovanovič Kunstelj pa je dodala: »S tem bi pridobili dodatne postelje za bolnike
v intenzivni negi in standard njihove oskrbe bi se višal. V načrtovanem prizidku bi zagotovili tudi
možnost izolacije, ki je v zdajšnji intenzivni negi nimamo.«
Toplak je prepričan, da bi pri uresničevanju prizadevanj za gradnjo nove regijske bolnišnice
pomagalo tudi, če bi se gorenjski župani poenotili o tem, kje bi jo postavili, saj si zdaj kar nekaj občin
prizadeva, da bi stala na njihovem ozemlju. Na vprašanje, kako o potrebi po novih bolnišničnih
zmogljivostih razmišljajo v Kranju, pa je nedavno odgovoril kranjski podžupan Janez Černe.
»Želimo si, da bi v Kranju ostala dejavnost bolnišnice za ginekologijo in porodništvo, na Golniku pa
klinika za pljučne bolezni. Pri načrtovanju novih kapacitet je treba poslušati strokovnjake,« je
opozoril. Dodal je, da sam zagotavljanje novih zmogljivosti razume kot dodatne možnosti namestitev
v obstoječih ustanovah in s tem povezovanje celotnega zdravstva na Gorenjskem, ne pa kot gradnjo
novega objekta.
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Brez pomoči mariborskim prioritetnim naložbam
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dnevnik.si/1042943661/lokalno/stajerska-koroska-in-prekmurje/brez-pomoci-mariborskim-prioritetnim-nalozbam-

Mariborska občina bi že čez leto dni začela graditi center Rotovž, v okviru katerega bi nove prostore
dobila tudi knjižnica. (Foto: Medprostor, arhitekturni atelje)
Z novo, vrhunsko izdelano idejno zasnovo bi srednjeveški mestni trg dobil sodobno podobo. Vdahnili
bi mu nove vsebine, rešili bi kronično prostorsko stisko Mariborske knjižnice, v objektu bi bili še
manjša galerija in kinodvorana. Občina je tudi pridobila arhitekturno rešitev za gradnjo nove
zdravstvene postaje Tezno, pripravila je dokumentacijo za sanacijo dvorane Tabor, že vrsto let
računa na dokončanje zahodne obvoznice. Našteti projekti so izvedljivi zgolj z državnim ali
evropskim sofinanciranjem. Vlada Janeza Janše zanje noče zagotoviti potrebnega proračunskega
denarja.
Župan Saša Arsenovič je kandidiral s podporo SMC, rad se pohvali z dobrim odnosom z
gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom. »Glede na vsebine, ki gredo natančno v skladu z
evropskimi smernicami, in glede na to, da bo država imela več kot problem, kako počrpati 11 milijard
evrov, ne sme biti debate o tem, da ne bi dobili tako pomembnega kulturnega in kreativnorazvojnega hrama,« je bil Arsenovič prepričan na oktobrski predstavitvi centra Rotovž, ki ga želijo
začeti graditi konec leta 2021. Motil se je.
Opozicijski poslanci so si prizadevali z amandmaji spraviti naštete nujne projekte v proračuna za leti
2021 in 2022. Vendar jih je državnozborski odbor za finance, ki ga vodi Robert Polnar (DeSUS), vse
po vrsti zavrnil brez vsebinskih argumentov.
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Drugorazredni Maribor
V županovem kabinetu so se očitno sprijaznili z razpletom. »Zavrnitev razumemo kot negativno
informacijo, ne samo za mesto Maribor, pač pa za širšo regijo,« so sporočili. »Pričakujemo izvedbo
ne samo teh, ki na odboru niso dobili zadostne podpore, pač pa vseh drugih projektov. Pričakujemo
in prepričani smo, da bo država uredila financiranje prek drugih ustreznih mehanizmov
financiranja.«
Mariborski opozicijski poslanec Andrej Rajh (SAB) je bolj ogorčen. »Dokler bo imela oblast ta
vlada, bomo Mariborčani drugorazredni,« je ocenil. Po njegovem prepričanju se vlada posmehuje
drugemu največjemu mestu in njegovim občanom, potem ko je proračunu zmogla zagotoviti sedem
milijonov evrov za zagon Muzeja osamosvojitve Slovenije.

Kalohu so pomembnejši projekti UKC Maribor
Dejan Kaloh (SDS) je vodja kluba poslancev 7. volilne enote. Po poročanju Večera so zanj bolj
prioritetni trije projekti UKC Maribor: novogradnja infekcijske klinike, selitev pljučnega oddelka in
ureditev negovalne bolnišnice UKC Maribor. Zahodno mariborsko obvoznico bi Kaloh financiral na
podlagi zakona za odpravo ovir pri umeščanju v prostor, 16-milijonsko naložbo v center Rotovž pa
naj financira evropski sklad za okrevanje.

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

Za zdaj ni razloga za optimizem, da bo Maribor črpal denar iz evropskega svežnja za okrevanje po
epidemiji novega koronavirusa. Mariborskih investicij ni zapisanih v osnutku gradiva za izbor
projektov, je poročal Večer.

Zaradi prenizke povprečnine ob več kot 100 milijonov evrov
Prvo polovico županskega mandata Saše Arsenoviča zaznamuje vztrajno županovo opozarjanje na
nepravični sistem financiranja občin in s tem povezano diskriminiranje Maribora. Zaradi premajhne
povprečnine oziroma iz nje izplačane tako imenovane primerne porabe Maribor sodi med najbolj
oškodovane občine v državi. Na osnovi zapletene formule je Maribor lani namesto 573 evrov, kolikor
je znašala povprečnina, na prebivalca dobil le 518,6 evra primerne porabe. S tem denarjem je zmogel
poplačati le 71 odstotkov vseh zakonskih nalog, ki jih je naložila država, preostali znesek je moral
poplačati iz lastnih prihodkov, denimo z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč in s turistično
takso. Zaradi takšnega nepravičnega sistema financiranja občin je Maribor v zadnjih petih letih
prejel kar 85,5 milijona evrov premalo denarja za poplačilo stroškov izvajanja zakonsko predpisanih
obveznih nalog. Med 212 slovenskimi občinami so iz naslova povprečnine slabše financirane le še
štiri slovenske občine: Ankaran, Izola, Kostel in Velenje, je razkrila analiza Skupnosti občin
Slovenije. Letos se je povprečnina dvignila na slabih 624 evrov, Maribor bo prejel malo manj kot 60
milijonov evrov, mesto bo dodatnih 18 milijonov evrov za poplačilo vseh stroškov moralo zagotoviti
samo. Večletni minus bo s tem presegel že več kot 100 milijonov evrov.

Kaj je v državnem proračunu mariborskega?

69

Dnevnik.si
Država: Slovenija

19.11.2020
Četrtek, 20:00

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042943661/lokalno/stajersk...

3/3

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

Državna proračuna za prihodnji dve leti nista povsem brez »mariborskih« naložb. Nadaljuje se
financiranje gradnje drugega tira med Šentiljem in Mariborom, za zahodno obvoznico je zagotovljen
približno odstotek celotne vrednosti projekta, našel se je denar za rekonstrukcijo nekaterih cestnih
odsekov. Država sofinancira revitalizacijo srednjeveškega Vojašniškega trga, reševala bo prostorsko
problematiko srednje šole za gostinstvo in turizem, UKC Maribor pa prihodnje leto prejme dober
milijon za nakup novega koronarografa.
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Kaj bi vlada ponudila Madžarom v zameno za 200 milijonov?
dnevnik.si/1042943676/posel/novice/kaj-bi-vlada-ponudila-madzarom-v-zameno-za-200-milijonov

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

V pobudi, ki jo je vlada poslala parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko, so
izhodišča za pogajanja z Madžarsko, ki bi z vložkom 200 milijonov evrov
sodelovala pri gradnji drugega tira. Slovenija bi v zameno pomagala Madžarski
pridobiti zemljišča ob ali v Luki Koper. Razkrivamo slovenska izhodišča za
uradna pogajanja z Madžarsko.

Opozicija je do pobude in predlaganih izhodišč za pogajanja z Madžarsko kritična in v tem vidi
predvsem vladno »poplačilo dolgov Madžarski in Viktorju Orbanu«. (Foto: Jaka Gasar)
Vlada je na državnozborski odbor za zunanjo politiko naslovila pobudo za sklenitev sporazuma med
Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji in gospodarjenju z drugim tirom Divača–Koper.
Pobudo, ki je označena z oznako interno, smo neuradno pridobili na Dnevniku. Odbor za zunanjo
politiko je tisti, ki bo s potrditvijo ali zavrnitvijo pobude potrdil ali zavrnil tudi izhodišča za
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pogajanja. Nemara so neuradna pogajanja v preteklosti že potekala, a šele po potrditvi te pobude se
bodo lahko uradno začela. Osemčlansko delegacijo in pogajanja naj bi vodil Aleš Mihelič, državni
sekretar na infrastrukturnem ministrstvu. Usklajen sporazum bi ratificiral državni zbor.

Trgovanje z zemljišči ob ali v Luki Koper
Predlog stališč, ki bi jih zastopala delegacija, predvideva, da lahko Madžarska kot družbenica vstopi v
družbo 2TDK z vsemi pravicami in obveznostmi, konkreten način sodelovanja pa bi bil določen
kasneje v družbeni pogodbi. Madžarski kapitalski vložek ne bi smel preseči slovenskega, tveganje
prekoračitve vrednosti projekta pa bi nosili obe državi. V osnovi naj bi 2TDK imel 522 milijonov
evrov kapitala, od tega bi Madžarska prispevala 200, Slovenija pa 322 milijonov evrov. V času
veljavnosti sporazuma bi 2TDK zgradil še en dodatni tir, za kar pa bi lahko obe državi po dogovoru
povečali svoj vložek v 2TDK.

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

Dobiček bi se začel izplačevati, ko bi začel drugi tir obratovati, torej predvidoma leta 2027, če bi
poslovni rezultat to omogočal. Donos na vložek ne bi bil zagotovljen, letni izplačani dobiček pa ne bi
smel presegati treh odstotkov osnovnega kapitala družbe. Družba bi vsako leto zadržala najmanj 20
odstotkov čistega dobička. 2TDK bi družbenicama postopno izplačeval vložke in ju izplačal do konca
koncesijskega obdobja, torej v 45 letih. Po preteku tega obdobja bi železnica postala last Slovenije.
Najbolj sporen del pobude zadeva Luko Koper: »Slovenija si bo v okviru svojih pristojnosti
prizadevala pomagati, da bi Madžarska ali osebe, ki jih Madžarska določi, najele površine ali
skladiščne zmogljivosti na območju koprskega pristanišča, in sicer praviloma izven koncesijskega
območja. Pod določenimi pogoji bi se najem lahko omogočil tudi znotraj koncesijskega območja
Luke Koper (morebitne neuporabljene površine). Najemnik bi za to plačeval tržno najemnino.«

Opozicija v tem vidi »vračanje uslug Orbanu«
Bojan Rosi, dekan mariborske fakultete za logistiko, izpostavlja, da bi Madžarska investirala v
gradnjo drugega tira, a s tem ne bi postala (so)lastnica Luke Koper. »To je pomemben podatek,«
meni. »V (so)financiranju gradnje prepotrebnega drugega tira ne vidim nič napačnega. Madžarska bi
se s tem bolj zavezala k uporabi našega pristanišča, saj bi bil donos v njihovo investicijo s tem
ugodnejši,« je opisal. Z vidika stroke je vsakršna investicija zaželena, saj se s tem pospeši gradnja,
kar je z vidika logistike in usmerjanja blagovnih tokov v naše pristanišče nujno. V pobudi Rosi vidi
željo po »sklenitvi strateškega partnerstva z enim od – zlasti z logističnega vidika – pomembnih
zalednih trgov«.
Opozicija je bistveno bolj kritična. Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović v tem vidi vladno
»poplačilo dolgov Madžarski in Viktorju Orbanu«. »Pri tem je vlada pripravljena žrtvovati celo
nacionalne interese,« je bil kritičen. Prepričan je, da bi v nedavno sprejetem proračunu morali najti
tudi denar za to investicijo. S tem se strinjajo v poslanski skupini SD. V pobudi vidijo dokaz, da vlada
zanika strateško vlogo drugega tira in Luke Koper za Slovenijo oziroma želi to »unovčiti« za
partikularne politične interese, ki z interesi Slovenije nimajo veliko skupnega. »Očitno je, da gre za
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še eno protiuslugo za finančno podporo Madžarske Janši in njegovim medijem. Janša zavestno
deluje proti interesom države in njenih prebivalcev ter prednje postavlja interese lastne stranke in
svojega botra Orbana,« pa je prepričan poslanec Levice Matej Tašner Vatovec.

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

Spomnimo, podobne načrte z Madžarsko je imela že Cerarjeva vlada, a je z nastopom
vlade Marjana Šarca in prihodom Alenke Bratušek na vrh infrastrukturnega ministrstva ta
ideja odpadla. Nič čudnega torej, da v SMC glede pobude molčijo, v SAB pa so do nje kritični.
Aktualna vlada medtem meni, da bi s sodelovanjem zalednih držav pri projektu navezala te države na
Luko Koper in zagotovila stalno povpraševanje po njenih storitvah.
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Vrnitev Madžarske v projekt drugi tir?
TV SLOVENIJA 1, 19.11.2020, DNEVNIK, 19:14
ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica)
Vlada je pri parlamentarnem odboru za zunanjo politiko vložila pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in
Madžarsko o sodelovanju pri gradnji drugega železniškega tira med Divačo in Koprom in gospodarjenju z njim. Gre za
nepotrebno razprodajo oziroma še eno protiuslugo za finančno podporo Madžarske Janezu Janši in njegovim medijem,
kot pravijo kritiki, ali pa tako vlada za dragoceno finančno pomoč. Več Rok Šuligoj.
ROK ŠULIGOJ (novinar)
17. septembra letos je vlada sprejela izhodišča za pogovore o sodelovanju zalednih držav pri gradnji drugega tira DivačaKoper. Kot so zapisali gre za države, ki so ta interes že izrazile in dodali, da je Republika Madžarska najbolj resna
sogovornica, ki bi finančno prispevala 200 milijonov evrov.
JADRAN BAJEC (projektni svet za civilni nadzor nad izgradnjo drugega tira)
Iz dokumentov, ki smo jih mi obravnavali na PSCN-ju, tuji partner za izvedbo drugega tira v polni aktivnosti ni ne nujen,
ne potreben.
ROK ŠULIGOJ (novinar)
Na vladi so prepričani, da bi udeležba Madžarske okrepila sodelovanje med državama na področju prometa in logistike,
ter pospešila razvoj železniških prometnih povezav. Slovenija pa bi 200 milijonov, ki bi jih prispevala Madžarska, tako
zagotavlja vlada, porabila za druge koristne namene. Zapisali so tudi, da gre za neprecenljivo strateško in logistično
sodelovanje za Luko Koper.

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

JADRAN BAJEC (projektni svet za civilni nadzor nad izgradnjo drugega tira)
Meni se ne zdi to glih najbolj logično. Če je projekt drugega tira ekonomski in če je podjetje 2TDK ekonomsko, moram
reči da podjetje 2TDK nima nič z Luko Koper v povezavi, tudi ne zemljišči. S tega zornega kota ne vidim neke prav
vsebinske povezave.
ROK ŠULIGOJ (novinar)
Kritiki pravijo tudi, da je teh 200 milijonov, ki jih Sloveniji ne bi bilo potrebno prispevati, namenjenih dokapitalizaciji družbe
2TDK in se jih zato ne da prerazporediti za druge nujne proračunske namene. In še, da Luka Koper s prihodom
madžarskega kapitala v družba 2TDK ne pridobi ničesar, saj poti tovora ne narekuje madžarska vlada. Kaj pa bo
Slovenija Madžarski ponudila v zameno? Poleg 45-letne koncesije si bo slovenska vlada, kot so zapisali, prizadevala, da
bo Madžarska ali osebe, ki jih Madžarska določi, v Luki Koper lahko najele 30 000 m površin, pripadlo pa jim bo tudi
izplačilo letnega dobička v višini do 3 odstotke, ki naj bi ga začeli izplačevati v prvem poslovnem letu. Gre za 200
milijonov dragega kredita, so še prepričani kritiki, saj bi, če bi se Slovenija zadolžila, plačevala obresti v višini do pol
odstotka in ne do 3 kot to predvideva vladni dokument.
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Gradnja kanalizacijskega omrežja v Bertokih,
Hrvatinih in na Škofijah še letos
Spletno uredništvo

Istra

19. 11. 2020, 14.22 , posodobljeno: 19. 11. 2020, 14.56

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

V ponedeljek se izteče javno naročilo, s katerim koprska in ankaranska občina iščeta izvajalca za gradnjo
kanalizacijskega omrežja na območju Bertokov, Škofij in Hrvatinov. V okviru 15,5 milijona evrov vredne
naložbe bodo zgradili 25 kilometrov fekalne in nekaj manj kot štiri kilometre meteorne kanalizacije, 14
črpališč in del nadomestnega vodovoda.

Nova trasa kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracije Hrvatini bo potekala od najvišjega dela Kolombana skozi Barižone v
Ankaran, kjer se kanalizacija priključi na kanalizacijski vod. Foto: Nataša Hlaj

BERTOKI, ŠKOFIJE, HRVATINI > Če bo šlo vse po načrtih, bi se lahko gradnja in posodobitev kanalizacijskega
omrežja na območju Bertokov, Škofij in Hrvatinov začela še letos. Za projekt, poimenovan Čisto za Koper in
Ankaran, sta investitorja, koprska in ankaranska občina, pridobila 14 gradbenih dovoljenj. Gradnja bo trajala dobri
dve leti, konec je predviden v drugi polovici leta 2023. S tem bo na omenjenih območjih na javno kanalizacijsko
omrežje priključenih več kot 98 odstotkov prebivalcev, so sporočili iz koprske občinske uprave.
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Naložba je v celoti ocenjena na 15.780.378,91 evra, od katerih sta občini pridobili 7.278.501,14 evra nepovratnih
kohezijskih sredstev in 1.284.440,86 evra iz državnega proračuna. Razliko v višini 7.217.436,91 evra pa bosta krili
sami - koprska občina 6.781.154,67 evra, ankaranska pa 436.282,24 evra.
V okviru naložbe bodo na območju vseh treh poselitev zgradili 25.593 metrov fekalne in 3820 metrov meteorne
kanalizacije, nadomestni vodovod in 14 črpališč. Ko bo naložba “pod streho”, bodo ukinili skupno 378 greznic in 81
malih komunalnih čistilnih naprav. Na javno kanalizacijsko omrežje bodo dodatno priključili 1657 prebivalcev in 497
enot dejavnosti.
Najobsežnejša bodo dela na območju aglomeracije Hrvatini, kjer bodo zgradili 14.139 metrov fekalne kanalizacije s
šestimi črpališči in 1225 metrov meteorne kanalizacije. Nova trasa kanalizacijskega omrežja bo potekala od
najvišjega dela Kolombana skozi Barižone v Ankaran, kjer se kanalizacija priključi na kanalizacijski vod. V okviru
naložbe bodo na javno kanalizacijsko omrežje priključili tudi zaselke Fajti, Brageti, Božiči in Kolombini ter
poselitveno območje ob osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom. Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih
749 prebivalcev in 225 enot dejavnosti.

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

Na Škofijah je predvidena gradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini deset
kilometrov, od katerih bo 7978 metrov fekalnega sistema s šestimi črpališči in 2092 metrov meteorne kanalizacije. V
okviru naložbe bodo javni kanalizacijski sistem vzpostavili na celotnem območju Spodnjih Škofij in preostalem delu
druge in tretje Škofije ter tako na javno kanalizacijsko omrežje priključili 704 prebivalcev in dodatnih 211 enot
dejavnosti.
Še 3476 metrov fekalnega in 503 metre meteornega sistema z dvema črpališčema bodo zgradili na območju
Bertokov, s tem pa kanalizacijsko omrežje vzpostavili na območju zaselka Zonti, skladišča DAR, severnih Bertokov in
delno tudi Prad. Na novo se bodo na javno kanalizacijo priključili 204 prebivalci in 61 enot dejavnosti.
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Gradbeništvo v EU v septembru: pri nas druga največja
medletna rast aktivnosti, največji, petinski upad na
Slovaškem
54 min
Septembra letos so se aktivnosti v gradbeništvo v primerjavi z avgustom na evrskem območju
zmanjšale za 2,9 odstotka, v celotni EU-27 pa za 2,5 odstotka, kažejo danes objavljeni, sezonsko
prilagojeni podatki Eurostata. Na medletni ravni, septembra letos glede na lanski september, pa se je
proizvodnja v gradbeništvu na evrskem območju zmanjšala za 2,5 odstotka, v celotni EU pa za 2,7
odstotka.
Podrobnejši podatki po državah so za zdaj še kar skopi. Razlog je v tem, je kar nekaj držav, ki so si
izpogajale, da jim mesečnih podatkov ni treba sporočati (to so Estonija, Irska, Grčija, Ciper, Latvija,
Litva, Malta), nekatere države samo trenutno še niso sporočile mesečnega podatka (Avstrija, Danska,
Hrvaška, Luksemburg), na Švedskem pa so podatki o gibanju proizvodnje v gradbeništvu vseskozi
zaupni.

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

No, za nekaj držav pa podatki so javni, tudi za Slovenijo. Zanjo medletna primerjava pokaže, da je med
15 državami izmed sedemindvajsetih v septembru letos glede na lanski september zaznala drugo
najvišjo rast aktivnosti v gradbeništvu. Najvišja je bila sicer rast v Romuniji, na drugi strani pa so
največji medletni upad proizvodnje v gradbeništvu zaznali na Slovaškem.
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Kako so začeli svojo poslovno pot, kaj so bile ključne odločitve za njihov
uspeh in kaj počnejo danes.
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Več iz teme:
Najbogatejši Slovenci >
Warren Buffett >

Iza Login >

Ekipa7 >

United >

Samo Login >

Outﬁt7 >

Univerza Harvard >
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Vabljeni k listanju povzetka opisov 20 najbogatejših Slovencev ...

... v nadaljevanju pa do potankosti spoznajte tiste multimilijonarje, ki vas najbolj
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zanimajo.

1. Samo in Iza Login
689 milijonov EUR
Vrednost premoženja najbogatejših slovenskih zakoncev Ize Sie in Sama Logina je
seštevek njunega deleža kupnine za podjetje Outfit7, ki so ga pred tremi leti prodali
Kitajcem in v katerem sta bila glavna ustanovitelja s 60,45-odstotnim deležem, ter
dividend, ki sta si jih v letih lastništva izplačala iz družbe. Kako zdaj plemenitita
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premoženje, ne vemo dovolj natančno, da bi lahko na podlagi tega spreminjali oceno
vrednosti.
Po prodaji sta zakonca na spletni strani Giving Pledge, katere pobudnik je eden
najbogatejših zemljanov Warren Buffett, objavila, da sta celotno kupnino prenesla na
družinsko dobrodelno fundacijo Login5 Foundation, prek katere bosta neprofitno
podpirala okoljske projekte. Še več, zapisala sta, da sta Outfit7 ustanovila prav s ciljem
zaslužiti denar za reševanje okoljskih težav. Outfit7 izhaja iz podjetja Ekipa7, ki sta ga
zakonca Login skupaj s šestimi partnerji ustanovila leta 2009 na Zgornji Beli pri
Preddvoru; potem ko je temu leta 2011 uspel veliki met z aplikacijo Talking Tom, so
ustanovili novo podjetje na Cipru, kamor sta se preselila tudi Loginova.
Krovno družbo so pozneje ustanovili v Londonu, lastniško družbo (Izzas Establishment)
pa sta zakonca registrirala v Liechtensteinu, pozneje sta jo preimenovala v Login
Establishment. V letu 2016, zadnjem letu pod taktirko Loginov, je Outfit7 ustvaril 108
milijonov evrov prihodkov od prodaje, čistega dobička pa je bilo kar 64,7 milijona evrov.
Podjetje s takšnimi rezultati je januarja 2017 za milijardo dolarjev prevzel United Luck
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Group Holdings, kitajski ponudnik mobilnih aplikacij. A to ni bil končni kupec.
Kako je potekal prevzem
Prevzem je potekal precej zapleteno, s številnimi postanki, in je še danes zavit v tančico
skrivnosti; azijski portal ameriškega Bloomberga ga je tedaj opisal kot »čuden posel«.
Zgolj kot zanimivost opisujemo, kar smo razbrali iz javnih baz. United Luck Holdings je
bila družba kitajskega nepremičninskega magnata Ou Yapinga s sedežem na Britanskih
Deviških otokih. Deset odstotkov te je nekaj dni pred uradnim nakupom Outfita7 za pet
tisoč dolarjev kupil Zhejiang Jinke Entertainment Culture, kitajska družba, ki se na eni
strani ukvarja z radijsko in televizijsko dejavnostjo, hkrati pa je proizvajalec peroksida.
In prav ta je samo pet dni po tem, ko je United Luck Holdings kupil Outfit7 od njegovih
slovenskih ustanoviteljev, Outfit7 od tega odkupil. Maja 2017 je Zhejiang Jinke kupil še
25 odstotkov holdinga United Luck za 1,25 milijona dolarjev, aprila lani pa še preostalih
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65 odstotkov za 101 milijon dolarjev. V vmesnem obdobju se pojavita še dve težko
razumljivi transakciji.
Zhejiang Jinke je avgusta 2017 za 637 milijonov dolarjev kupil kitajski družbi Hangzhou
Doubao Net Technology in Shaoxing Shang Yu Ma Niu Communication Technology, ki si
po javnih objavah lastita 56-odstotni delež Outfita7. Na spletu o družbah ne najdemo
tako rekoč ničesar, prav tako nam ni znano, kako je bil večinski del prenesen z United
Luck na omenjeni družbi. Delnica lastnika Outfita7 je sicer od napovedi prevzema
izgubila približno polovico tržne vrednosti, predvsem zaradi rasti dolga.
Outfit7 tudi pod novimi lastniki zelo dobičkonosen
Lanski podatki o poslovanju niso na voljo, je pa po informacijah, ki krožijo med
poznavalci slovenske IT-scene, sklepati, da gre družbi še bolje kot v času prevzema. Že
leta 2018 so ob 126 milijonih evrov prihodkov (13-odstotna rast glede na leto prej)
ustvarili 81,5 milijona evrov čistega dobička, v času pandemije pa naj bi se po naših
informacijah opazno povečalo povpraševanje po razvedrilnih vsebinah Outfita7.
Ob teh številkah in odnosu kapitalskih trgov do uspešnih razvijalcev iger si upamo trditi,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

da bi bil danes prevzem družbe sklenjen po dva- ali trikratniku kupnine pred tremi leti.
Torej med dvema in tremi milijardami evrov. Vse to za premoženje Loginovih in
preostalih manjših nekdanjih lastnikov Outfita7 seveda ni pomembno. Pri vrednotenju
njihovega premoženja je štelo le to, da so bili vsi veliki prodajalci omenjene družbe
lastniki prek ciprskih in drugih družb v davčnih oazah, zato davka od kupnine nismo
odštevali.
Med 100 najbogatejšimi je poleg Loginovih še pet največjih nekdanjih lastnikov, na 3.,
23., 31. in 72. mestu. Nekatere od njih srečamo kot vlagatelje v podalpskih krajih.
Zanimajo se za nakupe stanovanjskih nepremičnin in hotelov, nekateri pa so svoja
sredstva dali v upravljanje domačim skladom tveganega kapitala. Ker so nepremičninski
posli cveteli, skladi tveganega kapitala pa ustvarjali lepe donose za vlagatelje, je prav
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mogoče, da je njihovo premoženje zraslo, a tega ne moremo vedeti; odločili smo se le, da
vrednosti ne znižujemo.
Zakonca Login o svojih naložbah ne govorita. Kapital njune luksemburške družbe Login
Establishment pa smo v Sloveniji zasledili v nekaj nepremičninskih zgodbah. Približno
tri milijone evrov sta plačala za hišo v ljubljanski Rožni dolini, na Bledu so (prek za to
ustanovljene družbe Epos s.e.v.e.n., katere zastopnika sta sinova Janez Nejc in France)
kupili vilo Epos in 1,4 hektarja zemljišča, na katerem je predvidena gradnja več hiš.
Pred dvema letoma je Login Establishment od ekonomskega inštituta EIPF kupil še vilo
na Prešernovi v Ljubljani. Fundacija Login pa med drugim podpira raziskovalni center
AST, ki išče možnosti za zmanjšanje svetovne porabe mesa in mlečnih izdelkov. Skupina
strokovnjakov iz psihologije, nevroznanosti, informatike in drugih področij proučuje,
kako se možgani in telo odzovejo na posamezne hranilne snovi. To imenujejo
prehransko hekanje.
Za svoje raziskave je ekipa samostojno razvila tehnologijo in programsko opremo za
pridobivanje in analizo biometričnih podatkov. Poleg tega v Srbiji na štiri tisočih
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hektarjih polj uvajajo ekološko pridelavo žit, ki jo želijo predstaviti kot primer dobre
prakse v poljedelstvu. Na Harvardu podpirajo študije o vplivu različnih
prehranjevalnih navad na okolje in zdravje ljudi. Podobno podpirajo študije o
energetsko varčnih stavbah. Z zakoncema Login nam ni uspelo priti v stik za komentar.
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Foto: Osebni arhiv

2. Sandi Češko in Livija Dolanc
345 milijonov evrov
Sandi Češko je bil skupaj s partnerico Livijo Dolanc ustanovitelj in večinski
lastnik Studia Moderna. Podjetje je s poslovnim partnerjem Branimirjem
Brkljačemustanovil leta 1992. Ko je podjetje potrebovalo svež kapital za nadaljnjo rast,
so v podjetje leta 2010 vstopili finančni skladi s četrtinskim deležem skupine. Lani pa sta
zakonca Češko prodala svoj 55-odstotni delež. Kupci so bili preostali lastniki.
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Naša ocena prevzemne cene je bila narejena glede na primerljive transakcije in je za
delež v lasti zakoncev Češko znašala 245 milijonov evrov. Pri tem poudarimo, da smo
imeli zelo skope podatke o poslovanju Studia Moderne, prav tako nismo dobili dovolj
konkretnega komentarja od Sandija Češka. Je pa Sandi Češko trenutno povsem
osredotočen na nov projekt, to je Studio Moderna Brands (v nadaljevanju SMB).
Podjetje je ustanovljeno na Nizozemskem in trži znamki Dormeo in Octaspring, ki se
uporablja pri izdelavi pene za ležišča. So veletrgovec, hkrati pa prodajajo licenco za
tehnologijo drugim. V letu 2018 so imeli skoraj 100 milijonov evrov prihodkov ob
upoštevanju tudi partnerskega dela, ki ga imajo sklenjenega za prodajo v ZDA. Brez tega
bi prihodki dosegli okoli 50 milijonov evrov. Za lani in letos točnega podatka o lastni in
partnerski prodaji nismo izvedeli.
Je pa Češko povedal, da zadnjih pet let zaznavajo 40-odstotno letno rast, letos naj bi
imeli celo več kot 50-odstotno. To pomeni, da bodo prihodki letos znašali prek 200
milijonov evrov. Konkurenca na področju ležišč je velika, v zadnjih letih je bilo
ustanovljenih 250 podjetij v tej panogi, večinoma s tveganim kapitalom. Visoke marže
privlačijo vedno nove igralce, vendar je konkurenca naredila svoje. Boj za stranke in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stroški za oglaševanje so šli v nebo, kar je privedlo do precej propadov in umika podjetij
z nekaterih trgov. Na borznem trgu najdemo več družb, s katerimi lahko primerjamo
SMB, njihove zgodbe pa so si precej različne, od zelo uspešnih do zelo slabih.
Pri poslu z ležišči sta pomembna dobičkonosnost in to, kako podjetje financira dodatno
rast, z dokapitalizacijami ali pa raste organsko. Sandi Češko pravi, da so dobičkonosni in
da rast financirajo z lastnimi sredstvi, kar je dolgoročno recept za uspeh. Vizija podjetja
pa je, da postanejo vodilni globalni igralec pri prodaji ležišč neposredno kupcu in vodilni
na področju inovativnih penastih izdelkov, vendar ne pod lastno blagovno znamko,
temveč bi svoje izdelke in tehnologijo prodajali drugim podjetjem. Če jim to uspe in
bodo pogodbe dolgoročne, so dolgoročno lahko eden izmed redkih zmagovalcev na
področju ležišč.
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Poleg kupnine smo tokrat vrednotili tudi SMB. Pogledali smo predvsem poslovanje in
kazalnike primerljivih podjetij, ki kotirajo na borzi, in vzeli njihovo povprečje. Glede na
precej visoka vrednotenja smo bili pri oceni skrajno konservativni. Tako ocena glede na
rast poslovanja in tudi dobre obete letos znaša 100 milijonov evrov. Trg ležišč je v ZDA
vreden okoli 12 milijard dolarjev, njihov tržni delež pa ob prodaji okoli 100 milijonov
znaša slab odstotek. Prav ameriški trg se zdi najbolj zahteven, a tudi najbolj donosen.
Zanimivo bo spremljati, kako se bo zgodba s SMB razvijala, pojavlja pa se tudi vprašanje,
kakšna je bila pogodba pri odcepitvi SMB od Studia Moderne. Prav mogoče je namreč,
da je del kupnine znašal tudi SMB. Za zdaj je naša ocena sestavljena iz podatkov, ki nam
jih pove Sandi Češko, drugih žal ni na voljo. Skupna ocena premoženja zakoncev Češko
tako znaša 345 milijonov evrov.
Sandi Češko ob prošnji za komentar ocene pravi: »Že do zdaj ni bilo možno komentirati
tovrstnih ocen, v teh turbulentnih časih pa je še toliko težje, saj vrednosti podjetij
izjemno nihajo. Tisti, ki bodo iz te krize prišli z rastjo in boljšimi rezultati, bodo videli
enormno zvišanje svojih vrednosti in obratno. Ker pa smo šele na začetku kriznih časov,
je o vrednotenju še prezgodaj razmišljati, saj nas čaka še veliko drsanja po zelo tankem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ledu.«
3. Marko Pistotnik
210 milijonov evrov
Marko Pistotnik je bil prek svoje ciprske družbe Tarmea7 18,45-odstotni lastnik
Outfita7, izračun njegovega premoženja je seštevek kupnine po prodaji družbe kitajski
družbi Zhejiang Jinke in prejetih dividend (podrobneje v opisu številka 1). Najdemo ga v
treh slovenskih podjetjih, in sicer Sedmina, Mlado in Mlado8. Družba Mlado je pred
dvema letoma v Kranju za 6,3 milijona evrov kupila večji industrijski objekt, površina po
podatkih iz javno dostopnih baz obsega prek 17 tisoč kvadratnih metrov.
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Podjetje Mlado8 je Pistotnik v zadnjem letu dokapitaliziral skupaj s še nekaterimi
nekdanjimi lastniki Outfita7 ter nemškim holdingom v lasti družine Šešok, v lasti pa ima
skladišča na Jesenicah in kmetijske površine na Gorenjskem. Dejavnost Sedmine je
drugačna, ukvarja se z računalniškim programiranjem. A nobena od omenjenih družb ni
tako donosna, da bi prilagajali oceno premoženja. Opazna je še ena njegova naložba, in
sicer je s sedmimi milijoni evrov leta 2017 dokapitaliziral Ilano, družbo, prek katere
brata Matija in Klemen Šešok razvijata mega logistični center v Beogradu.

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

Komentarja nam ni uspelo pridobiti.

Foto: Aleš Beno

4. Družina Lah
164 milijonov evrov
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Igor Lah je obogatel v privatizaciji z zbiranjem lastninskih certifikatov državljanov. Bil
je soustanovitelj Divide, ki je upravljala več skladov, od solastnikov je kmalu odkupil
večino deležev in ji zavladal. Sklade je večkrat združeval in razdruževal ter iz njih
postopno iztiskal male delničarje. Tako pridobljeno premoženje je deloma prenesel na
družbe na Cipru in v Luksemburgu, v Sloveniji pa ima skupino KS Naložbe. Leta 2015
je lastništvo svojega imperija razdelil med družinske člane.
Igor Lah je letos ob dokapitalizaciji skupine KS Naložbe razkril sestavo poslovnega
imperija. Na vrhu je ciprski holding Kalantia, ki je v lasti petih članov družine Lah, vsak
ima 20-odstotni delež. Kalantia ima dve ključni naložbi: je stoodstotna lastnica
ciprskega holdinga Ampelus, ta pa ima v lasti švicarsko družbo GlobalGlass, ki je
lastnica Steklarne Hrastnik. Poleg tega je Ampelus lastnik 73,6 odstotka
nepremičninskega holdinga Ceeref. Kalantia je po zadnji dokapitalizaciji tudi lastnica
87 odstotkov KS Naložb. Ta pa ima v lasti ciprsko družbo Dakota Investments, ki je
lastnica 21,2 odstotka Ceerefa.
Največji dve naložbi sta tako Steklarna Hrastnik in Ceeref. Ceeref ima sicer sedež v
Luksemburgu, vendar pa so vse nepremičnine v njegovem portfelju v Sloveniji in na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Hrvaškem. Med drugim je lastnik več nepremičnin v Ljubljani: stolpnice TR3 na Trgu
Republike (nekdanja stolpnica Iskre), poslovne stavbe na Dunajski cesti in poslovnostanovanjskega kompleksa Trnovska vrata. Delež v Ceerefu, ki ga lahko pripišemo
družini Lah (73,7-odstotni delež v lasti Ampelusa in 21,1-odstotni delež v lasti Dakota
Investments) smo ovrednotili na 62,1 milijona evrov.
Steklarno Hrastnik je letos močno prizadela epidemija. Predvidevamo, da bo poslovala z
minimalnim dobičkom ob okoli 15-odstotnem upadu prihodkov. Na podlagi te
predpostavke smo steklarno ovrednotili na 43 milijonov evrov. Skupina podjetij pod
okriljem družine Lah ima v svojem portfelju še delnice elektropodjetij in še nekaj drugih
naložb. Skupaj smo tako premoženje Lahovih ocenili na 164 milijonov evrov, pri čemer
smo v izračunu upoštevali povečanje deleža v KS Naložbah po nedavni dokapitalizaciji.
Igor Lah vrednotenja ni komentiral.
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Foto: Aleš Beno

5. Damian Merlak
148 milijonov evrov
Damian Merlak je bil skupaj z Nejcem Kodričem soustanovitelj Bitstampa, ene
prvih svetovnih menjalnic kriptovalut. Svoj 32,5-odstotni delež je konec leta 2018 prodal
belgijski investicijski družbi NXMH, ki je v lasti južnokorejske družbe NXC. Uradnih
informacij o prevzemni ceni še vedno ni, tuji mediji pa so poročali o 350 milijonov
dolarjev oziroma 317 milijonov evrov. Na te številke se opira tudi naša ocena
premoženja.
Damian Merlak je prodal celoten delež, za kar je domnevno dobil 103 milijone evrov.
Svoje premoženje je v zadnjih letih razpršil. Po podatkih, ki nam jih je dal sam, je
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trenutno razporejeno v petih različnih naložbenih razredih. Največji delež pomenijo
delniške naložbe oziroma 90 odstotkov vse izpostavljenosti do delnic ima trenutno prek
opcijskih pogodb. Po njegovih podatkih je trenutna vrednost vseh opcijskih in delniških
naložb slabih 57 milijonov evrov.
Lani je kupil tudi štiri bohinjske hotele, skupna cena po javno dostopnih podatkih je
znašala 8,4 milijona evrov. Eden izmed njih, najbolj znan hotel Zlatorog, že vrsto let
propada in potrebna bo gradnja novega. Za domačine se zdi Merlak rešitelj turizma v
Bohinju, saj ta nujno potrebuje nove investicije. Narava sicer vse bolj privablja goste,
vendar bolj zahtevni želijo tudi ustrezno namestitev. Je pa v hotelskem poslu težko
doseči število prenočitev za točko preloma. Zato bo v prihodnosti zanimivo spremljati,
koliko premoženja se je Merlak odločil vložiti v Bohinj in kakšen donos na kapital bo
ustvaril v bohinjskem kotu. Trenutna kriza mu sicer ne gre na roko, vendar je projekt
zamišljen dolgoročno.
Skupna ocena premoženja v nepremičnine, vrednotene po nabavni vrednosti, znaša 17,5
milijona evrov. V skladih zasebnega kapitala in podjetjih ima po njegovih lastnih
navedbah naložbenih 31,5 milijona evrov. Seveda ima del premoženja tudi v bitcoinih,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

bolj natančno 13,6 milijona evrov. Med manj tveganimi naložbami pa najdemo
obveznice in komercialne zapise, skupaj ima teh naložb približno 28,2 milijona evrov. Je
pa Damian Merlak v zadnjem obdobju končal nekaj neuspešnih zgodb, denimo s
kmetijskim podjetjem KŽK. Tudi kriptomenjalnice Tokens.net ne najdemo med
pomembnejšimi igralci na področju menjave virtualnih valut.
V primerjavi z lani smo oceno premoženja povečali za 24 milijonov evrov, izključno na
podlagi podatkov, ki nam jih je poslal in tudi argumentiral.
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6. Igor Akrapovič
139 mio EUR
Podjetje Akrapovič, ki ga je Igor Akrapovič v Ivančni Gorici ustanovil leta 1991, pod
svetovno uveljavljeno lastno blagovno znamko izdeluje izpušne sisteme za motocikle in
avtomobile. Najprej se je ukvarjalo s predelavo tekmovalnih motociklov, sčasoma pa se
je specializiralo za izdelavo izpušnih sistemov. V zadnjih letih vse pomembnejši delež
prodaje pomeni avtomobilska industrija, lani je dosegla že 29 odstotkov, nanjo pa stavijo
tudi v prihodnje.
Minulo leto je bilo zanje znova izjemno. Za osem odstotkov so presegli svoje načrte in
prihodke od prodaje povečali za skoraj 17 odstotkov, na dobrih 130 milijonov evrov.
Podobna je bila tudi rast čistega dobička, ki je presegel 17 milijonov evrov. Kar 77
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odstotkov prodaje družba ustvari na evropskih trgih. Število zaposlenih se je do konca
leta 2019 povzpelo na 1.170. V prihodnjih letih želijo razviti nove dejavnosti, stavijo na
diverzifikacijo in znanje obdelave titana. Druge dejavnosti, to so drugi ulitki iz titana in
karbonski deli, so lani pomenile 9,3 odstotka prodaje.
Osredotočili se bodo na razvoj livarne titana, kar jim odpira možnosti za sodelovanje v
širokem spektru visokotehnoloških rešitev v različnih industrijskih panogah. Glavno
tveganje so vse ostrejše regulatorne zahteve glede izpušnih plinov in elektrifikacija vozil.
Leta 2017 si je Igor Akrapovič izplačal 15 milijonov evrov dividend, leto pozneje 20
milijonov, lani pa 13 milijonov evrov (pred obdavčitvijo), kar smo tudi upoštevali pri
oceni premoženja.
Velika izplačila dividend je Akrapovič najavil že ob napovedi zvišanja obdavčitve
kapitalskih dobičkov v koalicijski pogodbi vlade leta 2018, višja obdavčitev pa že velja za
letošnja izplačila. Letos glede na panogo, v kateri podjetje deluje, lahko pričakujemo
opazno slabše rezultate. V začetku pandemije so poslovali v omejenem obsegu, naročila
so jim upadla, prodaja se je zmanjšala, zato so se morali razmeram na trgu prilagajati
tudi z odpuščanjem. Zato je tudi ocenjena vrednost premoženja letos nekoliko bolj
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

konservativna.
Igor Akrapovič vrednotenja ni komentiral.
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Foto: Jure Makovec

7. Franc Frelih
123 mio EUR
Plasta, krovno podjetje Franca Freliha, izhaja iz družinske obrti. Začeli so s proizvodnjo
folij in plastičnih vrečk, danes je to skupina več podjetij za proizvodnjo plastičnih
izdelkov, vključuje pa tudi mirnskega proizvajalca pijač Dana, ki so ga kupili leta 2003.
V skupini sta še Plama-pur, kjer proizvajajo poliuretansko peno, in tovarna olj Gea.
Skupina je lani znova poslovala odlično. Konsolidirani celotni prihodki Plaste so presegli
170 milijonov evrov, čisti dobiček pa je znašal rekordnih 13,6 milijona evrov. Marža
EBITDA (dobiček iz poslovanja pred amortizacijo v prihodkih od prodaje) je znašala 14
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odstotkov, kar je primerljivo s prejšnjimi leti. V letu 2019 se je občutno zmanjšala neto
zadolženost, ki je konec leta dosegla 11,6 milijona evrov ali samo 0,5-kratnik EBITDA.
V njihovem največjem podjetju Plama-pur je lani prodaja upadla za devet odstotkov,
predvsem na tujih trgih, kjer se je zmanjšala za 12 odstotkov. Lani so investirali 4,7
milijona evrov, največ, 1,9 milijona evrov, v tehnološko opremo. V Dani pa je bilo
poslovanje razmeroma stabilno, količinsko so prodajo povečali za 1,6 odstotka. Njihov
glavni prodajni kanal so trgovine, kamor prodajo 71 odstotkov brezalkoholnih pijač in 91
odstotkov alkoholnih.
Tudi v podjetju Termoplasti Plama so dosegli cilje, prodajo so povečali za 3,3 odstotka,
na 32,2 milijona evrov. So pa, kot zapišejo v letnem poročilu, v obdobju od januarja do
maja letos izmerili 9,5 odstotka manjšo prodajo. Odlično pa so poslovali v družbi Gea,
prihodke so povečali za kar 22 odstotkov, na 30,6 milijona evrov. Skočila je predvsem
prodaja na tuje trge, kamor so izvozili 43,7 odstotka vseh izdelkov. Razmeroma stabilno
poslovanje in manjši vpliv letošnje krize sta ob višjih vrednotenjih povečala oceno
premoženja v lasti Franca Freliha na 123 milijonov evrov.
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Frelihovega komentarja nismo prejeli.
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7. Tatjana in Albin Doberšek
123 mio EUR
Tatjana in Albin Doberšek sta leta 1983 v Nemčiji ustanovila družbo Engineering
Dobersek. Leta 1989 sta jo preoblikovala v delniško družbo v družinski lasti, z leti pa je
postala eno vodilnih nemških inženirskih podjetij, specializirano za svetovanje,
načrtovanje in gradnjo tovarn in njihovih delov na področju rudarstva, metalurgije,
vodnega gospodarstva, energetike in ekologije. Na teh področjih ima tudi vrsto
patentiranih projektov.
Družba je še vedno v lasti zakoncev Doberšek, sta pa letos njeno vodenje prepustila sinu
Boštjanu in hčeri Nataliji ter dolgoletnemu sodelavcu Axlu Stappnu. Albin in Tatjana
Doberšek sta še vedno tudi prokurista. Večino poslov opravijo v vzhodni Evropi in
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osrednji Aziji. Podjetje zadnja leta močno povečuje prihodke od prodaje, potem ko mu je
uspelo skleniti nekaj večjih poslov. Pri največjem projektu, Shalkiya v Kazahstanu,
katerega vrednost je 317 milijonov evrov, se je sicer zataknilo pri financiranju in kot
kaže, so ta posel izgubili. So pa razkrili, da so lani pridobili tri večje posle v Rusiji,
Uzbekistanu in Kazahstanu, letos pa še dva večja projekta v Rusiji in enega v
Makedoniji. Razvili so tudi metodo razžvepljevanja dimnih plinov.
Zagotovljene posle smo vključili v oceno vrednosti podjetja, a smo bili pri vrednotenju
previdni, ker gre za dolgoročne projekte. Engineering Dobersek je predlanskim ustvaril
87 milijonov evrov prihodkov od prodaje in dobre tri milijone evrov čistega dobička. Pod
črto se še vedno pozna nekaj zgrešenih potez in neuspelih projektov in ocenjujemo, da je
bilo lansko poslovanje že precej boljše. V letnem poročilu so napovedali rast prihodkov v
letih 2019 in 2020, za koliko, niso navedli. Ocenjujemo, da izbruh epidemije omejeno
vpliva na poslovanje skupine, se pa to lahko pozna v prihodnjih letih, če bodo upadle
državno podprte naložbe v državah, kjer je Engineering Dobersek najbolj dejaven.
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Zakonca Doberšek za komentar nista bila dosegljiva.
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9. Družina Šešok
120 mio EUR
Šešokovi so krovni holding postavili v Nemčiji in ga lani iz Taxgroup GMBH
preimenovali v Finadria GMBH. Dušan Šešok (levo) je sam neposredno še lastnik
53,4 odstotka Iskre, preostanek je v lasti omenjenega holdinga v Nemčiji. Poleg Klemna
in Matije Šešoka (sredina in desno) sta solastnici nemškega holdinga še Sabina
Šešok Franko in Mojca Zupan. Družina Šešok je v zadnjem letu prodala oziroma
izločila dejavnost davčnega svetovanja, ki jo je prevzel donedavni manjšinski lastnik
Taxgroupa Dušan Jeraj.
Večino premoženja družine tako pomeni skupina Iskra in še nekatere naložbe, povezane
z upravljanjem nepremičnin. Klemen in Matija imata sama v Sloveniji neposredno le še
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nekaj manjših naložb in deležev. Med drugim je Matija Šešok lastnik 45 odstotkov
Taxgroupa, ki pa, kot že omenjeno, ne opravlja več davčnega svetovanja, ampak je jedro
vrednosti družbe nepremičninsko poslovanje.
Skupina Iskra je lani opazno izboljšala poslovanje, kar pa smo vključili že v lansko
oceno. Uspešno so se spopadli z epidemijo. Iz letnega poročila je razvidno, da so v prvem
polletju prihodke povečali za desetino. Kljub temu pričakujejo izpad nekaterih poslov,
kar pa jim je vsaj v prvem polletju uspelo nadomestiti s povečano prodajo na drugih
segmentih.
Vrednost skupine Iskra smo ocenili na 131 milijonov evrov, tudi zato, ker na podlagi
trditev Dušana Šešoka o stabilnem letošnjem poslovanju nismo uporabili takšnih
diskontov kot pri glavnini drugih podjetij v predelovalni dejavnosti. Delež Dušana
Šešoka smo ocenili na 70 milijonov evrov, skupno premoženje družine na 120 milijonov
evrov.
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Dušan Šešok pravi, da je naša ocena realna.
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Foto: Aleš Beno

10. Tone Strnad
118 mio EUR
Tone Strnad je Medis ustanovil leta 1989. Danes tržijo več kot 300 vrst zdravil,
prehranskih dopolnil in diagnostičnih pripomočkov. Trenutno imajo 300 zaposlenih, s
sodelavci v tujini pa več kot 350. Lastnik podjetja Tone Strnad je pred dvema letoma
vodenje podjetja prepustil Martini Perharič. V Medisu nadaljujejo začrtano agresivno
širitev na tuje trge, omenimo Srbijo, Madžarsko, Avstrijo in Bolgarijo, kjer želijo biti
vodilni med neodvisnimi družbami za trženje farmacevtike. Tudi lani so dosegli
skokovito rast.
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Prihodke krovne družbe Medis Intago so povečali za največ v zadnjih petih letih, in
sicer za 23 odstotkov. Ti so prvič v zgodovini presegli sto milijonov, in to krepko, saj so
znašali 123,1 milijona evrov. Posledično je bil rekorden tudi dobiček v vrednosti 11,3
milijona. Marže so ostale stabilne, EBITDA okoli 12 odstotkov, čista marža pa okoli
devet odstotkov. Odlični rezultati so tudi glavni razlog za višjo oceno premoženja, ki smo
jo od lani zvišali za 36 odstotkov, na 117,6 milijona evrov.
Glede na optimistične napovedi podjetja pa bi lahko rasla tudi v prihodnje. Podjetja v
zdravstvu v krizi večjih pretresov niso doživela, kar se kaže predvsem v gibanju cen
delnic primerljivih podjetij, ki kotirajo na borzi. Nekoliko so se povečala tudi
vrednotenja primerljivih podjetij, ki so prav tako prispevala k višji oceni.
Komentarja ocene nismo prejeli.
11. Dari in Vesna Južna
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Foto: Anže Krže / mediaspeed.net

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. To sta nato preimenovala v Perspektivo DZU in jo leta
2015 prodala tedanjemu KBM Infondu (zdaj Sava Infond). Prek dveh holdingov
Vizija imata v lasti gradbeno podjetje CGP, Tiskarno Novo mesto, Lisco in še nekaj
naložb, med katerimi je opaznejši devetodstotni delež trgovca z gorivi Petrol.
Prihodki skupine Perspektiva FT, v kateri sta zakonca lastnika vsak polovice, so se lani
predvsem zaradi desetmilijonskega upada prihodkov gradbenega dela zmanjšali za tri
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odstotke, na 230 milijonov evrov, za nekaj več kot desetino pa je od rekordnega rezultata
iz leta 2018 upadel čisti dobiček, ki je tako znašal 16,7 milijona evrov. Zaradi
gospodarskega ohlajanja so si za letos postavili nekoliko nižje cilje, do leta 2023 pa
načrtujejo odplačali ves finančni dolg. Neto finančni dolg je konec minulega leta znašal
49 milijonov evrov, kar je 14 milijonov manj kot leto prej in 1,6-kratnik EBITDA. 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 zakoncev Južna v lasti še 1,7-odstotni delež v Telekomu
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 ključnimi razlogi za tokratno zvišanje ocenjene vrednosti. Krepitev finančne moči
družb zakoncev Južna 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 jima presežek likvidnosti omogoča nove naložbe.
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Zakonca Južna vrednotenja nista komentirala.
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12. Nejc Kodrič
107 mio EUR
Nejc Kodrič je leta 2011 skupaj z Damianom Merlakom ustanovil menjalnico
kriptovalut Bitstamp, v kateri sta imela po 32,5-odstotni delež. Konec oktobra 2018 so
80 odstotkov Bitstampa kupili Korejci. Neuradne številke v zvezi s prevzemno ceno so
znašale okoli 350 milijonov dolarjev ali 317 milijonov evrov. Kodrič je po podatkih
angleškega registra ohranil 9,8-odstotni delež in je do nedavnega ostal na vodstvenem
položaju Bitstampa. Oktobra letos pa je na Twitterju objavil, da se poslavlja od vodenja.
Položaj izvršnega direktorja je prevzel Julian Sawyer, ki je pred tem delal za
kriptoborzo Gemini, Kodrič pa je ostal član uprave.
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Njegovo premoženje je tudi tokrat ocenjeno z vrednostjo, kot smo jo naredili ob prodaji.
Je pa neznank o njegovem premoženju čedalje več, saj ne vemo, za kaj je namenil več kot
90 milijonov, ki jih je domnevno prejel na svoj račun. Tokrat smo prišteli tudi dividende,
ki so jih v podjetju izplačali, in sicer je teh bilo za 53,9 milijona evrov. Kodriču tako po
odštetem davku ostane slabe štiri milijone evrov.
Poslovanje Bitstampa pa je bilo v letu 2019 skromnejše kot leta 2018. Dobiček je znašal
6,9 milijona evrov, kar je bistveno manj kot leta 2018, ko je tega bilo 47,9 milijona evrov.
Manjši dobiček je seveda posledica upada prihodkov za približno polovico, na 51,1
milijona evrov. So pa letošnje razmere na kriptosceni občutno boljše. Bitstampu je letos
tudi uspelo povečati tržni delež. Ta je v zadnjih šestih mesecih, od sredine aprila do
sredine oktobra, znašal kar 16,5 odstotka, lani v istem obdobju po naših ocenah približno
13 odstotkov.
Bitcoin se v drugi polovici leta znova krepi, raste pa tudi trgovanje z njim. Kriza je
namreč prinesla zelo ohlapne monetarne politike, kar gre na roko količinsko omejeni
valuti bitcoin. Ob dobrem poslovanju v prihodnosti in nadaljnjih izplačilih dividend
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bomo oceno vrednosti ustrezno prilagajali.
Nejc Kodrič vrednotenja ni komentiral.
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13. Družina Strašek
96,5 mio EUR
KLS Ljubno je podjetje z več kot 40-letno zgodovino. Začelo se je leta 1974, ko so pod
vodstvom Bogomirja Straška, takrat mladega strojnega tehnika, ustanovili kovinarski
obrat tedanjega družbenega podjetja Gradbenik. Leta 1978 so začeli izdelovati prve
elemente zobatih obročev za avtomobilske motorje, v devetdesetih letih, ko je podjetje z
razvejeno proizvodnjo zašlo v težave, so se pod vodstvom Bogomirja Straška
specializirali prav za ta program. Lastnik KLS Ljubno je holdinško
podjetje KLS Strašek, v tem pa ima največji lastniški delež Bogomir Strašek (50,3
odstotka). Barbara Strašek Mirnik ima 24,7 odstotka holdinga, Nataša Strašek 20
odstotkov, žena Frančiška pa pet.
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V podjetju večino proizvodnje izvozijo. Omeniti je treba razmeroma velik delež izvoza na
Kitajsko, tja so lani poslali 13,6 odstotka izdelkov. Leto 2019 je bilo za avtomobilsko
panogo sicer zahtevno, vendar so se razmere nekoliko stabilizirale. Na globalni ravni je
bilo proizvedenih 91,7 milijona osebnih vozil in 24,6 milijona lahkih komercialnih vozil,
skupaj tako 91,7 milijona vozil, kar pa je 5,2 odstotka manj kot v letu 2018. Proizvodnja
pa se je zmanjšala na vseh pomembnejših trgih, najbolj je upadel kitajski trg, in sicer za
7,5 odstotka.
Potem se je zgodilo še leto 2020, ko je prišlo do delne ustavitve gospodarstva in nakupi
avtomobilov niso bili prioriteta kupcev. Zato so v prvi polovici leta 2020 prodajalci
avtomobilov predvsem praznili stare zaloge. KLS je lani v nasprotju s številnimi drugimi
dobavitelji avtoindustriji prihodke povečal za dva odstotka, na 45,7 milijona evrov. Čisti
dobiček je bil podoben kot leto pred tem in je znašal 10,8 milijona evrov. Podjetje še
naprej dosega neverjetne marže (EBITDA marža je v petih letih v povprečju znašala 48
odstotkov) in donos na kapital (okoli 25 odstotkov).
Iz podjetja KLS Ljubno so lani izplačali tudi 14 milijonov evrov. Denar je šel v podjetje
KLS Strašek, kjer bo namenjen za naložbe. Poleg te gotovine pa ima KLS Ljubno še 12,7
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

milijona evrov denarnih sredstev. Po besedah Bogomirja Straška bodo letos namenili več
kot 10 milijonov evrov za naložbe, večinoma v novo tovarno, kjer bodo proizvajali
različne sestavne dele za pogon električnih avtomobilov. Tako se pospešeno pripravljajo
na nove trende v avtomobilski industriji. Letos so vseeno morali sprejeti določene
ukrepe. Po najslabši različici lahko prihodki upadejo tudi za okoli 20 odstotkov.
Pri ocenjevanju smo upoštevali vsa ta dejstva: torej zelo močna lanska bilanca, slabo leto
2020 in bolj optimistične napovedi za leto 2021. Tako je ocena premoženja glede na višja
vrednotenja primerljivih podjetij ter visoka denarna sredstva in velik manevrski prostor,
ki ga imajo v podjetju, tokrat narasla za dobrih 11 odstotkov, na 96,5 milijona evrov.
Komentarja nismo dobili.
14. Anton in Verica Šenk
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91,7 mio EUR

Zakonca Šenk imata v lasti dobre tri četrtine Inotherma, preostali delež je v
lasti Igorja Petriča (14 odstotkov) in Janeza Lesarja (12 odstotkov). Podjetje iz
Dolenje vasi pri Ribnici sta ustanovila pred 29 leti, iz proizvajalca termoizolativnega
funkcijskega in dekorativnega stekla se je razvilo v izdelovalca aluminijastih vrat višjega
cenovnega razreda v Evropi.
Prihodki Inotherma vztrajno rastejo, je pa lanska dvoodstotna rast na nov rekord, 60,8
milijona evrov, najskromnejša v zadnjem desetletju. Dobiček 9,8 milijona evrov pa je na
drugi strani za rekordnim iz leta 2018 zaostal za nekaj več kot desetino. Oboje je razlog
za znižanje ocene premoženja za štiri milijone evrov, za to pa smo se odločili tudi zaradi
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napovedanega od pet- do 10-odstotnega upada prodaje letos. Ocena bi bila še nekoliko
nižja, če lani ne bi povečali izplačila dividend na 7,1 milijona.
Kljub največjemu izplačilu v zadnjih letih je bilo lani na računih še vedno 5,8 milijona
evrov, vrh tega pa še za kar 33 milijonov evrov depozitov; lastniki torej več kot polovico
sredstev puščajo družbi, ne da bi jih porabili za naložbe. To sicer ob neznatnih obrestnih
merah ni donosno, prinese samo štiri tisoč evrov letnih obresti. Lahko pa lastniki
kadarkoli počrpajo ta denar, ob morebitnem izstopu iz lastništva pa bi ta del bilance
prav tako bil razlog za višje vrednotenje.
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Zakonca Šenk vrednotenja nista komentirala.

Foto: Aleš Beno

15. Družina Gregorčič
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83,8 mio EUR
Franc Gregorčič je v negotovih razmerah sredi devetdesetih let, ko so po
osamosvojitvi zaradi razpada trga zašli v velike težave, prevzel poslovno
enoto Adrie Caravan, prevzemu pa je sledila zgodba o uspehu. V dobrih dveh desetletjih
je ustvaril skupino, ki je imela konec minulega leta 866 zaposlenih (50 več kot leto prej)
ter tovarne v Sloveniji in na Hrvaškem. Proizvajajo plastične elemente za najrazličnejšo
uporabo. Med njihovimi izdelki prevladujejo deli za avtodome in prikolice, pri čemer
sodijo med vodilne evropske proizvajalce.
Odvisno podjetje imajo tudi na Hrvaškem. Leta 2012 so prevzeli družbo Papiroti, ki je
bila prej v lasti Aera in izdeluje papirnate vrečke in ovojne papirje. Leta 2016 so skupino
razširili s prevzemom podjetja Akripol in s tem vstopili tudi v industrijo pleksi stekla,
leta 2018 pa so skupaj z nizozemskim partnerjem Konindustries prevzeli
podjetje Liv Systems, ki proizvaja transportna kolesa in vozičke.
Močno so se razširili tudi lani, saj so od julija 2019 polovični lastniki nakelskega trgovca
z metalurškimi izdelki Mersteel SSC, drugo polovico ima v lasti strateški
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partner Inpos. Leta 2017 je Franc Gregorčič po 24 odstotkov lastništva prenesel na
vsakega od treh sinov, vendar je eden od sinov – Miha Gregorčič – konec leta 2019
izstopil iz lastništva, njegov delež pa je odkupilo podjetje. Minulo leto je bilo za skupino
G4 Group izjemno uspešno, saj je ustvarila dobrih 141 milijonov evrov prihodkov od
prodaje, 59 odstotkov več kot leto prej, čisti dobiček pa se je še malenkost okrepil, na
13,4 milijona evrov.
Skupina večino svojih prihodkov ustvari na tujih trgih. Letos pričakujejo slabše
poslovanje, tako da načrtujejo 113 milijonov evrov skupnih prihodkov, kar je petina manj
kot lani. Lani so si izplačali zajetne dividende v znesku 19 milijonov evrov, kar smo tudi
upoštevali pri izračunu.
Komentarja nam ni uspelo pridobiti.
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16. Petra in Gabrijel Rejc
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83,6 mio EUR
Gabrijel Rejc je leta 1974 s še dvema nemškima partnerjema ustanovil podjetje Efaflex,
ki razvija in proizvaja hitrotekoča vrata za industrijo, v lasti imajo več patentov. Gabrijel
in hči Petra Rejc sta polovična lastnika skupine podjetij Efaflex. Skupina ima sedež v
Nemčiji in hčerinske družbe v Sloveniji ter na Češkem in Poljskem. Nemška skupina je
odprla tudi zastopstvo v Kanadi in vse bolj dejavna postaja na Kitajskem, kjer ima
prodajno družbo.
Efaflex je del proizvodnje iz Nemčije preselil na Češko. Tam je skupina zgradila tudi
logistično skladišče in razvila del podpornih dejavnosti. V Nemčiji ostaja organizacijsko
in poslovno središče, vključno z organizacijo nabave in prodaje. Manjši del proizvodnje
ima tudi v Sloveniji, kjer podjetje Efaflex inženiring vodi Petra Rejc. Poslovanje
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skupine Efaflex smo ocenili na podlagi razkritih poslovnih rezultatov skupine za leto
2018 in napovedi za leto 2019.
Koncern je predlanskim ustvaril 149 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 12
milijonov evrov čistega dobička. Skupina je za lani načrtovala 3,5-odstotno rast
prihodkov od prodaje, vendar pa je iz pojasnil v letnem poročilu razvidno, da so bili
načrti preseženi. Seveda pa nismo mogli izpustiti letošnje epidemije. Ta se bo verjetno še
bolj kot letos poznala v prihodnjih letih, ko utegnejo upasti naložbe v gospodarstvu.
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Komentarja ocene nismo dobili.

Foto: Jernej Lasič

Foto: Jernej Lasič

17. Družina Jager
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79,7 mio EUR
Družina Jager ima trgovsko podjetje Jagros s sedežem v Mestinju pri Rogaški Slatini.
Ustanovitelj podjetja in dozdajšnji direktor Franc Jager (levo) je lani spomladi
prepustil vodenje sinovom Alešu, Boštjanu in Mihi (z leve), sam pa ustanovil podjetje
Gradnje Jager, ki je prevzelo zametke gradbeništva, ki ga je začel razvijati že v okviru
Jagrosa. Tudi lastništvo se je opazno spremenilo.
Oče Franc, ki je imel 46-odstotni delež trgovske verige, je lani družbi prodal 35-odstotni
delež, letos pa še preostalih 11 odstotkov in tako ni več lastnik rastočega trgovca. Delež
njegove nekdanje žene Marije pa se je s 24 odstotkov zmanjšal na štiri. Sinova Boštjan in
Aleš imata po novem vsak po 20 odstotkov podjetja, Miha pa 10. Zgodba se je začela
pisati v Rogaški Slatini leta 1989, ko je Franc Jager odprl prvo trgovino. Rast mreže
Jager, v katerih danes dela 725 ljudi, je bila v zadnjih letih financirana predvsem z
lastnimi sredstvi.
Lani je bilo po dolgih letih v bilanci zaznati sedem milijonov dolga, kar je morda
znamenje drugačnega pristopa nove generacije, lahko pa je to zgolj posledica poplačila
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deleža Franca Jagra. Ne širijo pa se le organsko. Maja lani so kupili
terjatve DUTB do Ptujskih pekarn in slaščičarn, ki so bile nekoč del imperija
velenjskega poslovneža Tomaža Ročnika. Pekarska družba, ki je imela lani 3,7
milijona evrov prihodkov, 192 tisoč evrov čistega dobička in je zaposlovala 64 ljudi, je
tudi razlog, da po novem objavljajo konsolidirano bilanco.
Skupina Jagros je lani ustvarila 148 milijonov evrov prihodkov in 8,6 milijona evrov
dobička. To je največ doslej. Letos načrtujejo doseči 150-milijonsko mejo in nekoliko
večji dobiček kot lani.V letnih poročilih o upadu prodaje zaradi koronavirusa ne pišejo.
Podjetje Gradnje Jager v lasti Franca Jagra je v krstnem letu ustvarilo 1,8 milijona
prihodkov in poslovalo z malenkostno izgubo, tako da na premoženje trgovske družine
opazneje ne vpliva. Oceno premoženja družine Jager smo povečali za sedem milijonov
evrov, predvsem zaradi rekordnih lanskih rezultatov in še izboljšane velike čiste
dobičkovne marže – ta znaša 5,8 odstotka, kar je dobro za trgovino na drobno.
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Franc Jager vrednotenja ni komentiral.

Foto: Aleš Beno

18. Boštjan Bandelj
74,9 mio EUR
Boštjan Bandelj je ustanovitelj in direktor podjetja Belektron, ki trguje z emisijskimi
kuponi, to je dovolilnicami za izpuste ogljikovega dioksida, ki jih je izdala EU. Leto 2019
je bilo za Belektron, vsaj po prihodkih, znova rekordno, saj so presegli milijardo evrov.
Ključno za takšno rast je globalno povečanje trgovanja z emisijskimi kuponi.
Po oceni se je lani po svetu obrnilo za približno 200 milijard evrov emisijskih kuponov,
kar je okoli 35 odstotkov več kot leto prej, v Belektronu pa so prihodke povečali za 41
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odstotkov. V zadnjih petih letih je povprečna letna rast znašala neverjetnih 62 odstotkov.
Dobiček se je lani sicer zmanjšal za več kot polovico, obsegal je 9,1 milijona evrov,
kapital pa se je približal 50 milijonom evrov.
V podjetju imajo še vedno presežna denarna sredstva, na bančnih računih je 29,5
milijona evrov. Leto 2019 je bilo za podjetje razmeroma stabilno, cena emisijskih
kuponov ogljikovega dioksida se je na borzi gibala okoli 25 evrov. Letos ni tako mirno,
marca je cena upadla na le 15 evrov, vendar se je nato razmeroma hitro pobrala in že
konec junija znova dosegla 25 evrov. Pozneje pa je tudi že presegla 30 evrov za metrično
tono.
Kako bo Belektron posloval letos, lahko samo ugibamo. Večino dobička namreč ustvarijo
z izvedenimi finančnimi instrumenti, na katere pa ima povečana nihajnost lahko zelo
velik vpliv. Še vedno pa se kaže politična volja po zmanjšanju izpustov, predvsem v
Evropi. Zaradi tega pa lahko pričakujemo tudi ostrejšo konkurenco, večjo segmentacijo
trga in vsaj na začetku precej nizke marže. Tokratna ocena znaša, ob nekoliko bolj
konservativnem vrednotenju, 74,9 milijona evrov.
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Boštjan Bandelj je k oceni zapisal: »Temu, kar je zapisal vaš analitik, nimam kaj dodati.
Letošnjega poslovanja pa še ne morem podrobno komentirati, saj poslovno leto ni
končano.«
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19. Jure Knez
73,8 mio EUR
Jure Knez je približno 69-odstotni lastnik trboveljskega Dewesofta, razvijalca
programske opreme za merilno tehnologijo in zbiranje podatkov, ki se uporablja v
avtomobilizmu, obrambi, vesoljskih agencijah, javnem transportu, energetiki, industriji
in gradbeništvu. V zadnjih letih Dewesoft poleg programske opreme izdeluje še merilne
naprave, veliko pa si obetajo predvsem od nove družine izdelkov, ki omogočajo
zmogljivejše meritve oziroma meritvam dodajajo krmiljenje. S prvimi so vstopili v
razvojne oddelke družb, kot sta BMW in Daimler, z drugimi pa so zanimivi predvsem
za industrijo 4.0, ogromen trg z velikim potencialom.
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Hčerinska podjetja imajo v Nemčiji, Avstriji, Rusiji, Singapurju, ZDA, Franciji, Braziliji,
Veliki Britaniji, Belgiji, Italiji, Indiji, na Švedskem, Danskem in Kitajskem. Podjetje sta –
takrat s še dvema Avstrijcema, ki sta pozneje izstopila – leta 2000 ustanovila Jure Knez
in Andrej Orožen, ki je 15-odstotni solastnik. Slovenska družba je lani prihodke
okrepila za tretjino, na 25,8 milijona evrov, ob tem pa so ustvarili 7,99 milijona evrov
čistega dobička, kar je za 2,8 milijona bolje kot leto prej in hkrati največ doslej.
Četudi ima hčere po vsem svetu, pa Dewesoft za zdaj še ne konsolidira izkazov, sta pa
ustanovitelja v pogovoru ob prejemu nagrade za zmagovalca slovenskega izvoza
povedala, da je bila vsota vseh prihodkov in čistega dobička Dewesoftovih družb po svetu
lani 40 milijonov evrov oziroma 12 milijonov evrov. Podatek nas je presenetil in je ob
izboljšanem poslovnem izidu ter pričakovanju vsaj ponovitve lanskih rezultatov med
ključnimi razlogi za skok vrednotenja.
Če smo se lani pri skoku dobička prek petih milijonov evrov spraševali, kako vzdržen je,
se ob letošnjem skoku EBITDA dobičkovne marže prek 40 odstotkov kljub koronakrizi
sprašujemo, kje so meje trboveljskega podjetja. Sploh ob zavedanju, da večino dobička
vložijo v podjetje. Zasluge za podvojitev ocene premoženja gredo tudi nezadolženosti,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

družba je lani povečala količino denarja na računih s 4,1 na 7,7 milijona evrov, in
zavedanju, da se je apetit kapitalskih trgov do visoko dobičkonosnih in rastočih ITpodjetij, kakršen je Dewesoft, opazno povečal.
Jure Knez dvig ocene premoženja komentira takole: »V podjetju Dewesoft, ki pomeni
veliko večino premoženja, imamo že četrto leto sistem lastništva zaposlenih, kjer svoj
delež prodajam sodelavcem po ceni kapitala, torej petkrat ceneje, kot je vaša ocena. V
teh težkih časih se je to izkazalo za izjemno pomembno, saj bo podjetje tudi letos zraslo
kljub velikim težavam, s katerimi se srečujejo naši konkurenti. Navkljub nižji vrednosti
ima tako podjetje trdne temelje za nadaljnji razvoj.«
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20. Darko Martin in Tilen Klarič
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68,4 mio EUR
Darko Martin Klarič (levo) je eden prvih slovenskih poosamosvojitvenih podjetnikov.
Je soustanovitelj (skupaj z manjšinsko lastnico Janjo Erjavec, ki ima 20 odstotkov)
podjetja Media Publikum, ki se ukvarja z zakupom oglaševalskega prostora v medijih.
Del lastništva je pred petimi leti prenesel na sina Tilna (desno), ki je tudi direktor te
agencije. Lastniško jo obvladujejo prek družbe Adventura.
Prihodki se že deset let gibljejo med 50 in 58 milijonov evrov. Lani so tako dosegli 55,6
milijona evrov. Tudi dobiček je že zadnjih pet let stabilen, lani je znašal 4,6 milijona
evrov. Konec minulega leta so imeli na računu 9,7 milijona evrov. Drugo podjetje, kjer
sta večinska lastnika Darko Martin in Tilen Klarič, je Adventura Investments; letos so se
preimenovali iz Adventura Holding. Med njihovimi naložbami so Nomago, Big
Bang, Marg, Brioni iz Pulja, Alibus iz Italije in še nekaj manjših.

116

Finance.si
Država: Slovenija

19.11.2020
Četrtek, 11:00

Kazalo

https://manager.finance.si/8968312/Ekspresen-in-po...

40 / 145

Skupno število zaposlenih je konec leta 2019 znašalo 1.633, skupni prihodki 221,9
milijona evrov, čisti dobiček skupine pa 5,3 milijona evrov. Skupina ima zelo majhno
čisto maržo v višini 2,4 odstotka. Prav to pa je ključ, ki lahko odklene rast naše ocene
vrednosti omenjenih podjetij. V skupini si želijo podjetja finančno in poslovno
prestrukturirati. To pa pomeni več prostega denarnega toka v omenjenih podjetjih in
hitrejšo rast prihodkov. Omeniti kaže še neto dolg, ki je konec leta znašal 51 milijonov
evrov, kar je 2,5-kratnik EBITDA. Zadolženost skupine je trenutno na zgornjih ravneh,
kar pomeni, da so možnosti za nove večje nakupe omejene in da se trenutno največ
ukvarjajo z optimizacijo.
Med lastniki skupine najdemo tudi izvršnega direktorja Aleša Škerlaka, ki ima v lasti
18,5 odstotka krovnega podjetja. Za letos konkretnih ocen o poslovanju v letnem
poročilu niso dali. Gotovo pa je COVID-19 izrazito vplival na poslovanje predvsem
Nomaga. Največji slovenski ponudnik prevoznih storitev in potovanj je bil na vstop v leto
dobro finančno pripravljen, pogovarjali so se tudi s Slovenskimi železnicami za
strateško partnerstvo oziroma prodajo. Vendar je ustavitev življenja prinesla konkretne
spremembe.
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Za bolj oprijemljive podatke bo treba počakati na letošnjo bilanco, zagotovo pa bodo
rezultati precej slabši. Turistična dejavnost v okviru podjetja pomeni 25 odstotkov vseh
prihodkov. Na srečo pa javni prevozi skupaj pomenijo več kot polovico prihodkov, ti pa
vseeno niso bili toliko v nemilosti kot turizem. Naša ocena o vrednosti premoženja je
tokrat izredno zahtevna, negotove razmere oceno prihodnjega poslovanja naredijo zelo
nehvaležno.
Glede Big Banga naša ocena temelji na dejstvu, da večjih pretresov ne gre pričakovati,
ravno nasprotno, pričakujemo izboljšanje poslovanja. Pri Nomagu pa smo upoštevali
izgubo prihodka za letos v vrednosti od 30 do 40 odstotkov in izboljšanje v prihodnjem
letu. Skupna ocena vrednosti premoženja v lasti Darka Martina in Tilna Klariča tako
znaša 68,4 milijona evrov in je 15,5 odstotka nižja kot lani. Pri tem je treba upoštevati,
da je ob umiritvi razmer lahko ocena prihodnje leto znova precej višja.
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Darko Klarič vrednotenja ni komentiral.

Foto: Jure Makovec

21. Izet in Hajrija Rastoder
67,9 mio EUR
Izet Rastoder ima v lasti enega največjih trgovskih podjetij za distribucijo sadja v tem
delu Evrope, v zadnjih letih pa je svoj imperij širil še na predelavo odpadkov,
nepremičninske projekte, spogleduje pa se tudi s hotelirstvom. Glavnina posla je še
vedno trgovina z bananami, ki ustvari 92 odstotkov prihodkov matičnega podjetja
Rastoder, v katerem ima 95 odstotkov v lasti Izet, pet odstotkov pa Hajrija Rastoder.
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Banane lastne blagovne znamke Derby dobavljajo iz Ekvadorja in drugih držav Latinske
Amerike, prihodki od tega pa so lani poskočili za 25 odstotkov. Celotni prihodki skupine
Rastoder so se lani okrepili za kar 74 odstotkov, na 194 milijonov, kar je predvsem
posledica prihodkov prevzetih in k skupini pridruženih družb. V prvi vrsti gre za
mariborsko Surovino, pred tem se je imenovala Gorenje Surovina, ki so jo lani
prevzeli od Gorenja in na leto ob nekaj več kot 80 milijonih prihodkov ustvari tri
milijone čistega dobička.
Rastoder se podaja tudi v nepremičninske naložbe, kot so hotel Bellevue v Tivoliju,
trgovski center Stožice in stanovanjsko-poslovni kompleks Spektra ob Celovški cesti v
Ljubljani. Omenjeni projekti so v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj in iskanja
partnerjev, v teku pa je preoblikovanje vile Tamara na Bledu v apartmajski objekt. Čisti
dobiček v višini 11 milijonov evrov je bil resda največji doslej, a je čista dobičkovna
marža z devetih odstotkov upadla na šest.
Oceno premoženja Rastoderja, ki je lani uprizoril enega največjih skokov na lestvici, smo
znižali za 12 milijonov evrov. Ključni razlog je napovedano skromnejše poslovanje
Surovine, za katero v času korone in zaradi požara v eni od poslovnih enot napovedujejo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

25-odstotni upad prihodkov. Vpliv na oceno imata tudi povečanje finančnega dolga za 17
milijonov evrov in znižanje presežnih denarnih sredstev za tri milijone.
Zaradi koronakrize se zdi, da je tveganje dokončanja nepremičninskih projektov
poskočilo, prav tako se bolj negotov zdi razplet načrtovanih naložb v hotelirsko
dejavnost. Kot pri večini vrednotenj smo nekoliko previdni tudi pri osnovnem poslu
trgovine z bananami, za katerega je Rastoder sicer v letnem poročilu zapisal, da ne bo
občutil večjih negativnih posledic, poslovni rezultat pa naj ne bi opazneje odstopal od
načrtovanega.
Izet Rastoder se je na oceno odzval z izjavo: »Vse je O. K.«
22. Ivan in Črt Cencelj
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66,3 mio EUR
Predlanska novinca Ivan (direktor) in Črt Cencelj sta vsak polovični lastnik celjskega
podjetja Inel, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo naprav za označevanje, kontrolo
in verifikacijo v farmaciji, specializiranih naprav za avtomatizacijo v industriji,
etiketirnih naprav in naprav za označevanje izdelkov. Proizvajajo naprave za serializacijo
in agregacijo v farmacevtski industriji ter sisteme za označevanje in kontrolo za vse
druge industrije.
Izkoristili so vse zahtevnejše predpise o sledljivosti v farmaciji, ki jih je treba uvesti v
proizvodnjo zdravil in nato tudi v logistiko farmacevtskih izdelkov. Podjetje, ki sta ga
leta 1990 ustanovila Ivan in Marija Cencelj, je v zadnjih letih raslo neverjetno hitro. Po
izjemnih rezultatih v letih 2017 in 2018 se je lani gibanje umirilo in rezultati so bili
primerljivi z letom prej. Ker pa smo umiritev pričakovali, smo že lani njuno premoženje
ocenili nekoliko konservativneje, tako da se je ob rezultatih, ki so primerljivi z letom
prej, vrednost njunega premoženja zvišala.
Prihodki od prodaje so lani sicer nekoliko upadli, na 25,5 milijona evrov, čisti dobiček pa
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je celo za malenkost presegel tistega iz leta prej in presegel 11,7 milijona evrov, kar
pomeni skoraj 46-odstotno neto maržo. Na domačem trgu so ustvarili kar tri četrtine
prihodkov, drugo pa večinoma na trgu EU. Povprečno število zaposlenih je s 77 v letu
2017 konec minulega leta zraslo na 164. Prihodnji razvoj poleg farmacije vidijo tudi v
živilski in kozmetični industriji, kjer pričakujejo, da bo v nekaj letih tudi tu zahtevano
natančnejše označevanje.
Denarnih sredstev na računu in v depozitih so imeli konec leta 2019 kar 16 milijonov
evrov. Visoka denarna sredstva bodo uporabili za dodatne naložbe v infrastrukturo,
osnovna sredstva ter raziskave in razvoj. V zadnjih dveh letih sta si lastnika izplačala 3,5
milijona evrov dividende.
Črt Cencelj sporoča, da nimajo komentarja ocene.
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23. Rok in Nina Zorko
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65,9 mio EUR
Rok in Nina Zorko sta bila prek svoje ciprske družbe Ninaz 5,8-odstotna lastnika
Outfita7. Izračun njunega premoženja je seštevek kupnine po prodaji podjetja kitajski
skupini Zhejiang Jinke Entertainment Culture in prejetih dividend (več v opisu pod
številko 1). Rok Zorko je lastnik petine družbe Hangar C111, prek katere s še nekaterimi
nekdanjimi lastniki Outfita7 vlaga v naložbene nepremičnine, ima pa tudi dober
odstotek podjetja Next, ki je s svojo spletno platformo za naročanje čistilcev na
dom Beeping leta 2018 bilo prepoznano kot slovenski startup leta.
Zakonca Zorko za komentar nista bila dosegljiva.
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Foto: Aleš Beno

24. Roman Pirnar
64,5 mio EUR
Družina Pirnar je leta 1968 postavila obrtno delavnico. Približno četrt stoletja pozneje je
očetovo delavnico za kovinotiskarstvo nasledil Roman Pirnar. Kot samostojni podjetnik
se je, ko po posodicah in svečnikih iz medenine ni bilo več povpraševanja, preusmeril v
kovinopasarstvo in izdeloval nerjavne stopniščne in balkonske ograje za hotele.Nato je
svojo ponudbo razširil še z ročaji in vrati. A ko je ugotovil, da pri tako širokem programu
ne more delati dobrih vrat, ne ograj, ne stopnic, se je z usmeritvijo v izvoz kmalu po
prelomu tisočletja specializiral za dizajnerska vhodna vrata iz aluminija za hiše.
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Prihodki so iz leta v leto rasli, Roman Pirnar pa je bil v letu 2012 z 8,7 milijona evrov
prihodkov in pol milijona podjetnikovega dohodka (dobička) eden večjih samostojnih
podjetnikov v Sloveniji. Nato je odprl d. o. o. Leta 2009 so del proizvodnje preselili v
Bosno in Hercegovino, kjer so še pred desetletjem zaposlovali deset ljudi, danes pa več
kot sto. Prav odkritje izkazov podjetja Pirnar v Bosanskem Petrovcu je razlog za njegovo
uvrstitev na lestvico najbogatejših Slovencev.
V preteklosti smo upoštevali zgolj slovensko podjetje, ki sicer izrazito raste – prihodke so
lani povečali za petino, na skoraj 35 milijonov evrov –, a smo ga zaradi nekoliko
skromnejšega dobička vselej ovrednotili na manj kot 20 milijonov evrov.Precej
uspešnejše poslovne izkaze pa ima podjetje, registrirano v BiH, ki je v zadnjih letih s
prihodki med 15 in 20 milijoni evrov na leto pridelalo okoli pet milijonov čistega
dobička.
Omenjeni družbi v lasti Romana Pirnarja sta tako lani skupaj ustvarili sedem milijonov
evrov dobička. Iz gibanja preteklega kapitala in dobička sklepamo, da si je Pirnar iz
podjetja v BiH izplačeval dividende. Če bi se do teh podatkov dokopali že prej, bi bil
visoko na lestvici najbogatejših seveda že v minulih izvedbah. Največji trg podjetja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pirnar je Nemčija. Kot so v septembru pojasnili za portal Financ Izvozniki.si, letos
pričakujejo 15-odstotno rast prodaje, v petih letih pa želijo prodajo povečati za sto
odstotkov.
»Zdajšnje razmere so negotove. Ne vemo, kako bo virus jeseni in pozimi prizadel naše
največje trge, ne vemo, kaj bo prinesla pomlad. A ostajamo optimisti. Trenutno kaže, da
bomo letos ustvarili sicer nekaj manj, kot smo načrtovali pred koronakrizo, a bomo
vseeno rasli. Načrt je bil 20-odstotna rast prodaje, pripravljali smo se na bolj klasično
gospodarsko krizo. Potem pa se je zgodila korona in zdaj nam kaže na 15-odstotno rast
prodaje,« napoveduje Pirnar.
Ob takšnih napovedih smo pri vrednotenju upoštevali nekoliko manjši diskont kot pri
Inothermu, podjetju v večinski lasti stalnih gostov lestvice, zakoncev Šenk, kjer v letnem
poročilu napovedujejo od pet- do 10-odstotni upad prodaje. Obe podjetji pa generirata
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ogromen presežen denarni tok, kar se kaže v dividendah, zmožnosti reinvestiranja
dobičkov in presežkih denarja na računu.
Roman Pirnar ob naši oceni pravi: »Dolga je bila pot do tod, kjer smo. Tudi za v
prihodnje imamo skupaj s sinovoma in ekipo sodelavcev ambiciozne načrte. Po 30 letih
vlaganj v podjetje bodo končno prišle na vrsto tudi zasebne investicije. In ponosni bomo,
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ko bomo stali pred svojimi vrati.«

Foto: Aleš Rosa/Sintal

25. Družina Pistotnik
57,5 mio EUR
Družina Pistotnik (oče Viktor ter sin Robert in hči Lidija) je lastnica skupine Sintal,
največje slovenske družbe za varovanje. Ukvarjajo se s fizičnim in tehničnim varovanjem
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oseb in premoženja ter prevozom denarja. Poleg tega so lastniki Zavoda za varstvo
pri delu (ZVD), katerega glavne dejavnosti so medicina dela in športa, storitve s
področja varstva pri delu in varstva pred požarom ter zagotavljanje zdravega okolja.
Lani je krovna skupina Pistotnik ob petodstotni rasti prihodkov od prodaje, na skoraj 42
milijonov evrov, ustvarila skoraj tri milijone čistega dobička, kar je za četrtino bolje kot
leto prej in hkrati najbolje po letu 2013. Drugače kot leto prej so prihodki zrasli bolj od
stroškov. Za skupino so pomembni predvsem stroški dela, ki pomenijo skoraj 70
odstotkov prihodkov, rast minimalne plače pa utegne krojiti donosnost dejavnosti
varovanja v prihodnje. Panoga varovanja je v letu pandemije sicer prikrajšana za
prihodke množičnih prireditev, ki so odpovedane.
Po najboljšem letu v zgodovini pa zaradi korone oteženo leto pričakujejo v družbi ZVD.
Lani so prodajo povečali skoraj za desetino, na 10,7 milijona evrov, podobno dobiček na
2,6 milijona. Tako so kot leto prej na vsak tretji evro prihodkov ustvarili kar evro
dobička iz poslovanja pred amortizacijo. Po rekordnem letu pa so v letnem poročilu
zapisali, da bo epidemija zelo vplivala na letošnje poslovanje, saj nekaterih dejavnosti
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niso smeli opravljati, nekatere pa opravljajo v omejenem obsegu.
Kljub potencialno vse prej kot zanemarljivemu vplivu novega koronavirusa na
poslovanje družb v lasti družine Pistotnik pa debela denarna blazina pomeni stabilnost.
Nezadolženi ZVD je lani podvojil prosta denarna sredstva na 3,2 milijona evrov, tri
milijone evrov in pol pa je posodil neimenovanemu slovenskemu podjetju. Prav tako
nezadolžena skupina Pistotnik je lani denarna sredstva povečala za dva milijona evrov,
na 9,1 milijona evrov, ob tem pa ima še 11,7 milijona evrov vezanega depozita na banki.
Oceno premoženja družine Pistotnik smo znižali za dva milijona, predvsem zaradi
negotovega poslovanja v koronakrizi.
Robert Pistotnik je na prošnjo za komentar odgovoril takole: »Naša podjetja so za nas
neprecenljiva, saj nam omogočajo, da v njih s sodelavci svobodno uresničujemo naše
skupne ideje. Za nas je pomemben dosežek 30-letnega prizadevnega dela ter vlaganj v
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razvoj in izobraževanje, da smo v vseh dejavnostih, ki jih opravljamo v Sloveniji, vodilni
in gonilo razvoja.«

Lastniki KD
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Zgodba finančnega velikana KD ima dolgo brado.
Družba za upravljanje (DZU) Kmečka družba,
predhodnica skupine KD, je bila pod
vodstvom Matjaža Gantarja med uspešnejšimi pri
zbiranju privatizacijskih certifikatov, ki jih je država
razdelila med državljane; zbrali so 24 milijard
tolarjev, v evrih bi to danes znašalo 10 milijonov,
neprilagojeno za inflacijo. Vodilni v družbah v
skupini so v zgodnji fazi kupili razmeroma velik
delež DZU in mu lastniško zavladali. Sledilo je veliko
lepih trenutkov in tudi veliko razočaranj.
Družbe v skupini so se lotevale mnogih projektov,
številni od njih so bili uspešni (naložba
v Simobil in Dnevnik, predvsem pa
prodaja Adriatica Slovenice), nabralo pa se je tudi
nekaj bolečih lekcij, kot recimo sanacija
sarajevskega Oslobođenja, lastniški vstop v
časopisno hišo Delo ali neuspešno združevanje
Adriatica Slovenice z Vzajemno. Želeli so
prevzeti Abanko, a so se morali sprijazniti z
manjšinskim deležem v Deželni banki
Slovenije (DBS).
S tem se niso zadovoljili, želeli so postaviti lastno
(investicijsko) banko KD Bank, ki je bila leta 2012 na
koncu pripojena Faktor banki. Verjetno je bilo več
slabih odločitev kot dobrih, pa vendar so bili ravno
po zaslugi uspešnih štirje lastniki redni gosti naše
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lestvice: Matjaž Gantar (po njegovi smrti je
premoženje podedovala družina), Sergej Racman,
ki se bo kmalu soočil z obtožnico o 22 milijonih
evrov opranega denarja, Aleksander Sekavčnik, ki
je trenutno predsednik upravnega odbora
družbe KD Group ter član upravnega odbora in
izvršni direktor družbe KD.
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Med večjimi lastniki je bil do leta 2012 tudi Tomaž
Butina, ki je ustanovitelj prvega vzajemnega sklada
v Sloveniji, ki ga je
poimenoval Galileo (zdaj Generali Galileo). Je pa
Butinova družba Avra leta 2012 prodala za 3,8
milijona evrov delnic KD. Kupec pa je bil sklad
lastnih delnic KD Group. Kaj vse so v različnih
obdobjih doživljali lastniki in tudi zaposleni v
družbah v lasti KD, ki so bile v večinski lasti
omenjene četverice, se najbolj pokaže v gibanju cen
delnic družb KD Group in KD; zadnja je danes okoli
90-odstotna lastnica KD Group.
Delnice KD Group so na borzi najvišjo vrednost
dosegle leta 2007, v času slovenske borzne
pomladi, ko so bile vredne okoli 140 evrov, tržna
kapitalizacija KD Group pa je takrat tako znašala
okoli 375 milijonov evrov. Vse se je zdelo mogoče,
govorilo se je celo o prevzemu največje banke v
državi NLB. Skupina se je širila v Romunijo,
Bolgarijo, Ukrajino, Hrvaško ... Cena delnice je nato
konec leta 2008 ob svetovni finančni krizi, tudi pod
pritiskom dolgov, ki so se nabrali v času hitre širitve,
strmoglavila in se gibala okoli 50 evrov.
Poslovanje posameznih podjetij se je poslabšalo,
zmanjkalo pa je tudi kapitala za dokapitalizacije in
širitev. Sledila sta umik s tujih trgov in prodaja
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naložb. Finančno krizo so pričakali s 180 milijoni
evrov finančnih obveznosti, poslovanje KD Group pa
je bilo v rdečih številkah, kar je otežilo odplačevanje
dolga. Obveznosti so dušile kakršenkoli razvoj. Bil je
pravi boj za preživetje in bilo je vprašanje, ali bo ob
vse večjih pritiskih bank sploh še ostalo kaj
premoženja za lastnike. To se je pokazalo tudi v
ceni delnice, ki je konec leta 2015 kotirala pri vsega
šestih evrih, tržna kapitalizacija KD Group pa je tako
znašala le 16 milijonov evrov.

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

Ta agonija se je nato vlekla celotno leto 2015 in še v
letu 2016. Premoženje nekoč enih najbogatejših
ljudi v državi se je tako, sodeč po ceni delnice KD
Group, skoraj povsem razvrednotilo. Je pa
celotnemu sistemu KD po zaslugi
zavarovalnice Adriatic Slovenica (AS) in njenih
visokih dividend uspelo odplačevati dolgove in ostati
nad gladino. Razmere na globalnih finančnih trgih
so se bistveno popravile, preostala podjetja v
sistemu KD pa so bila v vse boljši kondiciji.
Finančni mački Gantar, Racman in Sekavčnik so
zaslutili priložnost ter še enkrat začeli postopek
prodaje največje naložbe: zavarovalnice AS, sicer
tudi lastnice družbe za upravljanje KD Skladi. Ko
finančni krogi že niso več resno jemali govoric o
prodaji zavarovalnice AS, teh je bilo v času
dolžniških težav KD kar nekaj, je sredi leta 2018 kot
strela z jasnega odjeknila novica, da je italijanska
zavarovalniška skupina Generali za 245 milijonov
evrov prevzela AS in posledično tudi KD Sklade.
Generali je pred leti namreč svojim lastnikom
predstavil novo strategijo, v kateri je tudi širitev s
prevzemi v jugovzhodni Evropi in vzpostavitev
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butičnih centrov za upravljanje premoženja. S tem
prevzemom v Sloveniji pa so dobili, kar so hoteli –
uspešno družbo za upravljanje in po združitvi
slovenske izpostave zavarovalnice Generali z AS
drugo najmočnejšo zavarovalno skupino v Sloveniji.
Prevzem se je ob pridobitvi vseh soglasij končal leta
2019. Za kako veliko presenečenje gre, kaže
oživitev delnice na borzi, ki je tako rekoč čez noč
skočila s približno osmih evrov na okoli 40.

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

Cena delnice je nato potrebovala še nekaj časa, da
je dosegla znesek, ki zdaj po naši oceni precej
dobro preslikava pravo vrednost. Kmalu po novici o
prevzemu je bilo namreč še veliko neznank glede
posojil, ki sta jih imela tako skupina KD Group kot
tudi KD. Kupci, ki so se nato pojavili, so bili največji
lastniki KD in KD Group, ki so kupovali delnice
bodisi na lastno ime bodisi so bili to njihovi
sorodniki. Kdor je od leta 2014 do aprila 2018 verjel,
da se lahko zgodba dobro konča, in kupoval delnice
pri najnižjih vrednostih, je dobro zaslužil, saj je cena
poskočila za okoli 12-krat.
Naša skupna ocena premoženja za skupino KD je
tako kar borzna kapitalizacija KD, saj je to tržna
cena na organiziranem trgu kapitala. Ta se v
prihodnosti lahko še spremeni navzgor. Njegova
vrednost na ljubljanski borzi tako znaša okoli 128
milijonov evrov, sklepamo pa, da je okoli cene še
nekaj nejasnosti in posledično kotira z diskontom.
Prodajalcev na borzi skoraj ni, bo pa za kočno ceno
pomemben tudi proces iztisna preostalih delničarjev.
Izplačati bo treba še okoli štiri odstotke manjšinskih
delničarjev, eden od vodilnih Tomaž Butina pa ima
po uradnih podatkih še za okoli štiri odstotke KD in
2,2 odstotka KD Group.
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Za tri lastnike, Aleksandra Sekavčnika z družino,
družino Gantar in Racmana s širšo družino, pa bo
ostalo okoli 120 milijonov evrov (ocena glede na
tržno ceno). Glede lastništva KD je bilo v preteklosti
precej nejasnosti. Predstavniki družine Gantar so
razjasnili del neznanke, ko so nam zaupali, da je
ciprska družba Soroli Invest, ki je 29,4-odstotna
lastnica KD, v lasti družinske fundacije, ki jo je pred
14 leti ustanovil Matjaž Gantar. Na podlagi tega
premoženje družine Gantar pred iztisom in
razdelitvijo denarja ter dokončanjem tekočih
projektov ocenjujemo na 56,6 milijona evrov.
Več nejasnosti pa ostaja glede lastniške sestave
Caranthanie Investments iz Luksemburga, za katero
nam ni uspelo ugotoviti v čigavi lasti je. Sergej
Racman ima v lasti 24,5 odstotka KD in še nekaj KD
Group, kar skupaj znese 36,2 milijona evrov. A je pri
njem več neznank glede dolgov kot tudi dostopa do
premoženja v obdobju, ko se bo moral na sodišču
zagovarjati pred obtožbami o pranju denarja.
Aleksander Sekavčnik in njegovi sorodniki imajo
neposredno oziroma prek družb v lasti približno dva
odstotka KD, v Sloveniji pa upravljajo sredstva v
lasti Caranthanie Investments.
Ob tem omenimo še četrtega največjega lastnika
Tomaža Butino, ki se je na lestvico najbogatejših
uvrščal pred desetletjem. Njegovo premoženje
ocenjujemo na dobrih osem milijonov evrov, pri
čemer upoštevamo kupnino od prodaje v letu 2012,
ne vemo pa, kako je ta sredstva potem plemenitil.
Butina ocene ne želi komentirati.
V prihodnje bo aktualno, kako si bodo razdelili
preostalo premoženje v KD oziroma KD Group. Kot
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izhaja iz javnih objav obeh, sta skupaj konec leta
2019 imeli 18 milijonov evrov gotovine, depozite v
višini 14 milijonov ter približno 70 milijonov evrov v
upravljanju pri Generali Investments. Ob tem pa še
poslovno-hotelski kompleks Šumijev Kvart, dve večji
parceli v Bizoviku in Glincah ter kino kompleks v
Mariboru.
Kljub težavam holdinga KD po finančni krizi je
celotna zgodba, če pri tem upoštevamo, kako
klavrno je končala večina slovenskih holdingov,
vseeno zelo uspešna. Tudi če gledamo, kako so se
izvili iz primeža posojil in na koncu prejeli zelo dobro
kupnino, lahko sklenemo, da so uspešno zaprli
dolgo poglavje. Če pa donos cene delnice KD
Group na borzi v zadnjih 20 letih primerjamo z
globalnim delniškim indeksom, vidimo, da je končni
izplen precej podoben, samo nihajnost je bila veliko
večja.

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

26. Družina Gantar
56,6 mio EUR
Glavnino premoženja pomeni 29,4-odstotni lastniški
delež skupine KD v lasti ciprske družbe Soroli
Invest. Ta je v lasti družinske fundacije, ki jo je pred
14 leti ustanovil pokojni Matjaž Gantar.
Predstavniki družine Gantar ocene niso komentirali.
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52. Družina Sekavčnik
31,6 mio EUR
Aleksander Sekavčnik in njegovi sorodniki imajo
neposredno oziroma prek družb v lasti približno dva
odstotka KD. Ob nejasni lastniški sestavi KD in KD
Group je preostali lastniški delež težko natančno
definirati, njegovo vrednost pa na podlagi zbranih
informacij ocenjujemo na 31,6 milijona evrov. Večja
odstopanja so možna, tudi zaradi neznank,
povezanih s potencialnimi dolgovi.
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Aleksander Sekavčnik ocene ni komentiral.
27. Alex Luckmann

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

53 mio EUR

Alex Luckmann, Jurij Cof, Franc Hribar in Barbara Vrčkovnik Čepin so bili do
lanskega novembra vodilni menedžerji in lastniki podjetja Filc iz Škofje Loke, srednje
velikega proizvajalca tehničnega tekstila v Evropi, ki so ga obvladovali prek
družbe Nelinta, v kateri so imeli po četrtinski delež. Konec lanskega novembra pa je
Filc kupil nemški Freudenberg Group, ki je največji proizvajalec netkanih materialov

133

Finance.si
Država: Slovenija

19.11.2020
Četrtek, 11:00

Kazalo

https://manager.finance.si/8968312/Ekspresen-in-po...

57 / 145

na svetu. Najbolj znan izdelek skupine Freudenberg so krpe znamke Vileda, sicer pa
proizvajajo izdelke za avtoindustrijo, medicino in druge panoge. Kupnino razkriva letno
poročilo Freudenberga, kjer je navedeno, da so Nemci za Filc plačali 212 milijonov evrov.
Kupnino so si enakovredno razdelili vsi štirje lastniki, od tod tudi ocena vrednosti
premoženja.
Luckmann vrednotenja ni komentiral.
27. Jurij Cof
53 mio EUR
Je eden izmed štirih lastnikov, ki so prodali škofjeloško podjetje Filc. Podrobneje v opisu
premoženja Alexa Luckmanna. Cof vrednotenja ni komentiral.
27. Franc Hribar
53 mio EUR
Je eden izmed štirih lastnikov, ki so prodali škofjeloško podjetje Filc. Podrobneje v opisu
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

premoženja Alexa Luckmanna.
Hribar vrednotenja ni komentiral.
27. Barbara Vrčkovnik Čepin
53 mio EUR
Je ena izmed štirih lastnikov, ki so prodali škofjeloško podjetje Filc. Podrobneje v opisu
premoženja Alexa Luckmanna.
Vrčkovnik Čepinova vrednotenja ni komentirala.
31. Tadej Miklič
52,7 mio EUR
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Tadej Miklič je bil prek svoje ciprske družbe Zetta IQ 4,64-odstotni lastnik Outfita7.
Izračun njegovega premoženja je seštevek kupnine po prodaji družbe kitajski skupini
Zhejiang Jinke Entertainment Culture in prejetih dividend (več v opisu pod številko 1).
Miklič za komentar ni bil dosegljiv.
31. Matej Romih
52,7 mio EUR
Matej Romih je bil prek svoje ciprske družbe Romih 4,64-odstotni lastnik Outfita7.
Izračun njegovega premoženja je seštevek kupnine po prodaji družbe kitajski skupini
Zhejiang Jinke Entertainment Culture in prejetih dividend (več v opisu pod številko 1).
Matej Romih je eden od vlagateljev v zasebni naložbeni sklad Alfi PE – ta sodi pod
okrilje družbe KF Finance, ki se ukvarja z nakupi malih in srednjih podjetij, predvsem
slovenskih.
V omenjeni sklad so vplačali še nekateri drugi nekdanji lastniki Outfita7. Prek svojega
ciprskega holdinga je v zadnjem letu podobno kot Marko Pistotnik (opis številka 3)

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

dokapitaliziral družbo Mlado8, ki vlaga v nepremičnine. Najdemo pa ga tudi kot
največjega, 40-odstotnega lastnika podjetja Ribarjeva rezidenca, ki v Celju gradi 52
stanovanj višjega cenovnega razreda. Podobno kot pri še nekaterih drugih
nepremičninskih projektih, tudi pri omenjenem, najdemo med manjšimi lastniki še
nekatere nekdanje lastnike Outfita7.
Romih za komentar ni bil dosegljiv.
33. Goran Dragić
51,4 mio EUR
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Foto: Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images/AFP

Eden najboljših in najizkušenejših slovenskih košarkarjev Goran Dragić je leta 2008
prvič zaigral v ligi NBA za klub Phoenix Suns, za katerega je v naslednjih letih redno
nastopal. V tem času je krajši čas igral tudi za Houston Rocketse, februarja 2015 pa je
prestopil v klub Miami Heat, kjer igra še danes. V zadnjih letih je eden bolje plačanih
igralcev v ligi NBA z letno plačo 18 milijonov dolarjev (dobrih 15,3 milijona evrov) bruto.
Pri tako velikih dohodkih je obdavčitev v ZDA, četudi gre za poslovno okolje, kjer
pregovorno velja nizka obdavčitev, konkretna.
Do leta 2019 je bila najvišja dohodninska stopnja v ZDA 39,6-odstotna, Donald
Trump pa jo je nato znižal na 37 odstotkov. Poleg tega so zaposleni v ZDA obremenjeni
še z davkom zvezne države, ki se med posameznimi državami precej razlikuje. Dragić je
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dobršen del svoje kariere preživel v zveznih državah z nižjimi obdavčitvami plač.
Trenutni delodajalec Miami Heat je v zvezni državi Florida, kjer so zaposleni oproščeni
tovrstne dajatve. Vseeno pa mora za čas gostovanja denimo v Los Angelesu tam plačati
davek od sorazmernega dela zaslužka; za nekaj dni na leto je tako obdavčen po
kalifornijskem 13,3-odstotnem zveznem davku na plače.
Tukaj so še stroški, ki so za profesionalne športnike neizogibni. Prvi je agent, ki navadno
prejme tri odstotke bruto prejemka. Poleg tega si uspešni športniki običajno najamejo še
osebnega trenerja in osebje, kot so kuharji in čistilke. Po takšnih stroških igralcem v
davčno ugodnejših ameriških zveznih državah, ki pazijo na porabo, ostane približno
polovica bruto zneska. Po naši oceni je Dragić v karieri tako ob približno 120 milijonih
dolarjev (102 milijona evrov) bruto prihodkov, zmanjšano za ocenjene stroške in davke,
imel 51,4 milijona evrov neto dohodkov.
Pri tem pa smo zanemarili morebiten donos, ustvarjen z dobrim upravljanjem
premoženja (profesionalci po naših informacijah po predlogih agentov poiščejo priznane
upravitelje premoženja), s čimer smo sledili pristopu, da premoženje vrednotimo
konservativno. Glede na to, da so v času Dragićevih uspešnih predstav v NBA trgi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

omogočali dobro plemenitenje premoženja, bi dejansko premoženje lahko bilo precej
večje. Vztrajamo pri prvotni oceni, saj nam je na drugi strani poraba športnega asa tudi
precejšnja neznanka.
Komentarja Gorana Dragića nam ni uspelo dobiti.
34. Loris Požar
48,7 mio EUR
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Loris Požar je bil skupaj z Davidom Kobalom lastnik sežanskega podjetja Gold Club,
ki se je ukvarjalo s proizvodnjo in razvojem elektronskih igralnih avtomatov. Podjetje se

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

po tem, ko ga je prevzel španski Win Systems Solutions, ki je za sežansko družbo leta
2016 plačal malo več kot 50 milijonov evrov, imenuje Win Systems.
Požar je po davkih od prodaje dobil več kot 40 milijonov evrov. Letošnja ocena
premoženja se ne razlikuje veliko od lanske, ki je že vsebovala prodajo Gold Cluba.
Požar, znan tudi po lastništvu dragih avtomobilov (s čimer se pri vrednotenju
premoženja sicer ne ukvarjamo), je lastnik še dveh podjetij: Pigal, ki ima hotel in
igralnico v Ajdovščini, in Best Gold Bet (prej Gold Club, na njem je ostal del premoženja,
ki ga niso oddelili v podjetje, ki so ga kupili Španci).
Leta 2017 je prek družbe Best Gold Bet kupil tudi blejski hotel Krim, nekoč v lasti
blejske Sportine. Kot je razvidno s spletne strani Best Gold Bet, pod to znamko
združuje vso svojo igralniško in hotelirsko ponudbo, v Ajdovščini, Lipici in na Bledu. V
skupino sodi tudi podjetje Bestgoldbet.net s sedežem na Malti in platformo za igralnice
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in igralništvo v živo, mobilno igralništvo, športne stave in drugo. Pri vrednotenju
Požarjevega premoženja smo upoštevali vrednost kupnine in vrednosti obeh slovenskih
podjetij.
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Požar ocene ni komentiral.

35. Družina Albreht
47,3 mio EUR
Zlatarno Celje je po stečaju konec devetdesetih let na tretji javni dražbi kupilo
podjetje AI Inženiring, katerega lastnik je bil Bojan Albreht, ki je zdaj predsednik
uprave Zlatarne Celje. Pozneje je bila ustanovljena družba Albrecht Holding v lasti
družine Albreht, h kateri so pripojili AI Inženiring, po nekaj letih pa so Albrecht Holding
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pripojili k Zlatarni Celje in so zdaj člani družine lastniki neposredno; večino, dobrih 76
odstotkov, ima še vedno Bojan Albreht.
Skupina Zlatarna Celje, ki ima hčerinske družbe tudi na Hrvaškem, v BiH, Srbiji in
Avstriji, se ukvarja predvsem s proizvodnjo nakita in podobnih izdelkov ter trgovino na
debelo in drobno z nakitom, urami in bižuterijo. Drobnoprodajna mreža družbe Zlatarna
Celje in njenih odvisnih družb obsega 39 prodajaln doma in 57 v tujini. Zlatarna Celje
proizvaja zlate ploščice in trguje z zlatimi palicami, leta 2012 pa je razširila svojo
dejavnost še na hotelirstvo; v ljubljanskem BTC so odprli hotel Plaza, ki je od decembra
2015 del franšizne verige Radisson Blu.
To dejavnost krepijo z gradnjo hotela ob poslovni stavbi Telekoma Slovenije na
Bavarskem dvoru. Graditi so začeli lani, po načrtih pa naj bi hotel odprli v letu 2021.
Prihodki skupine Zlatarna Celje so lani upadli za 13 odstotkov, čisti dobiček pa za nekaj
manj kot devet odstotkov, na 6,8 milijona evrov. Spomladi je zaradi epidemije ostala
brez vseh virov prihodkov, zato je uprava ustavila proizvodnjo in napotila večino
zaposlenih na čakanje na delo. Skupina je začela postopoma odpirati prodajalne v
začetku maja, sredi junija je odprla hotel in v začetku julija so znova zagnali proizvodni
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

proces, kar smo upoštevali pri oceni vrednosti.
Bojan Albreht vrednotenja ni komentiral.
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36. Otmar Zorn
46,2 mio EUR
Otmar Zorn je eden tistih, ki se na lestvico najbogatejših uvrščajo s kupnino za svoja že
prodana podjetja: pred petimi leti je podjetji Iskra Zaščite in Varsi prodal ciprskemu
podjetju Raycap. Družba Iskra Zaščite proizvaja prenapetostne zaščite za omrežja in
naprave, Varsi električne upornike. V premoženje Otmarja Zorna smo šteli kupnino, a je
kljub oddaljenosti transakcije ne diskontiramo.
Zorn je na Bledu v zadnjih treh letih kupil hotel Jelovica (in ga preimenoval v Bled
Rose hotel), leta 2018 pa še Pristavo. Naložbe so zastavljene dolgoročno, zato ocene
premoženja ne spreminjamo in upoštevamo samo kupnino. Že pred prodajo Iskre Zaščit
je bil Zorn večinski lastnik IT-podjetja Solvera Lynx za učinkovito upravljanje energije,
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ki na leto ustvari nekaj več kot tri milijone evrov prihodkov, lanskih 137 tisoč evrov
dobička pa je največ v skoraj 20-letni zgodovini.
Prek družbe Zorn Plus se je pred leti lotil razvoja metode za odstranjevanje varoe –
zajedavske pršice, ki napada medonosne čebele – brez kemikalij, ki škodujejo čebelam in
medu. Družba je za razvoj prejela 50 tisoč evrov subvencije prek evropskega
razpisa SME Instrument. Je eden od številnih vlagateljev v kriptostartup CargoX, ki je
pred dvema letoma zagnal prvo odprto platformo za pametne tovorne liste na podlagi
tehnologije veriženja podatkovnih blokov.
V zadnjem obdobju je opazna predvsem Zornova vloga v banki Lon. V zadnjem letu je
lastniški delež v njej povečal s petih na 13,75 odstotka. Ob vprašanju Financ, ali se ob
odločbi Banke Slovenije, po kateri bo trenutni kitajski lastnik druge najmanjše
regulirane finančne ustanove pri nas verjetno moral prodati večino svojih delnic, zanima
za prevzem hranilnice, je v smehu dejal: »Odvisno od cene. Po 50 evrov bi jo (op. a.:
zadnji posli prek trga SI ENTER ljubljanske borze so se sklepali po 137 evrov za
delnico),« in dodal, da bo vse odvisno od cene.

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

Komentarja Otmarja Zorna nismo pridobili.
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37. Vladimir Puklavec
45,3 mio EUR
Vladimir Puklavec je polovični lastnik holdinga Gasfin Group s krovno
družbo Gasfin in investicijsko roko te družbe Gasfin Investments. Obe družbi imata
sedež v Luksemburgu. Največja naložba skupine je 40-odstotni delež v TGE Gas
Engineering.Podoben delež je imela tudi v TGE Marine Gas, ki projektira tankerje za
tekoče pline.
Ta družba je bila leta 2016 prodana za 175 milijonov evrov japonskemu
ladjarju Mitsui Engineering and Shipbuilding, Gasfin je za svoj delež prejel 68
milijonov evrov kupnine. Gasfin s kupnino razvija nove dejavnosti, tako da je
neposredno ali posredno lastnik še v nekaj drugih družbah, ki se prav tako ukvarjajo s
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plinsko dejavnostjo, za katere pa Puklavec pravi, da so še v razvojni fazi. S spletne strani
družbe je razvidno, da se je Gasfin, ki ima hčerinski družbi v Nemčiji in Veliki Britaniji,
osredotočil na razvoj srednje velikih projektov plinske infrastrukture.
Poleg tega je Puklavec sam v Sloveniji še 15-odstotni lastnik družbe Puklavec Family
Wines Holding, preostali delež imata omenjena luksemburška holdinga. Vladimir
Puklavec posredno s holdingom Gasfin ostaja 20-odstotni lastnik podjetja TGE Gas
Engineering, ki ga vodi sam in je specializirano za plinske terminale in procesne
naprave. Družba naj bi lani imela izgubo, čeprav so se prihodki po oceni podjetja
povzpeli za skoraj 30 odstotkov. Vzrok za slabše poslovanje išče v enkratnih stroških
racionalizacije poslovanja družbe v Bonnu in upadu marž nekaterih projektov, ki so se
končevali.
Premoženje Puklavca izvira iz družbe TGE Gas Engineering, ki jo je skupaj z dvema
partnerjema ustanovil leta 1980 in jo nekaj let pozneje priključil energetskim
multinacionalkam. Leta 2006 se je francoski Suez, takratni lastnik družbe, odločil
opustiti inženirsko dejavnost. Menedžerji, vključno s Puklavcem, pa so se raje kot za
zaprtje odločili za odkup dejavnosti, ki so jo razvijali vse od leta 1980. Trije menedžerji
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

so ob pomoči sklada zasebnega kapitala izvedli menedžerski prevzem.
Leto pozneje so družbo razdelili na TGE Gas Engineering in TGE Marine Gas
Engineering. V TGE Gas Engineering je s 60 odstotki lastniško vstopila kitajska
državna transportna družba CIMC (China International Marine Containers), družba
Gasfin v lasti menedžerjev pa ima 40-odstotni delež (v njem ima Puklavec 50,1
odstotka). Pred tremi leti prodan TGE Marine Gas Engineering so leta 2008 uvrstili na
londonsko borzo, ob borznem zlomu pa so delnice umaknili in poiskali sklad zasebnega
kapitala Caledonia Investments.
Puklavec se že leta trudi uspeti tudi v vinarstvu. Puklavec Family Wines Holding je
krovna družba, pod okriljem katere so družbe Ljutomerčan, Puklavec Family Wines in
makedonska Puklavec Family Wines Dooel. Nižja ocena vrednosti premoženja je
posledica izzivov, s katerimi se srečuje TGE Gas Engineering. Družbi sicer prihodki
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močno rastejo, vendar pa ji zaradi neugodnih tržnih razmer ne uspe ohraniti zadostnih
marž. Glede na trenutne razmere ocenjujemo, da bi se te težave lahko močno zavlekle,
čeprav epidemija verjetno ni opazneje vplivala na tekoče poslovanje.

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

Puklavec se na prošnjo za komentar ni odzval.

38. Ivo in Anastasia Taja Boscarol
43 mio EUR
Ivo Boscarol je podjetje Pipistrel ustanovil leta 1987, kot blagovna znamka pa je
registrirano od 1989. Gre za eno najinovativnejših slovenskih podjetij, ki je prejelo vrsto
nagrad in priznanj za tehnologijo in oblikovanje, z možnostmi za izjemen razvoj.
Četrtinski delež v njem ima hči Anastasia Taja. Pipistrel je proizvajalec ultralahkih
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motorno-jadralnih letal, jadralnih letal s pomožnim motorjem in letal na električni
pogon. Lani so prodali že tisoče letalo iz družine sinus/virus.
Leta 2017 so oddelili del družbe v novo sestrsko podjetje Pipistrel Vertical Solutions, ki
ima enako lastniško sestavo kot Pipistrel, ukvarja pa se z načrtovanjem, razvojem in
certifikacijo. Lani so se največ posvečali projektu v Jurongu na Kitajskem, ki sicer
nekoliko zamuja, a računajo na okrepljene aktivnosti letos in prihodnje leto. Dejavno so
se usmerili tudi v projekt večjega tovornega letalnika (cargo drone) z navpičnim
vzletanjem in nosilnostjo prek 300 kilogramov tovora. Lani so zavestno začeli
zmanjševati rast prodaje in povečevati dobičkonosnost, kar bo po njihovih besedah tudi
vodilo v prihodnjih nekaj letih.
To je že razvidno tudi iz rezultatov poslovanja. Prihodki od prodaje so se povečali le za
malenkost, na 20,2 milijona evrov, čisti dobiček pa se je okrepil za kar 57 odstotkov, na
2,8 milijona evrov. Pridobili in upoštevali smo tudi podatke o poslovanju njihovega
italijanskega podjetja Pipistrel Italia, kjer so lani ustvarili 3,3 milijona evrov
prihodkov ob minimalnem dobičku. Skok ocenjene vrednosti premoženja je posledica

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

opaznejšega povečanja dobičkonosnosti.
Ivo Boscarol vrednotenja ni komentiral.

146

Finance.si
Država: Slovenija

19.11.2020
Četrtek, 11:00

Kazalo

https://manager.finance.si/8968312/Ekspresen-in-po...

70 / 145

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

39. Franjo in Zvonka Žnidar
41,7 mio EUR
Večina premoženja Franja Žnidarja sta podjetje Janus Trade, ki je generalno
zastopstvo za vse naprave blagovne znamke Samsung v Sloveniji, in Avtera, ki je
največji slovenski distributer računalniške in informacijske opreme. Njihovi glavni kupci
so Telekom Slovenije, Mimovrste, Gambit trade in drugi. Avtera posluje v zelo
konkurenčnem prostoru, vseeno pa jim je lani uspelo povečati prihodke za 10 odstotkov,
na 71,7 milijona evrov, čisti dobiček pa je z dobrega milijona upadel na 760 tisoč evrov.
So pa zelo pozitivno presenetili v podjetju Janus Trade, kjer so prihodke od prodaje
povečali za 12 odstotkov, na 78,5 milijona evrov. Povečala se je prodaja tako GSMtelefonov kot tudi nosljivih naprav in tablic. Konsolidirani prihodki obeh podjetij so tako
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znašali 156,2 milijona evrov, ob tem pa so ustvarili 2,3 milijona evrov dobička ali 28
odstotkov manj kot leto pred tem. Neto zadolženost je lani poskočila, predvsem zaradi
naložb v Avteri, na 11,9 milijona evrov, in je tako znašala 3,6-kratnik EBITDA.
Slabše je lani poslovalo tretje podjetje v lasti Franja in Zvonke Žnidar Ram 2, ki se
zdaj pojavlja v različnih poslih z medicinsko opremo, tudi z respiratorji, vendar teh v
tokratni oceni še nismo upoštevali. Prihodki so lani upadli za 22 odstotkov, na 15,2
milijona evrov, dobiček pa je znašal vsega 118 tisoč evrov. Po zelo težavnem letu 2018 je
bilo zahtevno tudi leto 2019. Na prihodkovni strani so presegli načrte, vendar pa je bila
čista marža v višini 1,5 odstotka najnižja v zadnjih desetih letih. Tudi donos na kapital je
upadel pod 10 in je znašal 7,4 odstotka. V letnem poročilu so sicer zapisali, da epidemija
in spremenjene razmere poslovanja letos ne bodo imele pomembnejšega vpliva na
rezultate. Ocena premoženja se je na podlagi manjšega dobička in večje zadolženosti
znižala na 41,7 milijona evrov.
Zakonca Žnidar vrednotenja nista komentirala.
40. Janko in Marija Koprivec

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

41,4 mio EUR
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Večji del premoženja zakoncev Koprivec je podjetje Siliko, katerega začetki segajo v leto
1984, ko je direktor Janko Koprivec sestavil prvi stroj za brizganje gume. Do leta 2015
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

je bil Janko Koprivec edini lastnik podjetja Siliko, takrat pa je kot četrtinska lastnica
vstopila žena Marija. Siliko proizvaja gumitehnične, silikonske in plastične izdelke ter
orodja za brizganje gume, največ za avtomobilsko industrijo. Od leta 2006 proizvajajo
tudi izdelke iz tekočega silikona, začeli pa so še proizvodnjo izdelkov iz plastike
(termoplastov) in večkomponentnih izdelkov.
Postati želijo pomemben evropski dobavitelj malo- in velikoserijskih gumitehničnih
izdelkov za industrijo osebnih in tovornih vozil ter za industrijo bele tehnike. Zato so leta
2013 zgradili razvojni center na Vrhniki. Njihovi največji kupci so BMW, VW
Group in Mahle. Hkrati so pomemben dobavitelj industriji bele tehnike na slovenskem
trgu, lani pa so začeli sodelovati s Samsung SDI, vodilnim dobaviteljem baterijskih
sklopov za avtoindustrijo.
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Lanski rezultati so bili izjemno dobri. Za 11,6 odstotka je zrasla prodaja, presegla je 70
milijonov evrov. Čisti dobiček pa je lani poskočil za 22 odstotkov, na 4,4 milijona evrov.
Letos kljub velikemu spomladanskemu upadu, ko so tudi odpuščali, delajo razmeroma
dobro. Prvo četrtletje je bilo celo rekordno, za celotno leto pa pričakujejo dobrih 60
milijonov evrov prihodkov. Pridobili so tudi nove posle v novem segmentu, električnih
avtomobilih.Lani je družba od lastnika izvedla odkup četrtinskega deleža za kupnino 7,7
milijona evrov.
Janko Koprivec je poleg tega še 70-odstotni lastnik manjše družbe Norka GT, ki prav
tako proizvaja gumitehnične izdelke in po velikosti pomeni okoli sedmino prodaje Silika.
K vrednosti deleža v podjetjih smo prišteli še izplačila dividend v zadnjih treh letih, samo
lani so jih izplačali za 1,3 milijona evrov.

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

Zakonca Koprivec vrednotenja nista komentirala.
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41. Bogomir Auprih
38,1 mio EUR
Tovarna akumulatorskih baterij (TAB) iz Mežice, kjer akumulatorje izdelujejo že
55 let, izhaja iz sistema podjetij oziroma nekdanjih temeljnih organizacij združenega
dela Rudnika Mežica. V devetdesetih letih se je lastninilo podobno kot druga nekdanja
družbena podjetja, danes pa je v lasti menedžerjev, med katerimi je največji, skoraj 17odstotni posamični lastnik Bogomir Auprih, ki je direktor družbe od leta 2000.
Nekaj članov poslovodstva je v lastništvu udeleženih prek družbe Energija RM, ki ima
v lasti dobrih 41 odstotkov TAB, nekaj pa tudi neposredno. Skupina ima družbo za
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proizvodnjo baterij in baterijskih akumulatorjev v Mežici in hčerinsko družbo v
Makedoniji TAB MAK, ki izdeluje akumulatorje pod blagovno znamko Vesna. Skupaj so
prodali 3,79 milijona akumulatorjev (znamki Topla in Vesna, štiri odstotke več kot leta
2018) in 1,7 milijona industrijskih elementov (pet odstotkov manj kot leta 2018).
Skupina TAB je lani ustvarila skoraj 338 milijonov evrov prihodkov od prodaje oziroma
malenkost več kot predlanskim. Čisti dobiček je zaradi višjih stroškov poslovanja upadel
za 17 odstotkov, na 25,9 milijona evrov. Konec leta 2019 so imeli že 1.557 zaposlenih.
TAB se hitro prebija med vodilne proizvajalce svinčenih akumulatorjev v Evropi, vendar
pa je tudi konkurenca na tem področju vse hujša. Razvoj novih baterijskih tehnologij je
zelo zahteven in drag, zato iščejo možnosti strateškega povezovanja.
Že nekaj časa se pogajajo z eno od azijskih družb o postavitvi proizvodnje litij-ionskih
baterij v mežiški tovarni akumulatorskih baterij. Epidemija je pogajanja upočasnila.
Največji lastniki so iskali novega kupca za TAB, a je bil postopek iskanja neuspešno
končan lani poleti. Novembra lani so izplačali kar 90 evrov dividende na delnico, kar je
skupaj pomenilo 23,3 milijona evrov. Letos dividend niso izplačali. V spomladanskem
času so zaradi velikega upada naročil in zmanjšane proizvodnje tudi odpuščali.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pričakovan letošnji upad poslovanja smo upoštevali tudi pri oceni premoženja.
Bogomir Auprih vrednotenja ni komentiral.
42. Ivan Pfajfar in Maša Pfajfar Toplak
37,2 mio EUR
Lastnika Inposa, ki se ukvarja s trgovino na debelo in drobno s tehničnim blagom, sta
Ivan Pfajfar (48,66 odstotka), ki je tudi direktor družbe, in hči Maša Pfajfar Toplak, ki je
v lastništvo vstopila konec leta 2019 in ima 51,34-odstotni delež. V 30 letih se je podjetje
iz lokalnega trgovca celjske regije razvilo v vseslovensko trgovsko družbo s širokim
izborom predvsem tehničnega blaga z 233 zaposlenimi. Poseben poudarek v zadnjih
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letih dajejo prodaji na drobno, kjer dosegajo zelo dobre rezultate, hkrati pa povečujejo
tudi obseg prodaje na debelo.
Marca lani so v Krškem odprli največji prodajni center, poleg organske rasti pa tržni
delež krepijo tudi z nakupom nakelskega trgovca z metalurškimi izdelki Mersteel SSC,
kjer so od lanskega poletja polovični lastniki in ki pomeni veliko rast v veleprodaji
metalurških izdelkov. Leto 2019 je bilo znova rekordno. Prihodke od prodaje so sicer
povečali le za malenkost, predvsem zaradi opaznega upada cen metalurgije na svetovni
ravni v drugi polovici leta. Kljub temu jim je uspelo čisti dobiček povečati za skoraj 13
odstotkov, na 2,3 milijona evrov. Zelo dober je bil tudi začetek tega leta, rast pa
pričakujejo kljub epidemiji.
Njuno je tudi podjetje Lesoprodukt, ki je eden izmed največjih specializiranih trgovcev
v Sloveniji. Ta z ekskluzivnimi znamkami lesnih plošč in dodatkov ter s storitvami
razreza in proizvodnjo končnih izdelkov oskrbuje mizarje. Tudi Lesoprodukt je lani
dosegel rekordne rezultate, k skupni oceni vrednosti premoženja pa prispeva že okoli
tretjino vrednosti.

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

Ivan Pfajfar pravi, da se njegovo razmišljanje o vrednosti podjetij v njegovi lasti
približno ujema z našo. »Še naprej vam želim uspešno delo in vas lepo pozdravljam.«
43. Iztok Lipnik
36,6 mio EUR
Iztok Lipnik je lastnik 30 odstotkov podjetja Elrad International, ki izdeluje elektronske sklope za končne izdelke na področju malih gospodinjskih aparatov, električnih
orodij, bele tehnike in avtomobilske industrije. Skupina, ki zaposluje več kot 1.500 ljudi,
je sicer v večinski lasti švicarske družbe Kona. Poleg tega je Iztok Lipnik še četrtinski
lastnik proizvajalke elektronske opreme za motorna vozila Elrad WS, ki je lani ob 12,9
milijona evrov prihodkov ustvarila nekaj več kot 400 tisoč evrov dobička, približno tak
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dobiček ob šestih milijonih prihodkov pa ustvari tudi podjetje za izdelavo preciznih
kovinskih izdelkov Dafra kontakt tehnologija, ki je prav tako v Lipnikovi četrtinski lasti.
Skupina Elrad International ima hčerinske družbe v Srbiji, Hongkongu in na Kitajskem,
od predlanskim njihova proizvodnja deluje tudi v Mehiki. Lani so znova ustvarili
rekordne prihodke od prodaje, obsegali so skoraj 148 milijonov evrov, kar je za desetino
več kot lepo prej. Kljub temu je bil dobiček v vrednosti 10,2 milijona evrov za petino
skromnejši, najbolj po letu 2015. Še vedno pa imajo visoko donosnost kapitala, lani je
znašala 15 odstotkov.
Oceno premoženja smo znižali za približno štiri milijone, predvsem zaradi nekoliko
skromnejšega lanskega in po pričakovanjih tudi letošnjega poslovanja. A diskont ni tako
visok kot pri nekaterih drugih podjetjih v predelovalni industriji, saj so iz Gornje
Radgone za izbor TOP 101 za letos napovedovali, da bosta kljub manjšim pričakovanim
prihodkom čisti dobiček in EBITDA blizu lanske ravni.
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Komentarja Iztoka Lipnika nismo pridobili.
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44. Družina Žnidaršič Kranjc
35,8 mio EUR
Alenka Žnidaršič Kranjc (AŽK) se je lani umaknila s položaja predsednice uprave v
skupini Prva, letos pa je še na vsakega od svojih otrok (Mihael in Janez
Kranjc ter Tinkara Godec) prenesla po 16 odstotkov deležev v ključnih družbah.
Sama tako ostaja 52-odstotna lastnica podjetij (podrobneje o njih v nadaljevanju).
Najpomembnejši del v družinskem portfelju je zavarovalništvo, sledi upravljanje domov
za starejše Deos in naložbe v nepremičnine.
Pri vrednotenju premoženja družine smo sešteli vrednost družb A-Z Finance, A-Z
Nepremičnine in njeno posojilo, dano družbi A-Z Finance. Krovna družba A-Z Finance je
od leta 2017 stoodstotna lastnica Deosa. A-Z Finance je tudi 62,5-odstotni lastnik
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družbe Dej (preostanek je neposredno v lasti članov družine), ta pa je 70,2-odstotni
lastnik skupine Prva oziroma Prva Group. Prva Group je zavarovalniški holding,
sestavljen iz hčerinskih podjetij, ki delujejo na območju jugovzhodne Evrope. Skupino
sestavljajo življenjska zavarovalnica, tri pokojninske družbe in družba za trženje
zavarovalnih produktov.
Zavarovalniški del je posloval podobno uspešno kot leto prej, bolj kot poslovanje pa je na
vrednotenje vplivala vrednost primerljivih delniških družb v panogi. Na evropskih trgih
zavarovalniške delnice kotirajo pri nekoliko nižjih kazalnikih kot lani, a ne tako opazno
nižjih kot v nekaterih drugih dejavnostih finančnega sektorja (pri tem imamo v mislih
predvsem banke). Smo pa pri oceni previdnejši zaradi dejavnosti upravljanja domov za
ostarele, ki je v koronakrizi na veliki preizkušnji.
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Alenka Žnidaršič Kranjc se na prošnje za komentar ocene ni odzvala.
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Foto: Jure Makovec

45. Andrej Slokar
35,5 mio EUR
Incom Andreja Slokarja izdeluje in prodaja sladolede in zamrznjene slaščice pod
blagovnima znamkama Leone in Jamaica, v zadnjem času razvijajo še zdrav sladoled
pod znamko Alive. Proizvajajo tudi za trgovske blagovne znamke, kot sta Lidl in Hofer,
ustvarjajo pa tudi sladoled po licenčnih likih, kot so Tačke na patrulji in Pujsa Pepa.
Začetki družbe segajo v leto 1991, ko je Slokar v Ajdovščini začel izdelovati sladolede za
svoj gostinski obrat.
Prihodki družbe, ki večino izdelkov izvozi v zahodnoevropske države, so se lani povzpeli
za skoraj petino in presegli 65 milijonov evrov. Zaradi oteženih razmer letos načrtujejo
skromnejšo rast, kot smo je bili vajeni v minulih letih. Prihodke nameravajo povečati za
vsaj sedem odstotkov, na 70 milijonov evrov. Incom v zadnjih dveh letih opazno
izboljšuje dobičkonosnost. Dobiček pred amortizacijo, davki in obrestmi je lani poskočil
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za več kot petino, na 10,6 milijona evrov, s čimer je podjetje maržo EBITDA povečalo na
16 odstotkov, čisti dobiček pa za 40 odstotkov, na 4,2 milijona evrov. To sicer glede na
prihodke ni ravno sanjsko, a bolje kot v minulih letih.
Ta podatek in napovedana rast prihodkov v letu pandemije sta med ključnimi razlogi, da
smo oceno premoženja dvignili za pet milijonov. Razloga za nekoliko skromnejšo čisto
dobičkovno maržo sta razmeroma visoka amortizacija kot posledica velikih minulih
vlaganj (v zadnjih štirih letih so v nove zmogljivosti in razvoj vložili več kot 20 milijonov
evrov) in stroški financiranja ne ravno majhnega dolga (zadolženost znaša 2,9-kratnik
EBITDA, stroški financiranja pa skoraj poldrugi milijon evrov).
Incom je eno redkih podjetij na lestvici, ki v precejšnjem obsegu s posojili financira
naložbe. S stopnjo zadolženosti blizu zgornje ravni, ki jo konservativni finančniki
prepoznavajo kot dolgoročno vzdržno (od tri- do štirikratnik EBITDA), tako dosega
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velike rasti prihodkov, opazna pa je tudi rast dobičkonosnosti. Glede na rast prodaje, ki
jo po treh četrtinah leta pričakuje vodstvo Incoma, se neto dolg 31 milijonov evrov ne zdi
problematičen. Sploh ob podatku, da je družba zmožna lastniku izplačati dva milijona
evrov dividend.
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Andrej Slokar za komentar ni bil dosegljiv.

46. Anton Pangrčič
35,3 mio EUR
Anton Pangrčič ima v Brežicah tri podjetja, ki skupaj zaposlujejo prek 370 ljudi. Največje
izmed njih je Kovis, ustanovljen leta 1990, ki proizvaja zavorne diske in ležajna ohišja
za vlake, poleg tega ima še livarno in podjetje za transport. Anton Pangrčič od konca leta
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2016 ni več edini lastnik omenjenih podjetij. Petnajstodstotni delež v Kovisu in Kovisu
Livarni je s svojim dolgoletnim delom pridobil direktor podjetja Alen Šinko. V Kovisu
kar 96 odstotkov vseh izdelkov izvozijo, največji trg pa je s 25 odstotki Nemčija.
Lani so prihodke povečali za devet odstotkov, na 43,4 milijona evrov. Za letos je načrt še
višji, okoli 47 milijonov evrov. Čeprav je virus del projektov letos zamaknil, ostajajo
optimisti in verjamejo, da tudi letos lahko dosežejo načrte. Panoga, v kateri poslujejo, pa
bo stabilno rasla tudi v prihodnjih dveh letih. Velike uspehe dosegajo predvsem na
azijskih trgih, tako so lani začeli testirati diske na indijskih železnicah. Pridobili pa so
tudi nov projekt v Kanadi, ki bo zelo pomembna referenca na ameriškem trgu. Ta jim bo
omogočil, da dosežejo cilj, s katerim želijo do leta 2024 doseči 40 odstotkov prodaje na
trgih zunaj EU.
Veliki rasti prodaje v letu 2019 je sledil tudi rekorden dobiček, ki je poskočil za 21
odstotkov, na 3,4 milijona evrov. Čista marža v vrednosti 7,7 odstotka je prav tako
najvišja v zadnjih desetih letih. V Livarni večjih sprememb v poslovanju glede na leto
prej ni bilo. Imeli so 26 milijonov evrov prihodkov in 1,2 milijona dobička. Glede na zelo
majhen vpliv virusa na poslovanje in dobre napovedi v prihodnosti ter tudi nekoliko
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

višja vrednotenja primerljivih podjetij v evropskem prostoru se je vrednost premoženja v
lasti Antona Pangrčiča zvišala za 6,9 milijona, na 35,3 milijona evrov.
Pangrčič vrednotenja ni komentiral.
47. Zvone Taljat
32,9 mio EUR
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Zvone Taljat je z nečakom Deanom Čendakom lastnik družbe Publikum Holding,
ta pa ima v lasti nekaj več kot polovico finančne skupine Alta(preostanek je v lasti
družbe Glen Bojana Papiča in drugih nekdanjih vodilnih v Lesnini ter ciprske
družbe Gaznafta Investment Ivana Pušnika). Ta je v zadnjih dveh letih prodala
najvrednejše dele finančne skupine Alta; Triglav Skladi so kupili družbo za
upravljanje Alta Skladi, BKS pa borzno posredništvo Alta Invest.
Ustanovitelja in lastnika borznoposredniške hiše Publikum sta borzno dejavnost in
dejavnost upravljanja vzajemnih skladov pred leti združila s Potezo Branka
Drobnaka in Medvešek-Pušnikom Bogdana Pušnika v finančni skupini Alta. Po
finančnih težavah Pušnika in Drobnaka sta v Alti pridobila polovični delež in lani
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iztisnila male delničarje. Danes je ključni del portfelja v holdingu Publikum Trezor,
na katerem se nalagajo finančne naložbe.
Poleg navedenega ima Zvone Taljat še 30-odstotni delež v jeseniškem gradbenem
podjetju Kovinar Gradnje ST. Pri njem smo evidentirali več premoženja kot pri
njegovem nečaku, vendar je treba opozoriti, da je Taljat del svojega premoženja
preusmeril v nepremičnine in skoraj gotovo nismo odkrili in ocenili vseh. Poleg tega
kupuje umetnine, ki prav tako niso prištete k njegovemu premoženju. Taljat ima
prijavljeno stalno prebivališče v Dubaju.
Zvone Taljat vrednotenja ni komentiral.
48. Družina Habič
32,9 mio EUR
Družina Habič se ukvarja s prodajo avtomobilov. Njihovo podjetje KMAG prodaja
avtomobile znamke Kia, imajo pa še manjše podjetje C.J.I., kjer najdemo blagovni
znamki Chrysler in Lancia. V obeh podjetjih je Marjan Habič več kot 50-odstotni
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lastnik, preostalo imajo družinski člani. Kia je kljub krizi v avtomobilski industriji v letu
2019 še pridobivala tržni delež. Po podatkih Evropskega združenja proizvajalcev
avtomobilov (ACEA) je Kia lani v Evropi prodala okoli 503 tisoč avtomobilov, kar je 1,7
odstotka več kot leta 2018.
V Sloveniji so v podjetju KMAG lani prodali za 16 odstotkov manj avtomobilov kot leto
pred tem, in sicer 2.226 vozil. Razlog za upad ni toliko povpraševanje kot težave in
razprodanost Kijine znamke Ceed v celotnem evropskem prostoru.Za letos so načrtovali,
da bodo v Sloveniji prodali kar 3.200 vozil, skupaj z izvozom pa več kot sedem tisoč. Se
je pa dobro izkazala prodaja rabljenih vozil, teh so lani prodali okoli pet tisoč. V podjetju
so tako skupno dosegli 99,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je podobno
kot leta 2018. Podoben je bil tudi čisti dobiček, ta je znašal 3,7 milijona.
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Presežna denarna sredstva so se lani zmanjšala z 19,3 milijona evrov na 7,3 milijona.
Povečale pa so se zaloge vozil, in sicer s 15,2 na 29,1 milijona. V podjetju so že plačali
nova vozila, ki jih tudi že prodajajo. Bilanca ostaja močna, zanimivo pa bo spremljati,
kolikšna bo marža letos. Manjši delež končne ocene pomeni tudi podjetje C.J.I., ki že
vrsto let stabilno posluje, prihodki so lani dosegli 1,8 milijona evrov, dobiček pa 850
tisoč. Nekaj pretresov na avtomobilskem trgu letos je nekoliko znižalo oceno premoženja
v lasti družine Habič, ki tako znaša 32,9 milijona evrov.
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Marjan Habič vrednotenja ni komentiral.

Foto: Jernej Lasič

49. Družina Polanič
32,8 mio EUR
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Poslovni imperij, ki ga je zgradil Stanko Polanič (v sredini – levo sin Peter in desno
Iztok) skupaj s partnerjema Jožefom Horvatom in Antonom Ravničem, obsega
gradbeni in kmetijski del. Gradbeno podjetje Pomgrad v Murski Soboti je naslednik
nekdanjega socialističnega gradbenega podjetja Pomurje, v katerem je bil Polanič v
osemdesetih letih direktor, šel pozneje na svoje in ga leta 1998 s partnerji prevzel »od
zunaj«.
Po nekaj prevzemih v gradbeni panogi so kupili tudi bližnje Kmetijsko gospodarstvo
Rakičan, današnjo skupino Panvita. V njej po novem prek mikropodjetja iTok kot
lastnika najdemo tudi sinova Petra in Iztoka; skoraj 99 odstotkov lastništva ima sicer
mlajši Iztok. Kot menedžerja sta oba sinova že nekaj let vpeta v očetov poslovni imperij,
Peter je direktor Panvite, Iztok pa predsednik uprave Pomgrada.
Medtem ko so v letu 2018 izrazito presegli načrte, se to lani ni zgodilo. Čisti prihodki od
prodaje so upadli za 34 odstotkov, na 118,6 milijona evrov. Vseeno pa so pod črto
zabeležili več čistega dobička, ki je znašal 2,6 milijona evrov. Poslabšala se ni niti
zadolženost podjetja, ta ostaja okoli dvakratnika EBITDA. V gradbeništvu je zelo
pomembno, da izvedeš sklenjene pogodbe z dobičkom. Ko se začnejo gradbena podjetja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zadolževati in so neuspešna pri pridobivanju novih poslov, se škarje hitro zaprejo. V
Pomgradu se tega zavedajo, zato aktivno iščejo nove posle.
Lani so sklenili kar nekaj večjih pogodb, največ pa bodo delali z Direkcijo RS za
infrastrukturo. Lani so namreč z njimi podpisali za 82,7 milijona evrov pogodb. Gre
za gradnjo odseka železniške proge Maribor–Pesnica. V leto 2020 so vstopili
optimistično, vendar jim je virus delno prekrižal načrte. V letnem poročilu zapišejo, da
bo realizacija letos lahko tudi do 20 odstotkov manjša. Vseeno se zdi, da ne bo tako
hudo, gradbeništvo je ena izmed redkih panog, ki je tudi ob zaprtju države razmeroma
normalno poslovala.
Tudi po podatkih iz podjetja so bili ob koncu avgusta polno zasedeni do konca leta. Za
naprej se zdi, da bodo predvsem državne investicije tiste, ki bodo gradbeništvu
zagotavljale delo. To je v trenutnih razmerah v interesu tako naše države, prav tako
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gradbeništvo spodbujajo tudi v Bruslju. Pri oceni premoženja približno osem odstotkov
skupnega zneska pomeni tudi lastništvo v skupini Panvita. Letošnja ocena je nekoliko
nižja kot lani in znaša 32,8 milijona evrov.
Stane Polanič pravi: »Posebnega komentarja k vašemu vrednotenju nimam. Mislim,
da ustreza realnosti in trenutnemu stanju.«
50. Sašo Apostolovski
32,4 mio EUR
Sašo Apostolovski je prek družbe Ponds 85-odstotni lastnik trgovske verige z
obutvijo Mass. Ta je nato 95-odstotni lastnik hrvaške družbe Mass Shoes. Od leta 2016
je edini lastnik skupina Ponds, potem ko je iz lastništva izstopila Mojca Godnjavec
Apostolovski. Od leta 2017 je desetodstotni delež trgovine Mass namenil poslovnima
partnerjema iz družbe Kern Mass in Ober Trade, ki sta bila do zdaj solastnika v hrvaški
podružnici, petodstotni delež pa je prodal družbi Resource.
Lani pa je z družbe Ponds na svoje novoustanovljeno podjetje Leonas prenesel naložbene
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nepremičnine in zemljišča. Celotna skupina je v zadnjih treh letih predvsem s prodajo
obutve vselej ustvarila nekaj več kot 60 milijonov evrov prihodkov, letos pa je zaradi
koronakrize in dvomesečnega zaprtja trgovin pričakovati opazen upad prodaje. S tem bo
v nemilosti tudi dobičkovna marža, ki je bila doslej sicer visoko nad povprečjem panoge.
Je pa bilo že pred pandemijo opaziti, da stroški rastejo hitreje od prihodkov. Čisti
dobiček je tako lani znova upadel za desetino, na pet milijonov evrov.
Lanskega poslovanja zaradi korone ne bo mogoče izboljšati, so zapisali v letnem
poročilu, čeprav so to sprva načrtovali. Mass je namreč letos odprl prodajalni v
nakupovalnem centru Aleja v Ljubljani in Osejavo v Makarski na Hrvaškem, a zaradi
epidemije z zamudo. Lani je Dnevnik poročal, da naj bi Apostolovski iskal kupca za
Mass, a transakcija do danes ni bila izvedena. Si je pa lani iz družbe Ponds izplačal za 2,5
milijona evrov bruto dividend. Mass je koronakrizo pričakal s trdnimi bilancami in je v
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dejavnosti med bolj donosnimi. Je pa bila marža lani skromnejša kot v minulih letih.
Vrednost skupine smo znižali na podlagi predvidevanj, da bo takšno maržo po epidemiji
težje vzdrževati.
Sašo Apostolovski za komentar ni bil dosegljiv.
51. Ivan Kralj 31,9 mio EUR
Ivan Kralj je bil do decembra 2017 lastnik in direktor orožarskega podjetja Arex, takrat
pa ga je prodal češkemu zasebnemu skladu RSBC oziroma za to ustanovljeni družbi
RSBC Defence, še vedno pa je direktor. Iz kupoprodajne pogodbe izhaja, da je kupnina
znašala 28 milijonov evrov. Za prodajo se je odločil v času, ko je šlo podjetju izjemno
dobro, zato je bila tudi kupnina precej visoka.
Ivan Kralj je lastnik oziroma solastnik še nekaj podjetij, med katerimi je največje Eltas,
ki ga je prevzel jeseni 2017 in je specializirano za razvoj in proizvodnjo membranskih
tipkovnic, čelnih folij in uporabniških vmesnikov, prilagojenih znanemu kupcu. Pri oceni
vrednosti njegovega premoženja smo upoštevali celotno kupnino, lastništvo Eltasa in
preostalih manjših podjetij. Od marca lani je tudi lastnik letalskega dela
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nekdanjega Flycoma – Flycom Aviation.
Ivan Kralj ocene ni komentiral.
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Foto: Nicholas T. Loverde/imago images/ZUMA Press

53. Anže Kopitar
31,5 mio EUR
Anže Kopitar velja za enega najboljših evropskih hokejistov svoje generacije.
Triintridesetletni Hrušičan se je po dveh sezonah v slovenski prvi hokejski ligi, v kateri je
debitiral pri petnajstih, odpravil na Švedsko. Sledil je nabor za severnoameriško
profesionalno ligo NHL, na katerem ga je današnji delodajalec Los Angeles
Kings izbral kot enajstega. S kalifornijskim moštvom je podpisal pogodbo, vseeno pa še
eno sezono odigral na Švedskem.
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Po pravilih ameriške profesionalne lige so plače novincev omejene, zato je tudi v svoji
drugi sezoni, ko je kot 21-letnik prvič nastopil na tekmi vseh zvezd (All stars), zaslužil
»le« 850 tisoč dolarjev bruto. Konec istega leta pa je podpisal sedemletno pogodbo za 48
milijonov dolarjev, s čimer se je med top hokejske igralce v NHL uvrstil ne zgolj po golih
in asistencah, ampak tudi po zaslužku. Zaupanje vodstva je upravičil in bil v končnicah
leta 2012 in leta 2014 eden najbolj zaslužnih igralcev za končni Stanleyjev pokal.
Leta 2015 je podpisal osemletno pogodbo za 80 milijonov dolarjev, pri čemer je v sezoni
2016-2017 prejel 14 milijonov dolarjev, kar je bilo tisto leto največ med vsemi v ligi, nato
pa vsako leto milijon manj. V minuli sezoni je bil z 11 milijoni dolarjev 17. najbolje
plačani v celotni ligi. Po oceni revije Forbes Kopitar poleg plače od oglaševalcev na leto
prejme nekaj deset tisoč dolarjev. Tovrstni prihodki so za profesionalce v ligi NHL
manjši, kot jih zasledimo denimo v NBA; kanadski zvezdnik Connor McDavid, ki velja
za najboljšega hokejista, je lani od oglaševalcev prejel štiri milijone dolarjev.
Prihodki v bruto zneskih se pri profesionalnih športnikih v ZDA vselej slišijo
astronomski, se pa, upoštevajoč davke in stroške, ki jih prinaša tovrstno posvečanje
športu, znesek hitro razpolovi. Športniki so obdavčeni po najvišji dohodninski stopnji
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

(do leta 2019 je ta znašala 39,6 odstotka, od lani pa 37 odstotkov), poleg tega so
zaposleni v ZDA obremenjeni še z davkom zvezne države, ki se med posameznimi
državami sicer precej razlikuje. Kopitar celotno kariero onkraj luže igra v davčno najbolj
obremenjeni Kaliforniji, kjer so dohodki nad milijonom dolarjev obremenjeni z dodatnih
13,3 odstotka davka zvezne države. Poleg tega pa mora za čas gostovanja denimo plačati
davek od sorazmernega dela zaslužka, kar pomeni dodatno obdavčitev v višini odstotka
ali dveh.
Tukaj so še stroški, ki so za profesionalne športnike neizogibni. Prvi je seveda agent, ki
navadno prejme tri odstotke bruto prejemka. Poleg tega si uspešni športniki navadno
najamejo še osebnega trenerja in osebje, kot so kuharji in čistilke. Po takšnih stroških
igralcem v davčno ugodnejših ameriških zveznih državah, ki pazijo na porabo, ostane
približno polovica bruto zneska, pri tistih v Kaliforniji pa se ta delež hitro zmanjša na 40
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odstotkov. Po naši oceni je tako Kopitarju v karieri ob približno 97 milijonih dolarjev (83
milijonov evrov) bruto prihodkov ostalo 31,5 milijona evrov neto.
Če bi denimo igral za Dallas Stars ali Florida Panters in imel podobno davčno
obravnavo kot Luka Dončić in Goran Dragić (zveznega davka v Teksasu in na Floridi
profesionalni športniki ne plačajo), bi v 14 sezonah po naših ocenah prejel okoli 10
milijonov evrov več. Pri teh izračunih smo zanemarili morebiten donos, ustvarjen z
dobrim upravljanjem premoženja (profesionalci po naših informacijah po predlogih
agentov poiščejo priznane upravitelje premoženja), s čimer smo sledili našemu pristopu,
da premoženje vrednotimo konservativno.
Ker želimo biti pri tem dosledni, tudi ne upoštevamo podatka, ki smo ga našli v
ameriških medijih, da je Kopitar letos za 2,9 milijona dolarjev prodal hišo na Manhattan
Beachu, po tem ko jo je leta 2008 kupil za 1,9 milijona dolarjev. Po poročanju ameriških
medijev ima Kopitar po omenjeni prodaji še vedno v lasti dve hiši na Manhattan Beachu,
za kateri je pred šestimi leti odštel približno 10 milijonov dolarjev.
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Komentarja Anžeta Kopitarja nam ni uspelo dobiti.
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53. Dean Čendak
31,5 mio EUR
Dean Čendak in njegov stric Zvone Taljat sta lastnika družbe Publikum Holding
(podrobneje o Publikum Holdingu v opisu pod številko 47.). Pri Čendaku smo, podobno
kot pri Taljatu, odkrili, da ima stalno prebivališče prijavljeno v Dubaju.
Čendak za oceno vrednotenja ni bil dosegljiv.
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55. Matevž in Miha Kirn
31,3 mio EUR
Matevž Kirn se je leta 2017, po 27 letih vodenja Calcita, skupaj s sinom Miho lotil
menedžerskega odkupa kamniškega podjetja, ki obdeluje kamnino, s proizvedeno snovjo
pa zalaga predvsem papirno industrijo. Kirn je do leta 2015 skupaj s sinom lastniško
obvladoval manj kot petino družbe pooblaščenke – ta je tedaj imela v lasti 75 odstotkov
Calcita. Nato pa sta s postopnimi nakupi – ali samostojno ali prek družbe CHL – do leta
2017 pokupila vse deleže družbe pooblaščenke. Kmalu za tem sta tretjino družbe
pooblaščenke prodala. Kupec je bil celovški WIG Wietersdorfer, ki je že pred tem bil
lastnik četrtine Calcita.
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Avstrijska družba, ki je v naših krajih znana tudi kot lastnica Salonita Anhovo, ima po
likvidaciji družbe pooblaščenke v lasti polovico Calcita, drugo polovico pa CHL v lasti
Matevža in Mihe Kirna. Skupina Calcit ima za seboj najuspešnejše leto v zgodovini.
Prihodke so se povečali za pet odstotkov, na skoraj 125 milijonov, čisti dobiček pa za
krepko tretjino, na 10,4 milijona evrov. Višje vrednotenje preprečuje neto finančni dolg,
ki se je lani povzpel za pet milijonov, na več kot 53 milijonov evrov. Čeprav so v letnem
poročilu zapisali, da je poslovanje prvega četrtletja v skladu z načrtovanim in da
pandemija nima pomembnih posledic, oteženo poslovno okolje narekuje še bolj
konservativno ocenjevanje družb z dolgom.
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Matevž Kirn za oceno vrednotenja ni bil dosegljiv.

56. Družina Karoly
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30,7 mio EUR
Družina Karoly ima podjetje GMT, ki se ukvarja z uvozom, distribucijo in prodajo
avtodelov ter je zastopnik za prodajo motornih olj znamke Castrol v Sloveniji, Srbiji,
Bolgariji in na Hrvaškem. Vladimir Karoly je z ženo Ido GMT ustanovil leta 1992 v
Murski Soboti, zdaj sta solastnici tudi hčeri in s simboličnim deležem zet Tomaž Gider,
ki je prokurist. Leta 2014 so prevzeli družbo Adel, ki se ukvarja s prodajo avtodelov, lani
pa še ljubljanskega tekmeca IST Avtodeli, ki na leto ustvari približno 13 milijonov evrov
prihodka.
Prihodki skupine GMT so lani znova zrasli za dobro desetino in prvič v zgodovini
presegli 100 milijonov evrov. Ni pa jim uspelo povečati čistega dobička. Ta je znašal
nekaj več kot 2,8 milijona evrov, kar je najmanj od leta 2010, odkar konsolidirajo
podatke. Oceno premoženja družine Karoly smo prilagodili navzdol za pet milijonov
zaradi naraščajočih stroškov in vse skromnejše dobičkovne marže. Ekonomija obsega za
zdaj še ne daje želenih rezultatov, bomo pa na to pozorni ob izhodu iz koronakrize in
bomo temu primerno prilagajali oceno.

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

Ocene vrednotenja od predstavnikov družine nismo prejeli.
57. Družina Starman
30,3 mio EUR
Družinsko podjetje Starman iz Komende sta Andreja in Andreas Starmanustanovila
leta 1990, zdaj ima Andreja dve tretjini podjetja, preostalo tretjino si delita hčerki Anita
Benedik Starman in Anja Starman. Začelo se je v domači garaži, danes pa imajo kar
11 tisoč kvadratnih metrov skladiščnega prostora. Primarna dejavnost je veleprodaja
kovinskega in lesnega programa. Veleprodajni program obsega več kot 23 tisoč različnih
izdelkov, ki jih dobavljajo od več kot 120 tujih in 90 domačih dobaviteljev.
Poslovanje podjetja je že leta stabilno. So zanesljiv partner tako kupcem kot tudi
proizvajalcem. Utečen sistem je lani prinesel podobne prihodke kot leto prej, znašali so
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28,3 milijona evrov. Čisti dobiček pa se je ustavil pri številki 2,5 milijona evrov. Zdi se,
da bo tudi letošnje leto razmeroma stabilno, lahko pa se preloži kakšen večji projekt.
Vseeno so gradbena podjetja poslovala skoraj nemoteno. Glede naložb gospodinjstev v
lastne prostore so bile te mogoče celo višje kot lani, saj so ljudje več časa preživeli doma
in si tudi prilagodili domove. Ocena premoženja je glede na višja vrednotenja
primerljivih podjetij letos nekoliko višja in znaša 30,3 milijona evrov.
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Na prošnjo za komentar se niso odzvali.

Foto: Irena Herak

57. Diana Dimnik
30,3 mio EUR
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Diana Dimnik je prek družbe Finforti Holding lastnica podjetja Medias
International, ki se ukvarja s prodajo medicinskih pripomočkov in opreme. Prihodke
so povečali za 14 odstotkov, na rekordnih 20,5 milijona evrov, čisti dobiček je ob tem
poskočil skoraj za polovico, na 3,3 milijona evrov. Medias International največ
prihodkov ustvari s sodelovanjem na javnih razpisih.
Po podatkih Erarja je lani od javnih ustanov prejel 17,1 milijona evrov (vključno z DDV),
kar pomeni približno štiri petine lanskih prihodkov podjetja. V letnem poročilu si sicer
zapisali, da so javni zavodi v razpisih zahtevali izpolnjevanje dodatnih zahtev, kar po
njihovem favorizira največje trgovce s farmacevtskimi izdelki in pripomočki. Letos pa
ocenjujejo, da bo manjši obseg opravljenih storitev in posegov v zdravstvenih ustanovah
v času epidemije negativno vplival na poslovanje v drugem in tretjem četrtletju. Ocena
premoženja je zaradi tega opozorila dodatno konservativna.
Znova pa je pomembno na naše vrednotenje vplivalo več kot devet milijonov sredstev na
računu, kar omogoča lastno financiranje prihodnje rasti ali pa izplačilo visokih dividend.
Finforti ima v lasti še nekaj podjetij. Dimnikcobau oddaja nepremičnine v najem in na
leto ustvari nekaj več kot milijon evrov prihodkov ter 164 tisoč evrov dobička. Tako prek
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

holdinga kot neposredno ima Dimnikova v lasti skoraj polovico vse uspešnejšega
startupa medicinske opreme Mesi. Ta je razvil medicinsko napravo, ki prek brezžičnih
modulov na bolniku izmeri EKG, krvni tlak ali volumen pljuč, rezultate meritve pa
shrani v elektronsko kartoteko.
Hitrorastoče podjetje je v dveh letih prihodke od prodaje podvojilo, na 4,1 milijona
evrov, in ustvarilo skoraj 300 tisoč evrov čistega dobička. Ob morebitni prodaji podjetja
se naše vrednotenje utegne izkazati kot konservativno. Finforti ima v lasti tudi lani
ustanovljeno družbo Dimnik Estate, ki se ukvarja s trgovino s pijačami na debelo, in
hrvaško podjetje za gojenje oljčnih nasadov Erigo z 2,6 milijona evrov sredstev in 200
tisoč evrov prihodkov.
Ocenjena vrednost premoženja je za pet milijonov evrov višja kot lani zaradi precej
boljšega lanskega poslovanja Mediasa, vse bolj pa zvišujemo tudi oceno deleža v
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Mesiju. Za tega ob morebitnem prevzemu ne bomo presenečeni, če bo prodan po zelo
visokih večkratnikih, saj so rastoča dobičkonosna podjetja v medicini med vlagatelji
zadnja leta zelo priljubljena.
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Diana Dimnik ocene ni komentirala.

Foto: Jure Makovec

59. Boštjan Šifrar 30,1 mio EUR
Boštjan Šifrar je direktor in lastnik škofjeloške družbe Sibo G, ki kupcem ponuja rešitve
na področju zapiralne embalaže za tube in druge vrste embalaže za farmacevtsko in
kozmetično industrijo ter rešitve za tehnično zahtevne izdelke za medicino in
elektroindustrijo. Začetki podjetja segajo v leto 1967, ko se je Boštjanov oče Franc
Šifrar kot obrtnik začel ukvarjati s predelavo termoplastičnih mas, v letu 1976 je razvil
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še orodjarno. Podjetje je Boštjan Šifrar odkupil od očeta in leta 1993 prevzel vodenje.
Danes so med največjimi evropskimi proizvajalci zapiralne embalaže.
Njihovi največji kupci v Evropi so GSK, Sandoz in Colgate, v ZDA pa P & G, GSK
in Unilever. Ponudba cele palete lastnih izdelkov za pakiranje zdravil jim omogoča
pridobivanje novih zahtevnejših poslov in novih trgov. Poslovanje so razširili na nov, do
okolja prijaznejši segment uporabe plastike, in sicer so vstopili na področje tankostenske
embalaže in s tem razširili nabor izdelkov, ki jih proizvajajo za globalne proizvajalce
hrane in prehranskih dodatkov. Število zaposlenih so lani v matični družbi povečali za
osem, na 225.
Prihodki od prodaje so lani zrasli za devet odstotkov, čisti dobiček pa za skoraj 14
odstotkov. Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA) se je okrepil za 18
odstotkov, na 7,6 milijona evrov. Družba je razmeroma visoko zadolžena, neto dolg
konec minulega leta dosega skoraj 32 milijonov evrov. Letos večjih pretresov ne
pričakujejo in načrtujejo 7,7-odstotno rast prihodkov od prodaje, dobiček iz poslovanja
naj bi dosegel 3,9 milijona evrov. Večjo prodajo naj bi dosegli s povečanjem zmogljivosti
z nakupom dveh strojev, večjo produktivnostjo in več strateškimi partnerstvi s
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

proizvodnimi kooperanti. Poleg Siba G ima Šifrar v lasti še podjetja Sibo IP, Sibo
Skupina in Sibo Nepremičnine.
Na prošnjo za komentar se ni odzval.
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Foto: Jure Makovec

60. Družina Moškotevc
29,7 mio EUR
Družina Moškotevc je letošnja novinka na lestvici najbogatejših. Večina premoženja je v
dveh podjetjih. Prvo je gradbeno podjetje VOC Ekologija, ki je nastalo na pogorišču CM
Celja, od katerega so prevzeli zdravo jedro, družbo Vzdrževanje in obnova cest ali krajše
VOC. Direktorju Romanu Moškotevcu (na fotografiji) z izkušnjami v operativi,
lobiranji in pridobivanju poslov pomaga nekdanji direktor in lastnik Cestnega
podjetja Maribor Janez Škoberne, ki je zaradi propada tega mariborskega
gradbinca moral tudi na sodišče.
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V VOC Ekologija sta s po 25 odstotki lastnika Žan in Neža Moškotevc, preostalih 50
odstotkov pa je v lasti Simone Okorn, Škobernetove partnerke. Roman Moškotevc pa
je stoodstotni lastnik trgovsko-proizvodne družbe Ahac. V skupini VOC Ekologija je bilo
konec leta 2019 zaposlenih 418 ljudi. Poleg pridobivanja novih gradbenih poslov imajo
tudi koncesijo za vzdrževanje več kot dva tisoč kilometrov državnih in lokalnih cest.
Poleg tega imajo v lasti tudi dva kamnoloma, iz katerih prodajajo material za
posipavanje cest ter za njihovo obnovo in gradnjo. Skupina je lani dosegla rekordne
prihodke v vrednosti 52,2 milijona evrov, kar je 11 odstotkov več kot leto pred tem. Tudi
čisti dobiček je bil rekorden in je znašal 3,6 milijona evrov.V letnem poročilu so zapisali,
da večjega vpliva virusa niso čutili. Nasprotno, naložbe države in tudi zasebnikov so se še
povečale.
Želijo pa kupiti tudi kamnolom Pirešica; kupili so že en objekt v okolici kamnoloma in za
okoli osem milijonov evrov tudi terjatev od drugih upnikov v stečajnem postopku
kamnoloma. Tako so postali največji upniki. A v podjetju se jim za zdaj še ni uspelo
poravnati s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je pred tremi leti vložil
tožbo na ugotovitev lastninske pravice za polovico kamnoloma. Če jim to uspe, pa lahko
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

računajo na večje posle predvsem pri prodaji materiala iz kamnoloma za potrebe pri
gradnji tretje razvojne osi in drugega tira. Drugo podjetje, ki smo ga ocenjevali, pa je
Ahac, kjer večino prihodkov ustvarijo z distribucijo pijač, z leti dodajajo tudi nove
dejavnosti.
V podjetju so lani imeli 50,9 milijona prihodkov, za letos jih načrtujejo 52,5 milijona.
Marže so razumljivo majhne, okoli nekaj odstotkov. Čisti dobiček je tako znašal 1,1
milijona evrov. Pri vrednotenju premoženja smo poleg ocene VOC Ekologije in Ahaca
upoštevali še dve manjši podjetji, BDL Trading in Prema, ki sta v lasti Romana
Moškotevca. VOC Ekologijo smo ocenili na 25,4 milijona evrov, Ahac pa na 16,1 milijona
evrov. Glede na lastniški delež, ki je v lasti družine Moškotevc, znaša skupna ocena
premoženja 29,7 milijona evrov.
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Roman Moškotevc pravi, da težko komentira našo oceno, ker ne pozna naše
metodologije vrednotenja in katera podjetja vse smo zajeli. »Pa saj to niti ni pomembno,
kar je za enega vredno veliko, je za drugega mogoče pol manj, tudi pri uradnih cenilcih.
Vsekakor pa imajo stvari veliko vrednost, dokler so v funkciji, ustvarjajo dodano
vrednost, delovna mesta in seveda dobiček. Ponosni smo, da smo zadnjo veliko krizo
izkoristili sebi v prid, se iz nje veliko naučili in tudi pridobili. Nismo se je ustrašili,
ampak smo v tem obdobju unovčili minulo trdo delo in ga s preudarnim vlaganjem in
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širitvami na nova področja bogato oplemenitili. Včasih si je treba upati.«

61. Marjan in Marija Bevk
29,1 mio EUR
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Zakonca Bevk sta lastnika verige trgovskih podjetij. Vsaj po zadnjih podatkih sta še.
Krovno družbo Bemit sta sicer konec leta 2018 poslala v likvidacijo in se, kot je razbrati
iz poslovnih registrov in slišati med poznavalci slovenskih prevzemov, umikata iz tako
rekoč vseh podjetij. Kot vlagatelja sta bila do leta 2018 lastniško navzoča tudi v trgovski
verigi Mr Pet, ki sta jo skupaj z drugimi lastniki prodala ameriškemu skladu The
Rohatyn Group. Trgovino z izdelki za mlajše Baby Centers poslovalnicami v Sloveniji
in na Hrvaškem ter pripadajočega veletrgovca Arielprodajajo skladu zasebnega kapitala
Alfi PE (ta kupuje tudi konkurenčno družbo Pikapolonica in Apollo).
V zadnjih letih med trgovskimi družbami v portfelju raste predvsem trgovina na debelo
prek Merit HP, ki na slovenskem trgu zastopa uveljavljene blagovne znamke, kot
so Guinness, Bacardi, Dom Pérignon, Hennessy, Jaffa, Tabasco, Ölz in številne
druge. Od leta 2015 do lani so prihodke povečali za skoraj 130 odstotkov, na 22,6
milijona evrov, dobiček pa je ob takšnem prometu, kot se od veletrgovca pričakuje, 828
tisoč evrov.
Prek podjetij imata v lasti trgovino s kovčki Toko, polovico finančne družbe za faktoring
Aleja (lani je ustvarila 1,1 milijona evrov prihodkov, kar je največ doslej) in
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nepremičninsko podjetje Bekra, ki oddaja skladiščne in trgovske prostore predvsem
preostalim družbam v skupini.
V zadnjih letih so podjetja v neposredni lasti zakoncev Bevk prodajala deleže vodilnim v
trgovskih družbah in jim za to tudi posojala denar. Merit International v lasti
Bevkovih je tako v letu 2020 le še 56-odstotni lastnik Baby Centra, preostalo imajo prek
svojih podjetij v lasti vodilni, največ direktor omenjenega trgovca z otroškimi
izdelki Matjaž Marinšek. Vrednost premoženja zakoncev smo znižali za devet
milijonov evrov, predvsem zaradi pridobljenih podatkov o transakcijah z manjšinskimi
deleži v podjetjih, ki sporočajo, da je vrednost nižja, kot smo jo ocenjevali doslej.
Zakonca Bevk za oceno vrednotenja nista bila dosegljiva.
62. Sonja Gole
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28,7 mio EUR

Foto: Jure Makovec

Dolgoletna direktorica podjetja Adria Mobil je po prodaji novomeškega proizvajalca
prikolic v okviru krovnega podjetja Protej francoskemu Triganoju ostala 7,7-odstotna
lastnica Adrie Mobila. Ob transakciji je po naši oceni prejela okoli sedem milijonov
evrov kupnine. Pri vrednotenju lastniškega deleža v Adrii pa smo se tokrat oprli na
poslovne rezultate Adrie Mobila in tudi ceno delnice Triganoja na borzi.
Ta je v oktobru dosegel okoli 20-odstotno rast cene delnice od začetka leta. V prihodnjih
letih se lahko nadeja tudi dividend, ki jih bo izplačeval Protej. Sklepamo tudi, da ima
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Sonja Gole za svoj delež opcijsko pogodbo z možnostjo prodaje po enaki ali višji ceni, kot
je bila dosežena ob prevzemu, kar je v takšnih poslih pogosta praksa.
Adria Mobil je lani imela 479 milijonov evrov prihodkov, kar je kar 51-odstotna rast.
Čisti dobiček je znašal 44,8 milijona evrov, kar je sicer 13-odstotni upad. Pri oceni
premoženja Goletove smo tako upoštevali rast kapitala v Proteju. Ta je zrasel za 36
odstotkov, na 165,6 milijona evrov. Skupna ocena premoženja Sonje Gole tako znaša
28,7 milijona evrov. Glede na ceno delnice največjega lastnika se ta lahko v prihodnosti
še zviša.
Goletova vrednotenja ni komentirala.
62. Aleksander Jereb
28,7 mio EUR
Lani smo namesto Aleksandra Jereba na lestvico uvrstili Sama in Lilijano Primožiča,
tudi zaradi podjetja Kompas MTS (danes Kompas Shop), do katerega sta prišla s
prevzemom leta 2009. Delež sta odkupila od Aleksandra Jereba za okoli 4,5 milijona
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evrov. V medijih se je že takrat ugibalo, da sta slamnata lastnika in da niti še vedno vleče
Aleksander Jereb. Vendar dokazov za to ni bilo. Letos poleti pa se je Jereb znova vpisal
kot večinski lastnik Kompas Shopa. S povečanjem osnovnega kapitala v vrednosti 855
tisoč evrov je postal 90-odstotni lastnik Proaltie, ki je 86,2-odstotna lastnica Kompas
Shopa, desetino pa sta prek družbe Primopro obdržala Samo in Lilijana Primožič.
Za Kompas Shop je bilo leto 2019 kljub nekoliko slabšemu rezultatu od predlanskega kot
sprehod v parku, če ga primerjamo z letošnjim letom.Konsolidirani rezultati podjetja
Primopro, ki je lani še bil večinski lastnik Kompas Shopa, so dosegli 114,3 milijona
evrov, čisti dobiček pa 6,7 milijona evrov. Osnovni posel v podjetju so brezcarinske
prodajalne, ki pa so jih bili letos za tri mesece prisiljeni zapreti sredi marca, a tudi
pozneje so bile njihove trgovine na mejnih prehodih zaradi malo tranzita zelo slabo
obiskane.
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V polletnem poročilu Kompas Shopa tako vidimo, da so prihodki upadli za skoraj
polovico, imeli pa so tudi 1,3 milijona evrov izgube. Podatkov za drugo polovico nimamo,
glede na dogajanje pa ocenjujemo, da bodo rezultati tudi v drugi polovici leta klavrni. V
podjetju so še vedno tako rekoč brez dolga in imajo presežna denarna sredstva; konec
minulega leta so imeli za 6,4 milijona finančnih naložb in denarja.Poleg tega je v bilanci
tudi že za 31,6 milijona naložbenih nepremičnin. Vendar je vprašanje, kako bo v podjetju
v prihodnje. Brezcarinske prodajalne še nekaj časa ne bodo obratovale tako kot lani.
Odločitev pred leti, da čim bolj razpršijo vire prihodkov, se jim zdaj delno obrestuje.
Vseeno pa so bile pod pritiskom tudi najemne pogodbe za nepremičnine, ki jih imajo v
lasti. V polletnem poročilu so zapisali, da se spopadajo s poslabšano posojilno
sposobnostjo najemojemalcev. Prav tako negativno vplivajo še višje trošarine na tobačne
izdelke in uvedba e-vinjet. Zato se bo še zmanjšal obisk obmejnih poslovalnic. Podjetje je
sicer finančno stabilno in ne bodo čutili pritiskov bank, ker finančnih obveznosti, kot že
omenjeno, tako rekoč nimajo. So pa imeli ob polletju v Kompas Shopu za 16 milijonov
poslovnih obveznosti, na drugi strani pa le 6,1 milijona poslovnih terjatev, in pri tem
utegnejo čutiti nekaj pritiskov.
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Aleksander Jereb je 90-odstotni lastnik Proaltie prek družbe Stol Kamnik, v njem pa
ima 83,6-odstotni delež Akustika Group, ki je v stoodstotni lasti Jereba. Akustika Group
v zadnjih letih ustvarja okoli sedem milijonov evrov prihodkov, lani pa so imeli 700 tisoč
evrov dobička. Delujejo na več področjih, skoraj polovico prihodkov ustvarijo s prodajo
trgovskega blaga in materiala. Pri oceni premoženja smo tako ocenili poslovanje Kompas
Shopa in Akustike. Poslovanje Proaltie in Stola Kamnik pa samo po dolgoročnih
finančnih naložbah. Odšteli pa smo tudi dobrih deset milijonov finančnega dolga na
Akustiki Group. Izredno zahtevne razmere in negotove napovedi so oceno premoženja
tokrat zelo znižale. Če se razmere umirijo, se ocena prihodnje leto lahko opazno zviša.
Tokrat tako znaša 28,7 milijona evrov.
Jereb se na prošnje za komentar ni odzval.
64. Družina Furlan
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28,5 mio EUR
Marino in Marjeta Furlan sta leta 1989 ustanovila podjetje in v garaži začela izdelovati
luči za širšo prodajo. Leta 1996 sta podjetje preimenovala v Intra lighting, do danes je
preraslo v Intra lighting Group s hčerinskimi podjetji na Hrvaškem in v Srbiji ter na
Danskem in Nizozemskem. V lastništvo sta lani vključila še otroka, Aneja
in Niko (desno), ki sta prav tako zaposlena v podjetju.
V skupini so konec leta 2019 zaposlovali 302 delavca, prodajajo v 68 držav in veljajo za
enega vodilnih ponudnikov pametne razsvetljave. Produktni portfelj šteje 56 družin
svetil s tehnologijo LED, vseh različic izdelkov pa je skoraj milijon. Največ, skoraj 65
odstotkov, prodajo na trgih EU, prodaja pa je zelo razpršena, saj nobeden od kupcev ne
pomeni več kot 3,5 odstotka prodaje. Poslovalnice imajo še na Nizozemskem, Hrvaškem,
v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Nemčiji, Združenih arabskih emiratih in Italiji, letos pa
odpirajo podjetje v ZDA.
Matično podjetje je lani ustvarilo 33,5 milijona evrov prihodkov od prodaje in 3,3
milijona evrov čistega dobička, kar je bilo osem oziroma 19 odstotkov več kot leto prej. V
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prvem letošnjem četrtletju so celo presegli odlične lanske rezultate, epidemija pa je
pozneje udarila tudi njih. Marino in Marjeta sta oktobra letos, po dobrih 30 letih,
vodenje podjetja prepustila izvršnemu direktorju Robertu Devetta, sama pa se bosta
posvečala razvoju produktnega portfelja in strateškim zadevam. Manjši del premoženja
družine izhaja še iz družbe Dabra, ki se ukvarja z oddajanjem in obratovanjem
nepremičnin, in družbe Fuola, na katero so lani v drugi polovici leta prenesli del
premoženja Intre.
Komentarja k vrednotenju nismo prejeli.
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65. Andreja Bohinc Kolman in Mitja Kolman
28,4 mio EUR
Andreja Bohinc Kolman in Mitja Kolman sta prek družbe ARC nepremičnine vsak
polovični lastnik in direktorja skupine ARC-Kranj, ki posluje že od leta 1993 in danes
zastopa in distribuira izdelke podjetij GSK (Aquafresh,
Sensodyne, Parodontax, Corega), Erdinger (pivo), Nestle (žita in hrana za živali),
Natreen (sladila), JTI (cigarete znamk Winston, Glamour, Benson & Hedges) in še
nekaj drugih.
Konec leta 2018 so sklenili dogovor o začetku distribucije izdelkov Reckitt Benckiser,
kar je lani pomembno pospešilo prodajo. Še vedno si prizadevajo povečevati število
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zastopstev za priznana podjetja. Ključni kupci so največji domači trgovci. Konec
minulega leta so imeli 86 zaposlenih, širijo pa tudi poslovanje na Hrvaškem prek družbe
ARC Adriatic. Minulo poslovno leto je bilo za ARC-Kranj boljše kot prejšnje.
Prihodki od prodaje so se okrepili za 14 odstotkov, čisti dobiček pa so povečali za tri
odstotke, na nekaj več kot milijon evrov. Za letos je načrtovana triodstotna rast prodaje,
kar pomeni, da opaznega vpliva epidemije ne pričakujejo. Mitja Kolman je še večinski
lastnik podjetja Zuum, ki se ukvarja s proizvodnjo igrač in pripomočkov za igre. Podjetje
je lani poslovalo nekoliko slabše. Ob 5,2 milijona evrov prihodkov je ustvarilo 241 tisoč
evrov dobička.
Kolmanova ocene vrednosti premoženja nista komentirala.
66. Bojan in Dragica Adamič 28 mio EUR
Grosupeljski Adles v lasti Dragice in Bojana Adamiča je bil ustanovljen pred 25 leti in
se ukvarja z nakupom lesa in lesenih polproizvodov, predelavo in prodajo lesa,
proizvodnjo in prodajo lepljenih plošč ter drugih polizdelkov za pohištveno in drugo
lesnopredelovalno industrijo. Za proizvodno lesno podjetje je izjemno uspešno, kar je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

posledica tega, da proizvodnjo predvsem organizirajo in naročajo pri kooperantih, sami
pa imajo zelo malo, le 11 zaposlenih.
Delajo predvsem v tujini, tam so ustvarili kar 96 odstotkov prihodkov, od tega več kot
polovico v Nemčiji. Lanska prodaja je bila primerljiva z letom 2018, dobička pa so
ustvarili dobre štiri odstotke več in se približali trem milijonom evrov. Družba ni
zadolžena, kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva pa za kar 9,5 milijona
evrov presegajo finančne obveznosti. Poleg Adlesa ima Bojan Adamič v lasti še dobro
desetino družbe Esol, ki je njihov največji partner za izdelavo in proizvodnjo plošč. To
podjetje ima 5,3 milijona evrov kapitala in je lani ob 9,3 milijona evrov prihodkov
ustvarilo 206 tisoč evrov čistega dobička.
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Od leta 2016 imata Dragica in Bojan Adamič v lasti še podjetje Adles NEP, ki se ukvarja z
oddajanjem nepremičnin. Letošnja ocena premoženja ne odstopa opazneje od lanske,
vrednotenje je nekoliko konservativnejše, saj pričakujejo, da bo letošnji obseg prodaje
okoli pet odstotkov manjši od povprečja zadnjih dveh let.
Adamičeva vrednotenja nista komentirala.
66. Željko Radilović
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28 mio EUR

Koroški informatik Željko Radilović je svoje ljubljansko podjetje Preskokregistriral leta
2003 in kot osnovno dejavnost navedel obratovanje spletnih portalov. Četudi je s
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spletnimi stranmi naredil uspešen posel, je jedro njegovega poslovanja prodaja
avtomobilov na debelo. Nova in malo rabljena vozila, ki pri nas ne najdejo kupca,
preusmerja na druge evropske trge – gre za tako imenovani remarketing. Pri tem se
močno opira na IT-rešitve. Sodeluje z večino največjih slovenskih prodajalcev vozil,
vozila pa v povprečju prodaja nekaj več kot pet odstotkov dražje, kot jih kupuje.
Preskok je vselej po prihodkih štrlel iz povprečja IT-panoge, a se je po drugih kazalnikih
poslovanja videlo, da izkaz uspeha bolj kot na IT-družbo spominja na bilanco trgovca. Po
letih nenehne rasti prihodkov od prodaje so se ti lani skrčili za desetino, na 178
milijonov evrov, kljub temu pa je čisti dobiček poskočil za desetino, na rekordnih 4,8
milijona evrov. Povprečno število zaposlenih se je povečalo za šest, na 17. Kot razkrivajo
v letnem poročilu, zaradi epidemije aprila in maja niso poslovali, zaposleni pa so bili na
čakanju.
Za pandemijo so zapisali, da »na daljši rok pa naj ne bi imela večjih negativnih
posledic«. Radilović se je v minulih dveh desetletjih podjetništva lotil različnih
projektov. Najbolj znan je primerjalnik cen Ceneje.si. Ta je bil sprva del Preskoka, leta
2014 pa se je odločil izločiti to dejavnost in jo prenesti na novo družbo Ceneje, ki je imela
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poleg njega še nekaj solastnikov. Ceneje upravlja spletne portale za primerjavo cen še na
Hrvaškem, v Srbiji in BiH. Leta 2018 so jo prodali češkemu Sully System, katerega 40odstotni lastnik je prek družbe PPF najbogatejši Čeh Petr Kellner; ta je oktobra letos
kupil skupino CME, del katere je Pro Plus. Ceneje, v katerem je Radilović imel 75odstotni delež, je bil prodan za tri milijone evrov.
Lani je Radilović s še nekaterimi nekdanjimi lastniki družbe Ceneje ustanovil podjetje
Intellyshop, registrirano za prodajo prek spleta. V krstnem letu so imeli 38 tisoč evrov
prihodkov in 19 tisoč evrov izgube. Letos, pred korono, pa je Radilović s še tremi
poslovnimi partnerji (sam je 76-odstotni lastnik) ustanovil podjetje Briefd, ki je razvilo
spletno aplikacijo za objavo in prodajo rabljenih vozil na spletu. Radilović del svojih
poslov vodi tudi prek družbe POSE, ki ima sicer kot osnovno dejavnost navedeno
nespecializirano trgovino na drobno.
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Za prodajo kakšnega blaga gre, nam ni uspelo izvedeti, smo pa poslovanje podjetja s
šestimi milijonov evrov prihodkov, 301 tisočakom dobička in več kot dvema milijonoma
kapitala konservativno prišteli k skupni oceni. Dobre rezultate Preskoka smo zaradi
epidemije in dvomesečnega neposlovanja pri vrednotenju premoženja upoštevali z nekaj
zadržki. Pretiranega diskonta pa pri tem nismo dodajali, saj je Radilović v letnem
poročilu zapisal, da korona dolgoročno ne bo imela večjih negativnih posledic.
Željko Radilović vrednotenja ni komentiral.
68. Miha in Jure Šmarčan
27,4 mio EUR
Brata Miha in Jure Šmarčan imata posredno, prek družbe I.P.S., vsak 12,5 odstotka
podjetja ADK, ki izdeluje avtodvigala in komponente za tuje blagovne znamke, kot
sta Liebherr in Sumitomo. Družba je nastala v devetdesetih letih s privatizacijo
dela Metalne. Lanski rezultati so bili podobni kot leto pred tem.
Prihodki so znašali 131,7 milijona evrov in so bili večji za tri odstotke. Čisti dobiček je
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ostal nespremenjen pri 9,6 milijona evrov, kar pa je vseeno rekordna vrednost. Največja
v zadnjih desetih letih je bila tudi EBITDA marža, ki je znašala 12,2 odstotka. Še dodatno
so zmanjšali zadolženost podjetja in so glede na denarna sredstva tako rekoč
nezadolženi. V ADK so v zadnjih letih končali večji investicijski cikel v skupni vrednosti
več kot 12 milijonov evrov. Za letos pa načrtujejo manj naložb.
V letnem poročilu so še zapisali, da vpliva virusa na poslovanje niso zaznali, delali so
nemoteno in tudi niso imeli kakšnih likvidnostnih težav. Brata Šmarčan imata še
manjšinski delež v Metalni Senovo, tako da skupna ocena premoženja v njuni lasti
letos znaša 27,4 milijona evrov. Prav zaradi tega lastniškega deleža sta uvrščena višje od
preostalih treh lastnikov ADK. Ocena za celotno družbo ADK pa je prvič presegla 100
milijonov evrov in znaša 107 milijonov.
Brata Šmarčan se na prošnjo za komentar nista odzvala.
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69. Bogdan Špes
26,7 mio EUR
Bogdan Špes je eden izmed treh direktorjev podjetja ADK, ki je naslednik dela
mariborske Metalne, in četrtinski lastnik I.P.S., krovne družbe ADK. Podrobneje o oceni
v opisu številka 68.
Špes vrednotenja ni komentiral.
69. Vili Šumer
26,7 mio EUR
Vili Šumer je eden izmed treh direktorjev podjetja ADK, ki je naslednik dela mariborske
Metalne, in četrtinski lastnik I.P.S., krovne družbe ADK. Podrobneje o oceni v opisu
številka 68.

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

Šumer vrednotenja ni komentiral.
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69. Friderik Čeček
26,7 mio EUR
Friderik Čeček je eden izmed treh direktorjev podjetja ADK, ki je naslednik dela
mariborske Metalne, in četrtinski lastnik I.P.S., krovne družbe ADK. Podrobneje o oceni
v opisu številka 68.
Čeček vrednotenja ni komentiral.
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72. Tomaž in Sandi Boh
26,4 mio EUR
Brata Boh, Sandi in Tomaž (z leve), sta lastnika in direktorja trgovske družbe BTS
Company, ki dobavlja stroje, opremo in celostne tehnološke rešitve v kovinski in
predelovalni industriji. Podjetje je nastalo v prvih letih samostojne Slovenije. Podjetje
ponuja celostne rešitve za strojno obdelavo in avtomatizacijo, prodaja vse pomembnejše
blagovne znamke rezilnega in merilnega orodja, opreme ter obdelovalnih strojev, izvaja
pa tudi instalacije obdelovalnih, računalniško numerično krmiljenih strojev CNC in
robotov ter zagon projektov.
Gospodarski zagon je v lanskem zadnjem četrtletju plahnel hitreje, kot so pričakovali,
kar se je izrazilo v 13 odstotkov manjših prihodkih od načrtovanih. Še nekoliko slabša je
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bila primerjava z letom prej, saj so prihodki od prodaje upadli za kar 17 odstotkov. Čisti
dobiček se je sesedel za 41 odstotkov, na 2,2 milijona evrov. Konec minulega leta so imeli
109 zaposlenih, pet več kot leto prej. Za letos so pričakovali za odstotek večje prihodke
od prodaje, a se je med epidemijo v podjetju še zmanjšal obseg dela, kar smo tudi
upoštevali pri letošnji oceni. Ta vključuje tudi dividende v zadnjih treh letih, ki so
skupno dosegle 6,7 milijona evrov bruto, samo lani skoraj 2,7 milijona evrov.
Brata Boh vrednotenja nista komentirala.
72. Marko Štamcar
26,4 mio EUR
Marko Štamcar je bil prek svoje ciprske družbe Dodika 2,32-odstotni lastnik Outfita7,
izračun njegovega premoženja je seštevek kupnine po prodaji družbe kitajski skupini
Zhejiang Jinke Entertainment Culture in prejetih dividend. Več v opisu pod številko 1.

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

Komentarja nam ni uspelo pridobiti.
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74. Vladimir Gregor Bahč
26,2 mio EUR
Vladimir Gregor Bahč je 75,8-odstotni lastnik novomeškega podjetja TPV Group.
Podjetje je bilo nekoč del nekdanje novomeške skupine IMV, Bahč pa je bil v začetku
devetdesetih let kot sanator pred izbiro, ali ga likvidira ali pa zbere denar za odkup.
Odločil se je za drugo možnost. K nakupu so povabili vseh takrat 372 zaposlenih.
Skupina je razdeljena na tri poslovne segmente. Prva divizija AvtoIN ima za osnovno
dejavnost razvoj in proizvodnjo različnih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo.
Prihodke so lani povečali za 5,2 odstotka, ti so tako dosegli 56 milijonov evrov. V divizijo
vozila sodi podjetje TPV Avto, ki je pooblaščeni trgovec in serviser za znamke
vozil Renault, Dacia, Nissan in Toyota.
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Divizija prikolice, katere 49-odstotni lastnik je nemško podjetje Böckmann, pa je lani
opazno izboljšala poslovanje. Izdelali so več kot 30 tisoč prikolic, prihodki pa so zrasli za
30 odstotkov. Prihodki v skupini so se lani okrepili za štiri odstotke, na 157 milijonov
evrov. Za tri odstotke je upadel dobiček, na 3,1 milijona evrov. Največja sprememba je
velik skok neto dolga. Ta je v letu 2018 znašal 30,3 milijona, konec minulega leta pa 44,2
milijona evrov. Razlog v vrednosti 1,5 milijona evrov so poslovni najemi, ki jih je prinesel
novi računovodski standard MSRP 16.
Opazno pa so se povečale kratkoročne finančne obveznosti. Te so konec leta 2019
znašale 19,9 milijona evrov. So pa ta posojila letos postala dolgoročna. Večina sredstev je
namenjena za nove naložbe na lokacijah Brezina in Šentlenart. Nova tovarna v poslovni
coni Brezina v Brežicah bo stala 49 milijonov evrov. Zanjo so pridobili tudi investicijo
države v znesku 6,5 milijona evrov. Zanimivo je tudi, da v letnem poročilu ne omenjajo
vpliva COVID-19. Zdi se sicer, da večjega vpliva na poslovanje ni imel. Podobni rezultati
kot v letu 2018 pomenijo, da se naša ocena o vrednosti premoženja v lasti Vladimirja
Gregorja Bahča ni veliko spremenila in znaša 26,2 milijona evrov.
Vladimir Bahč je v odzivu dejal: »Moram verjeti v vašo oceno in je ne morem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

komentirati.«
75. Primož in Karmen Kompara
25,9 mio EUR
Primož in Karmen Kompara sta vsak polovični lastnik družbe Vitanest, ki se ukvarja z
distribucijo sistemov za klimatizacijo, ogrevanje in prezračevanje. So pooblaščeni
uvoznik in distributer svetovno priznanih blagovnih znamk Mitsubishi
Electric, Toshiba in Daikin. Prihodke od prodaje so lani povečali za 13 odstotkov, čisti
dobiček pa za skoraj 24 odstotkov. V petih letih so prodajo povečali za kar 127 odstotkov.
Podjetje posluje z razmeroma veliko, kar 15,2-odstotno dobičkovno (EBIT) maržo.
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Skoraj vse prodajo na slovenskem trgu. Družba ni zadolžena, kratkoročne finančne
naložbe in denarna sredstva pa za kar 7,5 milijona evrov presegajo finančne obveznosti.
Na zadnji lanski dan so zaposlovali 16 ljudi, leto prej pa 13. Letos je njihovo poslovanje
zaznamoval predvsem ukrep prepovedi neposredne prodaje končnemu kupcu, pri čemer
je bilo za dva meseca onemogočeno delo inštalaterjev klimatskih in ogrevalnih naprav v
notranjih prostorih. Kot največji izziv za letos navajajo ohranjanje stabilne dobavne
verige in s tem raven prihodkov, ki so bili v letu 2019 največji doslej.
Na prošnjo za komentar se nista odzvala.
76. Družina Škrlj
25,3 mio EUR
Družinsko podjetje Škrlj (Marko je direktor, Tomaž prokurist, med lastniki sta bila pred
leti poimensko vpisana še Alojzij in Simon) se je iz družinske obrti razvilo v večjo
izvozno družbo. Škrljevi so začeli izdelavo puhalnikov za seno in izdelkov iz pločevine.
Sredi osemdesetih let so začeli izdelovati pločevinaste posode za vino. Te še vedno
izdelujejo, vendar proizvajajo tudi zahtevnejše posode za pivovarsko in živilsko
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

industrijo ter farmacijo. V zadnjih letih izkoriščajo razmah mikropivovarn.
Družina je lastništvo leta 2004 prenesla v Luksemburg, najprej na krovno družbo, ki jo
je poimenovala SK Group. Družba ima zdaj sedež v Ljubljani, od leta 1995 pa imajo
proizvodnjo v Batujah na Vipavskem. Škrljevi so sicer doma iz vasi Vrhpolje pri Vipavi.
Prihodki iz leta v leto rastejo, je pa lanska dvoodstotna rast, na 18,6 milijona evrov,
najskromnejša v zadnjem obdobju. Kljub večjim prihodkom jim lani znova ni uspelo
povečati ne dobička iz poslovanja ne čistega dobička. Ta se je skrčil za odstotek, na 1,89
milijona evrov.
Med glavnimi razlogi za uvrstitev na lestvico najbogatejših so presežna sredstva na
računu. Ta so se lani ob upoštevanju kratkoročnih depozitov na bankah okrepila za
skoraj dva milijona, na 10,5 milijona evrov. Po zaslugi rasti teh je ocena vrednosti
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premoženja kljub koroni in s tem povezanim napovedanim revidiranjem upadla le za
milijon evrov. Lani je dobro poslovala tudi naložba v novogoriško mlado podjetje Byra,
ki se ukvarja s proizvodnjo kraft piva pod znamko Reservoir Dogs. Byra, ki je v četrtinski
lasti SK Group, je lani povečala prihodke za 42 odstotkov, na 884 tisoč evrov, in ob tem
ustvarila 120 tisoč evrov dobička.
SK Group najdemo tudi v lastništvu novonastale ljubljanske družbe Essentia Pura,
registrirane za proizvodnjo farmacevtskih surovin, ki je v prvem letu ob 120 tisočakih
prihodkov od učinkovin iz industrijske konoplje ustvarila 37 tisoč evrov dobička.
Družinske člane najdemo še v vipavskem glampingu višjega cenovnega razreda
Theodosius, ki se je v lanskem krstnem letu poslovanja ponašal s 115 tisočaki prihodkov
in 17 tisočaki dobička.

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

Družina Škrlj vrednotenja ni komentirala.
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77. Stojan Petrič in družina
25 mio EUR
Stojan Petrič je s približno 8,7-odstotnim deležem v holdingu Kolektor skupaj z ženo
Darjo (na fotografiji) in hčerko z manjšimi deleži v nekaterih hčerinskih družbah
posredno največji posamični lastnik idrijske skupine Kolektor, katere dejavnosti so
avtomobilska in stavbna tehnika, energetika in gradbeništvo. Zgodovina Kolektorja sega
v leto 1963, v preteklosti je bila dobra polovica družbe v lasti Nemcev in nato
Američanov, leta 2002 pa so tudi ta delež odkupili menedžment in zaposleni ob pomoči
nekaterih predvsem državnih družb oziroma skladov.
Lani so bili prihodki na ravni leta 2018, in sicer so znašali 845 milijonov evrov. Je pa
nekoliko presenetil čisti dobiček v vrednosti 22,4 milijona evrov, ki se je tako povečal za
21 odstotkov. Za 13 odstotkov se je povečala tudi EBITDA marža, ki je lani znašala 68,5
milijona evrov.Konkretno se je povečal tudi neto dolg, in sicer za 18,2 milijona, na 64,5
milijona evrov. Izvedli so tudi nekoliko večji prevzem, kupili so stoodstotni delež
poljskega podjetja Weltech, kjer proizvajajo kotle za transformatorje. Celoten nakup z

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

upoštevanjem dolga jih je stal 6,9 milijona evrov, financirali so ga izključno z denarjem.
Divizija Komponente in sistemi je bila lani še vedno pod vplivom težkih razmer v
avtomobilski industriji, ki so, vsaj zdi se tako, letos dosegle dno. Divizija Elektroenergetika in tudi divizija Inženiring in tehnološke rešitve pa sta lani povečali prodajo
in čisti dobiček. Za letos načrtujejo upad prodaje za štiri odstotke, vendar večji dobiček;
dobiček pred davkom naj bi se okrepil za okoli 30 odstotkov. Poudarimo pa, da so bili
načrti narejeni pred pandemijo, kar pomeni, da najbrž ne bodo doseženi. Vseeno bodo
naredili vse, da povečajo dobičkonosnost projektov in tako razmeroma mirno prebrodijo
še eno zahtevno leto.
Za 2021 pričakujejo ugodne trende in želijo biti nanje kar najbolje pripravljeni. Kolektor
še vedno stavi tudi na gradbeni del. Ta zaradi virusa ni bil prizadet. Letos so do poletja že
sklenili nove posle v vrednosti več kot 130 milijonov evrov. Na Hrvaškem bodo gradili
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državno cesto na Reki. V Kopru bodo uredili tretji vhod v Luko Koper in v pristanišču
podaljšali prvi pomol, medtem ko bodo v Novi Gorici gradili zimski bazen. Septembra pa
so podpisali še 35 milijonov evrov vreden posel z Luko Rijeka. Veliko si obetajo tudi od
poslov pri drugem tiru.
Leto 2019 je bilo za Kolektor sicer leto obrata in nakazovalo se je, da bo leto 2020 bolj
mirno. Potem se je zgodila epidemija. Vseeno se jim obrestujejo nekatere odločitve in
smer, v katero so šli že pred leti, predvsem glede dobičkonosnosti projektov in tudi delni
odmik od navezanosti na avtomobilsko panogo. Zdi se, da je lahko prihodnje leto za
podjetje bolj mirno in rezultati precej boljši. To smo delno upoštevali tudi pri
vrednotenju. Celotno skupino Kolektor Holding smo tako ocenili na 389,6 milijona
evrov. K temu dodamo še diskont na lastniško sestavo in končna ocena premoženja v
lasti Stojana Petriča in družine znaša 25 milijonov evrov.
Petrič se na prošnjo za komentar ni odzval.
78. Miran Zagožen

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

24,8 mio EUR
Miran Zagožen je povratnik na lestvico. Je lastnik podjetja Aplast, ene vodilnih družb
za preoblikovanje plastičnih mas v Sloveniji in bližini. Drugo podjetje je Zagožen, ki je
specializirano za prodajo izdelkov za zunanji vodovod in kanalizacijo. Ker konsolidiranih
bilanc prek Jakob Holdinga, ki je holdinško podjetje, ni več na voljo, smo ocenjevali
bilance in izkaze vsakega podjetja posebej.
Tako Aplast kot Zagožen sta v letu 2019 poslovala podobno kot leto prej. Skupni
prihodki obeh podjetij so dosegli 25,6 milijona evrov, čisti poslovni izid pa 1,6 milijona
evrov. Precej bolje kot leto prej so poslovali predvsem v Aplastu, kjer so dobiček
podvojili na 0,8 milijona evrov. Prva faza ustavitve gospodarstva zaradi koronavirusa jih
je sicer močno prizadela, saj so prihodki v marcu in aprilu upadli za okoli polovico. A kot
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so zapisali v letnem poročilu, so se razmere umirile in pričakujejo podoben poslovni
rezultat kot leto prej.
V podjetju Zagožen so v zadnjih petih letih investirali več kot štiri milijone evrov. Potem
ko so lani prihodke v tujini povečali za približno 80 odstotkov, tudi letos zunaj
slovenskih meja pričakujejo rast. Stabilni prihodki, nezadolženost, večji dobiček ter
nekoliko višja vrednotenja primerljivih podjetij so razlog za oceno premoženja na 24,8
milijona evrov ter vrnitev Zagožna na lestvico.
Zagožen se na prošnjo za komentar ocene ni odzval.
79. Jože Udovič
24,4 mio EUR
Jože Udovič je lastnik trebanjskega podjetja Rem, ki proizvaja bivalne zabojnike. Udovič,
prej zaposlen v Trimu, ga je ustanovil leta 1996. Trimo je bil njihov prvi kupec in je še
danes partner. Po dveh letih nekoliko manjše prodaje od rekorda iz leta 2016 so lani
postavili nov mejnik s skoraj 36 milijoni evrov prihodkov od prodaje, kar je skoraj za
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četrtino bolje kot v minulih dveh letih. Tudi dobiček je opazno večji kot v letu prej,
znašal je 3,3 milijona evrov ali 55 odstotkov več kot v letu 2018.
Rem je vlagal in tako povečal zmogljivosti ter znižal proizvodne stroške, kar je dober
obet za prihodnje poslovanje. Vseeno pa smo bili pri vrednotenju previdni, saj je
direktor podjetja Igor Kastelic v septembrskem pogovoru za Delo dejal, da so zaradi
epidemije prihodki v prvem polletju upadli za osem odstotkov in da bodo zadovoljni, če
bodo za lanskimi zaostali za pet odstotkov. V normalnem poslovnem okolju bi podjetju
pripisali višjo vrednost.
Jože Udovič ob podatku o vrednotenju pravi: »Vesel sem, da smo v podjetju zdravi, kriza
se nas tudi ni dotaknila, predvideno dvoletno naložbo smo končali, komentar
vrednotenja podjetij pa ni potreben, ker verjamem, da ste to delo dobro opravili, in se
vam za to tudi zahvaljujem.«
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80. Rok in Marta Drašler
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24,2 mio EUR

Rok Drašler, ki je tudi direktor, in njegova mati Marta sta lastnika vsak polovice
družbe MDM, ki je specializirana za distribucijo, predelavo in proizvodnjo izdelkov
oziroma polizdelkov iz nerjavnega jekla in aluminija. Podjetniško zgodbo družine
Drašler je že davnega leta 1946 začel ded Roka Drašlerja Alojz, ki je kot samostojni
obrtnik izdeloval stroje za kmetijstvo in industrijo.
Njegov sin Marko je ob pomoči žene Marte po njegovi upokojitvi začel proizvodnjo in
prodajo nerjavečih izdelkov in materialov. Sprva so izdelovali prikolice za čolne iz
nerjavnega jekla, prelomno pa je bilo leto 1978, ko so začeli izdelovati izdelke iz
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nerjavnega jekla za farmacevtsko družbo Lek, pozneje tudi za Krko. V osemdesetih
letih so prestopili slovenske meje, želijo si postati eden najprepoznavnejših
distributerjev na območju južne, srednje in vzhodne Evrope.
Konec leta 2019 so imeli 128 zaposlenih. Zadnja leta sta bila uvrščena tik pod lestvico
100 najbogatejših Slovencev, letos pa sta se zaradi lanskih dobrih poslovnih rezultatov
vrnila na lestvico. Lani so prodajo povečali za 13 odstotkov, na skoraj 57 milijonov evrov,
dobiček v vrednosti 2,1 milijona evrov pa je poskočil za dobrih 29 odstotkov.
Umiritev rasti so zaznali pri poslih, povezanih z avtomobilsko industrijo, uspešni pa so
bili v drugih, donosnejših panogah, kot sta farmacija in kemična industrija. Pomembna
prelomnica lani je bila tudi dokončanje novih, večjih poslovnih prostorov. Manjši del k
ocenjeni vrednosti premoženja prispeva še Rokova družba MDM Invest. Pri oceni smo
upoštevali tudi predviden upad prihodkov zaradi epidemije.
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Na prošnjo za komentar se nista odzvala.
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81. Jurij Kleindienst
24,0 mio EUR
Z 8,3-odstotnim deležem v holdingu Kolektor je drugi največji lastnik skupine Kolektor.
Več v opisu pod številko 77.
Na prošnjo za komentar se ni odzval.
82. Janko Šemrov
23,6 mio EUR
Janko Šemrov je pridobil veliko premoženje s sodelovanjem v menedžerskem
odkupu ACH prek družbe Protej. ACH se je leta 2017 razdelil na tri dele: na ACH je
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ostala Adria Mobil, ki je bila nato prodana francoskemu Triganoju, na ACH 2 so prenesli
dejavnost trgovine z vozili, torej družbe Autocommerce, AC-Mobil in Avto Triglav,
pod okrilje ACH 3 pa so oddelili hotelirstvo.
Šemrov je ob prodaji Adrie Mobila dobil kupnino. Naša ocena je bila, da je Šemrov po
plačilu davkov dobil na račun okoli 10 milijonov evrov. Lani pa se je zgodila še prodaja
Autocommercea. Švicarski Emil Frey, največji avtomobilski trgovec v Evropi, je za 46,9
milijona evrov kupil podjetja iz skupine ACH 2, in sicer Autocommerce, Avto Triglav in
AC-Mobil. Po naši oceni je bila prevzemna cena zelo dobra, še posebej glede na letošnje
dogajanje na avtomobilskem trgu. Poleg tega so si trije lastniki, poleg Šemrova še Rasto
Oderlap in Damijan Vnuk, izplačali še po 17 milijonov evrov dividend.
Na ACH 2 so izplačali še manjšinske delničarje ter imeli še nekaj terjatev in dolgoročnih
finančnih naložb. Za vse tri je tako na koncu po naših izračunih ostalo 54,4 milijona
evrov. Za Janka Šemrova smo tako upoštevali 10 milijonov evrov gotovine, ki jo je dobil
pri prodaji Adrie Mobila, in 13,6 milijona dividende; upoštevali smo še 25-odstotni
davek na dividende. Po vseh davkih mu tako ostane 23,6 milijona evrov gotovine, kar je

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

tudi naša ocena vrednosti njegovega premoženja.
Na prošnjo za komentar se ni odzval.
83. Boštjan Marovt
23,5 mio EUR
Skrivnostni podjetnik iz Podvina pri Žalcu Boštjan Marovt je v zadnjih 20 letih izvedel
več nakupov podjetij po Sloveniji. Enega večjih poslov je njegova družba Mavia (tedaj
še Tkanina Celje) izvedla konec leta 2007, ko je za vsega tri milijone evrov kupila 85odstotni delež družbe Ibi Kranj, med prodajalci pa je bila tudi Slovenska
odškodninska družba. Ibi Kranj je bil sicer v času prodaje ocenjen na okoli 14
milijonov evrov, največja vrednost družbe pa je bila njena 45 tisoč kvadratnih metrov
velika nepremičnina v Kranju.
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Marovt je med drugim pred leti z Mirkom Tušem sodeloval pri prevzemu Gorenjskega
sejma in trgovske družbe Vele, njegova podjetja so bila med pomembnimi lastniki danes
že propadlega polzelskega Garanta. V zadnjem desetletju so se kot uradni lastniki
njegovih podjetij pojavljale druge osebe, šele v zadnjih letih pa se je razkrilo njegovo
celotno prepleteno lastništvo (Bojana Lesnik je bila kot lastnica Max-Renta v registru
izbrisana šele lanskega oktobra, dejansko pa naj bi izstopila že leta 2014 in bila tako
uradno lastnica samo med letoma 2012 in 2014).
Neposredno je poleg nekaj manjših lastnik predvsem podjetij B30 in Max-Rent, prek
katerih obvladuje družbe Mavia, Nova Fin in In Moda. Prek teh je 100-odstotni
lastnik družbe Metro, ki je znana po trgovinah Mana in ki poleg podjetja Max-Rent, ki
je v zadnjem času postalo tudi pomemben lastnik Celjskega sejma, pomeni glavnino
vrednosti njegovega premoženja. Njegova podjetja imajo opazno lastništvo tudi v
nekaterih borznih družbah, kot so Cinkarna Celje, Zavarovalnica Triglav, NLB
in Unior.

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

Komentarja nam ni uspelo dobiti.
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Foto: Mediaspeed

84. Štefan Krajnc
23,1 mio EUR
Štefan Krajnc je prek svoje družbe Tamak 23-odstotni lastnik skupine Cablex. Podjetja
te skupine izdelujejo kabelske snope, plastične in silikonske dele ter različne mehanske
sklope za elektroaparate. Skupina je lani za odstotek povečala prihodke, ti so znašali
173,8 milijona evrov, čisti dobiček 9,9 milijona evrov pa je skoraj za desetino presegel
doslej rekordnega v letu 2018.
Kot so oktobra razkrili za edicijo TOP 101, so letos maja prihodki na ravni skupine upadli
za 40 odstotkov, drugo polovico leta pa opisujejo kot obetavno. Za letos napovedujejo
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dvoodstoten upad prihodkov, prihodnje leto pa načrtujejo, da bodo v primerjavi z lani
prodali za tri odstotke in pol več.
Krajnc je povratnik na lestvico po tem, ko smo lani na podlagi podatkov o poslovanju
posameznih družb v skupini Cablex napačno domnevali, da se rezultati skupine niso
izboljšali za toliko, kot se je izkazalo v objavi konsolidiranih podatkov, ki je bila lani tako
pozna, da je nismo mogli upoštevati. Pozitivno na oceno premoženja vpliva tudi lansko
izplačilo dividend lastnikom Cablexa v znesku 4,4 milijona evrov, kar je največ v zadnjih
letih, nekoliko negativno pa povečanje neto finančnega dolga za približno pet milijonov,
na 25 milijonov evrov.
Komentarja nam ni uspelo pridobiti.
84. Družina Kopriva
23,1 mio EUR
Družina Kopriva je z družbo K3C 23-odstotni lastnik družbe Cablex. Zdenko
Kopriva je med ustanovitelji tržiškega Cablexa, ki ga je leta 1989 ustanovila skupina
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petih prijateljev (poleg Koprive in Štefana Krajnca še Igor Slavinec, Vlado
Lojak in Tone Pušar). Člani družine Kopriva so lastniki K3C prek podjetij Proforming,
Uniprodukt in Urisa, ki imajo v bilancah za nekaj več kot pol milijona evrov posojil. To
sicer negativno vpliva na oceno, vseeno pa smo družini zaradi lastništva manjšega
grosupeljskega gradbenega podjetja Sikom pripisali enako premoženje kot Krajncu.
Komentarja nam ni uspelo pridobiti.
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Foto: Jure Makovec

84. Iztok Špan
23,1 mio EUR
Iztok Špan je lastnik in direktor podjetja Tajfun Planina, ki proizvaja kmetijske in
gozdarske stroje. Začetek Tajfuna sega v leto 1967. Leta 2012 je Iztok od očeta prevzel
lastništvo celotnega podjetja, ki ima hčerinske družbe v Moskvi, v Postojni in v
Kragujevcu, odprli pa so tudi podjetji v ZDA – Tajfun Usa in Braziliji – Tajfun Do
Brasil. Prodajno mrežo imajo v več kot 50 državah po svetu.
Skupno so imeli konec minulega leta 331 zaposlenih. Poslovanje lani je bilo primerljivo z
letom prej. Prihodki skupine so presegli 38 milijonov evrov, čisti dobiček pa 1,7 milijona
evrov. Kar 92 odstotkov prihodkov ustvarijo na tujih trgih, glavni trg pa so države EU. Za
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letos pričakujejo 42 milijonov evrov prihodkov, za prihodnje leto pa 45 milijonov.
Dobiček naj bi se v letošnjem in prihodnjem letu gibal okoli 2,7 milijona evrov. V skupini
Tajfun vplivov epidemije na poslovanje do zaključka letnega poročila za 2019 niso
zaznali.
Na prošnjo za komentar se ni odzval.
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Lastniki LTH Castings
Lastniki LTH Castings, ki proizvaja tlačna orodja in
ulitke iz magnezijevih in aluminijevih zlitin za
avtomobilske velikane, imajo enako usodo kot še
nekateri lastniki uspešnih dobaviteljev avtomobilske
industrije. Globalni upad prodaje vozil se je v
njihovih poslovnih izkazih pokazal že pred
pandemijo. Prihodki od prodaje skupine so lani
upadli za skoraj tri odstotke, na 307 milijonov evrov,
podobno je upadla tudi EBITDA. Gre za prvi upad
prodaje, odkar so menedžerji leta 2009
prevzeli LTH.
Spomnimo, tedaj so menedžerji prek Lior
Investa za nakup družbe, ki se je imenovala TCG
Unitech LTH, namenili vsak po 26 tisoč evrov
oziroma skupaj 338 tisoč evrov. Njihov vložek je bil
manj kot desetina nekaj več kot pet milijonov evrov
vrednega prevzema. To kupnino so »plačali« tako,
da je Lior Invest prevzel za 5,2 milijona evrov
posojila, ki ga je škofjeloška tovarna posodila svoji
tedanji avstrijski matični družbi TCG Holdings, ta pa
je škofjeloško tovarno prodala tako, da je svoj dolg
prevalila na prevzemnike.
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V Liorju poudarjajo, da razpolagajo s pravnim
mnenjem, ki razlaga, da takšno početje ni navzkriž z
zakonom. Podjetje LTH Castings je bilo ob
prevzemu močno zadolženo in na robu bankrota,
toda takoj za tem se je poslovanje izboljšalo –
verjetno tudi zaradi odobrenih novih posojil. Pred
koronakrizo eno bolj dobičkonosnih slovenskih
industrijskih podjetij za letos napoveduje vnovičen
razmeroma velik upad prihodkov.
Kot so pojasnili za jesensko lestvico TOP 101,
poslujejo stabilno, ostajajo finančno močni, naročila
pa so se v mesecih pred oktobrom postopoma vrnila
na načrtovane ravni. »Če ne bo novih pretresov,
predvidevamo, da bi do konca leta dosegli od 75 do
80 odstotkov za letos prvotno načrtovane prodaje,«
so tedaj sporočili iz Škofje Loke. V zimskih mesecih
načrtujejo nove proizvodne linije za komponente
električnih in hibridnih vozil. Lastniki Lior Investa so
si lani razdelili skoraj 19 milijonov evrov dividend, po
odbitku 27,5-odstotne dohodnine so prejeli vsak od
0,8 do 1,1 milijona neto. Prejete dividende, ki so jih
izplačevali tudi v prejšnjih letih, prištevamo k
premoženju posameznikov.
V minulih letih se je večkrat šušljalo, da želijo
nekateri lastniki prodati svoj delež. To je podžgalo
govorice o prodaji celotne skupine, kar so
predstavniki Liorja vselej zanikali. So se pa trije
lastniki leta 2018 odločili tretjino svojega deleža v
Liorju prodati, kupec pa je bila kar družba sama. Ta
je pozneje lastni delež umaknila, posledično pa se je
lastniški delež vseh preostalih desetih lastnikov
ustrezno povečal. Dva lastnika sta se odločila del
lastništva prenesti na svoje holdinške družbe, kar

210

Finance.si
Država: Slovenija

19.11.2020
Četrtek, 11:00

Kazalo

https://manager.finance.si/8968312/Ekspresen-in-po...

134 / 145

lahko razumemo kot davčno optimizacijo
dividendnih donosov.
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Kljub spodbudnim napovedim ne moremo mimo
upada lanskega dobička in napovedi še skromnejših
številk, kar je razlog za približno 20-odstotno
znižanje ocene vrednosti. Posledično so nekateri
izmed 13 menedžerjev, ki so sodelovali v prevzemu,
lestvico najbogatejših za las zgrešili. Ocenjene
vrednosti med njimi se razlikujejo, ker pri nekaterih
poleg lastništva Liorja in dividend upoštevamo še
lastniške deleže v družinskih podjetjih oziroma
delnice slovenskih družb.
Pri nekaterih pa delni izstop iz lastništva pred leti po
vrednostih, ki so višje od naše trenutne ocene
vrednosti skupine LTH Castings, vodi do nekaj sto
tisoč evrov višje ocenjenega premoženja kot pri
preostalih (četudi kupnino zmanjšamo za davek). Pri
tako velikih številkah so to sicer malenkosti, a pri
računanju moramo biti konsistentni, zato na tokratni
lestvici najbogatejših ni Marka Goloba, Matjaža
Turka, Romana Brinška, Rafaela
Javornika, Andreja Kranjca, Mihaela
Lavtarja, Pavla Oblaka in Urbana Žargija.
87. Peter in Barbara Šifrer
22,9 mio EUR
Peter Šifrer je eden od 13 menedžerjev, ki so prek
družbe Lior Invest izpeljali prevzem škofjeloške
družbe LTH Castings – glej skupni opis. Šifrer je
eden od zdajšnjih dveh direktorjev holdinške družbe
Lior Invest. Prišteli smo mu še premoženje žene
Barbare Šifrer, to je osemodstotni delež
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, j
ljubljanskega proizvajalca transformatorjev Elma
TT. V tej družbi je Peter Šifrer nadzornik, zato smo
deleža zakoncev sešteli.
Šifrer je na svojo družbo TR5 prenesel 0,3-odstotni
delež Liorja, na tej družbi pa kopiči vse več delnic
Cinkarne Celje. V zadnjem letu je kupil kar dva
odstotka celjske družbe in tako s tremi odstotki
postal peti največji delničar. Omenjeni delež, kupljen
v glavnem z dividendami iz Liorja, je po zadnjem
tečaju na ljubljanski borzi vreden 3,8 milijona evrov.
Šifrerja neposredno oziroma prek njegovih družb
najdemo v lastništvu še nekaterih manjših podjetij,
denimo v družbi za prodajo lesa Lesni center
Belsko na Uncu, ki v zadnjih letih ustvarja po nekaj
sto tisoč evrov prihodkov.
Komentarja nam ni uspelo pridobiti.
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93. Bernardica Viher Gašparec
21,3 mio EUR
Je ena od 13 vodilnih, ki so prek družbe Lior Invest
izpeljali prevzem škofjeloške družbe LTH Castings –
glej skupni opis. Leta 2018 je prodala 2,56-odstotni
delež Liorja družbi, za kar je prejela 8,33 milijona
evrov. Kupnino smo ustrezno prilagodili za plačilo
davka na kapitalske dobičke fizičnih oseb. Najdemo
jo še kot lastnico podjetja za prodajo hlodovine z
Vrhol pri Slovenskih Konjicah Fagus GIS.
Komentarja nam ni uspelo pridobiti.
96. Boris Kalan
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21,1 mio EUR
Boris Kalan je eden od 13 menedžerjev, ki so
izpeljali prevzem škofjeloške družbe LTH Castings –
glej skupni opis. Vrednost njegovega premoženja je
nekoliko višja, ker smo mu prišteli še vrednost
deleža v družinski družbi Kapo, ki se ukvarja s
plastičnimi masami. Je tudi manjši lastnik
nepremičninske družbe Hippa.
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Komentarja nam ni uspelo pridobiti.

Foto: Aleš Beno
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98.Borut Lah
21 mio EUR
Je eden od 13 menedžerjev, ki so prek družbe Lior
Invest izpeljali prevzem škofjeloške družbe LTH
Castings – glej skupni opis.Februarja predlanskim je
prodal 2,56-odstotni delež Liorja družbi, za kar je
prejel 8,33 milijona evrov.Kupnino smo ustrezno
prilagodili za plačilo davka na kapitalske dobičke
fizičnih oseb.Lah je z družinskimi člani lastnik hotela
Galleria v središču Ljubljane.Glede na prve izkaze in
težke čase za dejavnost ocenjujemo, da ta naložba
še ni ustvarila želenega donosa in kot taka ne vpliva
pomenljivo na premoženje.
Komentarja nam ni uspelo pridobiti.
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98.Primož Volčič
21 mio EUR
Je eden od 13 menedžerjev, ki so prek družbe Lior
Invest izpeljali prevzem škofjeloške družbe LTH
Castings – glej skupni opis.Leta 2018 je prodal 2,56odstotni delež Liorja družbi, za kar je prejel 8,33
milijona evrov.Kupnino smo ustrezno prilagodili za
plačilo davka na kapitalske dobičke fizičnih oseb.
Komentarja nam ni uspelo pridobiti.
88.Jožef Rupnik 22,8 mio EUR
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Z 8,2-odstotnim deležem v Kolektor Holdingu je tretji
največji lastnik skupine Kolektor.Več v opisu pod
številko 77.
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Komentarja nam ni uspelo pridobiti.

89. Družina Mikek
22,1 mio EUR
Mihael Mikek je soustanovitelj družbe Celtra, ki razvija sisteme oglaševanja za
mobilne telefone. Podatki o poslovanju družbe so skopi. Vsa leta družbo vrednotimo le
na podlagi ocenjenih prihodkov, pri čemer prihodke primerjamo s kazalniki poslovanja,
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ki jih dosegajo primerljive borzne družbe v panogi. Celtra je sicer lani napovedovala
veliko rast in podvojitev prihodkov v obdobju dveh let, potem ko sta največji stranki
postali Unilever in Uber.
Vendar pa je epidemija nekaterim sorodnim podjetjem, ki izdelujejo programsko
opremo za trženje izdelkov, močno oklestila prihodke. Kljub drznim lanskim načrtom
smo ocenili, da bodo letošnji prihodki opazno manjši od lanskih in tudi pod načrti. V
izračun smo vključili kombinacijo dveh cenitev. Prva je vrednotenje družbe tveganega
kapitala Prvi sklad, ki ima v Celtri 4,01-odstotni delež in ga vrednoti na 2,913 milijona
evrov. To pomeni, da je Prvi sklad Celtro na zadnji dan leta 2019 vrednotil na 72
milijonov evrov.
Drugo vrednotenje smo naredili na podlagi ocene prihodkov Celtre. Pri tem smo za
oceno vrednosti podjetja uporabili kazalnik razmerja med prihodki in borzno vrednostjo,
ki ga dosegajo podjetja v panogi, v kateri deluje tudi Celtra. V tem vrednotenju je
ocenjena vrednost družbe znašala 164 milijonov evrov. S kombinacijo obeh vrednotenj
smo premoženje družine Mikek ocenili na 22,1 milijona evrov. Po naših ocenah delež
družine Mikek – poleg Mihaela so soustanovitelji še Martin Mikek in Maja Drolec
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Mikek – v Celtri znaša 18,6 odstotka.
Komentarja nam ni uspelo pridobiti.
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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!

90. Družina Grilj
22 mio EUR
Savo Grilj od začetka leta 2016 ni več edini lastnik Konus Konex, saj sta s 24-odstotnim deležem lastnika tudi Marko in Aleš Grilj. Podjetje je Savo Grilj sredi
devetdesetih let kupil iz stečaja. Specializirani so za proizvodnjo pogonskih jermenov,
transportnih trakov in proizvodnjo filtrov iz tkanih in netkanih materialov, namenjenih
za industrijsko in prostorsko filtracijo ter filtracijo tekočin. Izdelke izvažajo v več kot 25
držav, največji del konča v Evropski uniji, kjer ustvarijo polovico svojih prihodkov.
Lani so poslovali nekoliko slabše kot leto prej. Čisti prihodki in čisti dobiček so upadli za
pet odstotkov, na 26,4 milijona oziroma 2,2 milijona evrov. Iz bilanc opazimo povečano
investicijsko aktivnost. Za naložbe v osnovna sredstva so lani namenili 6,4 milijona
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evrov, kar je nekoliko več kot v prejšnjih letih. Nekoliko slabše poslovanje na eni strani,
na drugi pa malenkost višja vrednotenja primerljivih podjetij so oceno vrednosti družine
Grilj postavila na 22 milijonov evrov, kar je ravno dovolj, da se vrnejo na lestvico
najbogatejših.
Na prošnjo za komentar vrednotenja se niso odzvali.
91. Jožef Potočnik
21,7 mio EUR
Je 7,6-odstotni lastnik Kolektor Holdinga. Več v opisu pod številko 77.
Komentarja nismo prejeli.

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

92. Družina Mižigoj 21,6 mio EUR
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Direktorica in prek svojih podjetij največja lastnica Medexa je Aleška Mižigoj. Njen
oče Aleš Mižigoj, ki je bil pred njo dolgoletni direktor, je še vedno član nadzornega
sveta in ima tudi lastniški delež, prav tako kot še nekaj drugih članov družine. Podjetje
se je v devetdesetih letih olastninilo kot delniška družba, nato so ga leta 2010
preoblikovali v d. o. o. Takrat so tudi izplačali druge delničarje, v popolni lasti družine
Mižigoj pa je od leta 2016.
Družba se ukvarja s prodajo medu, proizvodnjo prehranskih dopolnil, kozmetike in
proizvodnjo satnic. Delujejo že 66 let in so imeli konec minulega leta 84 zaposlenih.
Začeli so poslovati z Grčijo in Češko, za letos je predvidena širitev na še pet novih držav.
Lani so se jim prodajni prihodki okrepili za sedem odstotkov, na skoraj 13,2 milijona
evrov, čisti dobiček pa so povečali za kar 22 odstotkov, na nekaj več kot 1,6 milijona
evrov. Letos pričakujejo umirjeno rast na domačem trgu in večjo rast v tujini.
Komentarja nismo prejeli.
94. Janez Pačnik

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

21,2 mio EUR
Janez Pačnik je petinski lastnik koroškega investicijskega podjetja Energija RM,
katerega največja naložba je nekaj več kot 41-odstotni lastniški delež v eni najuspešnejših družb v Sloveniji, proizvajalcu akumulatorskih baterij TAB iz Mežice. Ta se je v
devetdesetih letih lastninil podobno kot druga nekdanja družbena podjetja, danes pa je v
lasti menedžerjev in podjetja Energija RM. Podrobneje o skupini TAB pišemo v opisu
premoženja Bogomirja Aupriha.
Precej slabo je poslovalo drugo najpomembnejše podjetje v lasti Energije RM, to
je Elektrarne RM. Vodne elektrarne te družbe so odvisne od hidroloških razmer, ki so
bile sicer v letu 2019 povprečne. Skupna bruto proizvodnja je bila 19,7 gigavatne ure
elektrike, kar je 2,2 odstotka pod dolgoletnim povprečjem, in to se je izrazilo tudi v
izgubi.
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V zadnjih treh letih je Energija RM, ki ima sicer v lasti še nekaj manjših podjetij,
lastnikom izplačala več kot 17 milijonov evrov dividend – samo lani več kot sedem, kar
smo prav tako upoštevali pri izračunu. Najpomembnejši delež pri upadu vrednosti
premoženja ima skupina TAB, ki je že lani poslovala nekoliko slabše, nadaljnji upad je
pričakovati tudi letos.

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

Komentarja vrednotenja nismo prejeli.

94. Andrej Poglajen 21,2 mio EUR
Andrej Poglajen ima v lasti litijsko gradbeno podjetje Trgograd. Poslovati so začeli leta
1992, na začetku predvsem v lokalnem okolju. V zadnjih letih so se začeli prijavljati tudi
na večje razpise. Lani so zaposlovali okoli 80 ljudi. Lani so ustvarili 32,2 milijona evrov
prihodkov, kar pomeni stoodstotno rast v zadnjih treh letih. Dobiček lani sicer ni bil
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rekorden, vseeno pa je znašal 2,1 milijona evrov in je bil 53 odstotkov večji kot leto prej.
Lani so ustanovili novo podjetje TI, ki bo izvajalo investicijske projekte.
V Trgogradu so še znižali izpostavljenost do bank, finančne obveznosti znašajo 1,7
milijona evrov, na bančnem računu pa imajo 6,6 milijona evrov. Dobri rezultati, močna
bilanca, pridobivanje novih poslov in manjši vpliv epidemije na njihovo poslovanje so
letos vrnili Andreja Poglajna med sto najbogatejših Slovencev. Naša ocena njegovega
premoženja je 21,2 milijona evrov.

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

Komentarja vrednotenja nismo prejeli.

Foto: Petra Subic

96. Uroš Korže
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21,1 mio EUR
Uroš Korže, ki je veliko medijske prepoznavnosti pridobil s saniranjem Elana in pozneje
še pravdanjem z njim, se tokrat na lestvico uvršča prvič. V lasti ima 55,2 odstotka
podjetja SIP iz Šempetra, in sicer prek podjetij CCM in Korže. V SIP so specializirani za
razvoj in proizvodnjo kmetijske mehanizacije. Večina strojev je namenjena za košnjo in
pripravo trave za spravilo za profesionalno kmetovanje v segmentu govedoreje in tudi za
proizvodnjo mleka.
Lani so v podjetju ustvarili 34,2 milijona evrov prihodkov, kar je 17 odstotkov več kot
leto prej. Prodali so kar 4.427 različnih strojev. Domači trg pomeni približno 18
odstotkov vse prodaje, trgi EU pa okoli 57 odstotkov.Lani so dosegli tudi rekorden čisti
dobiček v vrednosti 3,5 milijona evrov, kar je za 14 odstotkov več glede na leto 2018.
Bilanca podjetja je stabilna, donos na kapital znaša 17 odstotkov, čista marža pa 14
odstotkov. Tudi letos po besedah Uroša Koržeta ne pričakujejo večjih pretresov.
Kmetijska panoga je v danih razmerah poslovala nemoteno. Lani so v podjetju, ki
zaposluje 245 delavcev, za naložbe namenili 4,2 milijona evrov.

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

Dobri poslovni rezultati in dobri obeti so našo oceno premoženja postavili na 21,1
milijona evrov. Pri vrednotenju smo upoštevali tudi denarna sredstva na družbah Korže
in CCM – ta so delno posledica dividend, ki jih izplačuje SIP. Za komentar ni bil
dosegljiv.
100. Ivan Albreht
20,9 mio EUR
Ivan Albreht je 7,2 odstotni lastnik Kolektor Holdinga. Več v opisu pod številko 77.
Za komentar ni bil dosegljiv.

222

19.11.2020

Finance.si

Četrtek, 11:00

Država: Slovenija

Kazalo

1 / 26

https://manager.finance.si/8968160/(lestvica)-To-j...

(lestvica) To je 100 najbogatejših Slovencev
2020!
Čas branja: 32 min
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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!

REVIJA MANAGER
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Več iz teme:
Najbogatejši Slovenci >

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

Anže Kopitar >

Filc >

ZMAR >

Roman Pirnar >

Freudenberg Group >

Goran Dragić >
Dewesoft >

Vsota premoženja sto najbogatejših Slovencev je letos za 50
milijonov evrov presegla dosedanji rekord iz leta 2018 in znašala
skoraj 5,8 milijarde evrov. To je 2,6 odstotka oziroma 147
milijonov evrov več kot lani. In to kljub temu, da se je prag za
vstop na lestvico znižal za šest odstotkov, na 20,9 milijona evrov,
kar je najmanj v zadnjih treh ocenjevanjih.
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Kako je možno, da v letu, ko vladni ekonomisti (Umar)
napovedujejo 6,7-odstotni upad BDP, in v času drugega vala
koronavirusa, ko brez utemeljenega razloga sploh ne smemo
zapustiti občine, ocenjujemo, da je vsota najpremožnejših višja od
vsote lanske prve stotnije?
Naj uvodoma povemo, da lanska in letošnja stotnija nista
neposredno primerljivi. Namreč, če bi že lani imeli podatek,
da ima tokratni novinec Roman Pirnar v BiH podjetje, ki
letno ustvari pet milijonov evrov dobička, bi že lani njegovo
premoženje ocenili na okoli 60 milijonov evrov. Tudi novinca,
košarkar Goran Dragić in hokejist Anže Kopitar, bi bila že
lani na lestvici, če bi nam uspelo razvozlati dileme pri
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ocenjevanju športnikov. Če analiziramo premoženje samo
lanske stoterice, ugotovimo, da je letošnje premoženje iste
zasedbe večje za približno 80 milijonov.
Drugače od lani pri lastnikih uspešnega škofjeloškega
podjetja Filcupoštevamo kupnino. Po tem, ko je bil
nemški Freudenberg Group za prevzem pripravljen
globoko seči v žep, je bila ta skupno za skoraj 90 milijonov
večja od našega lanskega vrednotenja podjetja.
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Izkazalo se je tudi, da smo bili lani, ko se je napovedovalo
ohlajanje predvsem v avtomobilskem sektorju, preveč
previdni. Rezultati številnih slovenskih dobaviteljev
avtomobilski industriji so nas presenetili, razkritja vodilnih v
letnih poročilih in pogovorih za medije pa sporočajo, da jih
posledice koronavirusa ne bodo močno prizadele. Zato je letos
vrednost nekaterih v panogi višja celo po tem, ko pri oceni
upoštevamo dodatni diskont zaradi koronavirusa.
Številna podjetja so lani imela fantastično poslovno leto,
denimo Dewesoft in Medis, za letos pa napovedujejo
ponovitev lanskih rekordnih rezultatov oziroma še boljše
rezultate, kar smo seveda upoštevali pri oceni.

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

Pogled na kapitalske trge kaže, da so cene delnic evropskih
podjetij primerljive z lanskimi jesenskimi. Morda bi kdo ob
tem rekel, da so delniški trgi malo nori. Vendar pa pri
ocenjevanju nismo mogli spregledati poplave denarja in temu
ustrezno vrednotiti. Vrednost nemškega delniškega indeksa
DAX, ki se nam zdi dobra osnova za spremljanje gibanja
slovenskih podjetij v lasti najbogatejših Slovencev, ki jih po
večini kazalnikov poslovanja lahko označimo za nadpovprečne
v evropskem prostoru in ki precej posla ustvarijo v Nemčiji, je
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sredi novembra skoraj natanko enaka vrednosti iz prejšnjega
leta.
Pri tem ne gre spregledati, da v gibanje DAX ni všteta
dividendna donosnost, številni lastniki slovenskih podjetij pa
so se lani pred letošnjim dvigom obdavčitve dividend (s 25 na
27,5 odstotka) odločili za zajetna izplačila prejšnjih dobičkov.
Pri nobenem podjetju nismo opazili, da bi izplačilo toliko
izčrpalo podjetje, da bi bili potrebni konkretni popravki
ocenjene vrednosti podjetij navzdol, zato je učinek omenjenih
izplačil pozitivno vplival na premoženje številnih uvrščenih
med stoterico.
Pri določanju vrednosti podjetij se vse bolj zdi, da koronavirus

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

ne bo imel več takega vpliva kot v minulih mesecih, je
novembra zapisal eden od pionirjev teorije
vrednotenja Aswath Damodaran. To seveda ne pomeni, da
tveganj v svetu ni več, bi se pa utegnilo uresničiti, da
omenjeno tveganje ne bo več imelo takšne uteži.
Če povzamemo: vrednotenja podjetij po fantastičnem poslovnem
letu, ko so si lastniki izplačevali visoke dividende, so v številnih
primerih podobna lanskim. Smo pa po podrobnem pregledu
ugotovili, da so nekateri bolj odporni proti oteženim razmeram v

227

19.11.2020

Finance.si

Četrtek, 11:00

Država: Slovenija

Kazalo

6 / 26

https://manager.finance.si/8968160/(lestvica)-To-j...

gospodarstvu, kar je znamenje njihovega dobrega položaja na
trgu, ki v nekaterih primerih skoraj meji na monopolnega.
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

1.

Iza Sia in Samo Login

689 mio EUR

Kupnina za Outfit7

Vrednost premoženja najbogatejših slovenskih
zakoncev Ize Sie in Sama Logina je seštevek
njunega deleža kupnine za podjetje Outfit7, ki so ga
pred tremi leti prodali Kitajcem in v katerem sta
bila glavna ustanovitelja s 60,45-odstotnim
deležem, ter dividend, ki sta si jih v letih lastništva
izplačala iz družbe.
Po prodaji sta zakonca na spletni strani Giving
Pledge, katere pobudnik je eden najbogatejših
zemljanov Warren Buffett, objavila, da sta celotno
kupnino prenesla na družinsko dobrodelno
fundacijo Login5 Foundation, prek katere bosta
neprofitno podpirala okoljske projekte.

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

Ali ste vedeli...
... da bi bilo 2-3-krat toliko kot leta 2017 po naši oceni danes vredno podjetje Outfit7, ki
sta ga zakona Login prodala pred tremi leti, če upoštevamo razmah računalniških iger v
času koronavirusa in visoke vrednosti razvijalcev iger na borzah?
Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

2.

Sandi Češko in Livija
Dolanc

345 mio EUR

Kupnina za Studio
Moderna

Sandi Češko je bil skupaj s partnerico Livijo Dolanc
ustanovitelj in večinski lastnik Studia Moderna.
Podjetje je s poslovnim partnerjem Branimirjem
Brkljačem ustanovil leta 1992. Lani pa sta zakonca
Češko-Dolanc finančnim skladom (manjšinskim
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lastnikom) prodala svoj 55-odstotni delež. Naša
ocena prevzemne cene je glede na primerljive
transakcije znašala 245 milijonov evrov.

Ali ste vedeli...
... da ima Sandi Češko zdaj Studio Moderna Brands,
ki prodaja ležišča in tudi licence za tehnologijo
penastih izdelkov?

Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

3.

Marko Pistotnik

210 mio EUR

Kupnina za Outfit7

Marko Pistotnik je bil prek svoje ciprske družbe Tarmea7 18,45-odstotni lastnik Outfita7,
izračun njegovega premoženja je seštevek kupnine po prodaji družbe Kitajcem in
prejetih dividend. Po izstopu iz lastništva Outfit7 ga srečamo kot lastnika treh podjetjih,
ki se ukvarjajo z nepremičninskimi projekti.

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

Ali ste vedeli...
... da so nekdanji outfitovci Marko Pistotnik, Peter Dolenc, Matej Romih, Luka Renko in
Jure Prek skupaj s še nekaterimi vlagatelji ustanovili dve podjetji, ki na Gorenjskem
kupujeta skladišča in industrijske objekte?
Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

4.

Družina Lah

164 mio EUR

Steklarna
Hrastnik, Ceeref

Igor Lah je obogatel v privatizaciji z zbiranjem
lastninskih certifikatov državljanov. Bil je
soustanovitelj Divide, ki je upravljala več skladov,
od solastnikov je kmalu odkupil večino deležev in ji
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zavladal. Sklade je večkrat združeval in razdruževal
ter iz njih postopno iztiskal male delničarje. Tako
pridobljeno premoženje je deloma prenesel na
družbe na Cipru in v Luksemburgu, v Sloveniji pa
ima med drugim skupino KS Naložbe. Leta 2015 je
lastništvo svojega imperija razdelil med družinske
člane.

Ali ste vedeli...
... da je Igor Lah po letih prepletanja in skrivanja lastništva prek podjetij v tujini zdaj
končno razkril strukturo svojega imperija?

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

Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

5.

Damian Merlak

148 mio EUR

Kupnina za
Bitstamp

Damian Merlak je skupaj z Nejcem Kodričem leta
2011 ustanovil Bitstamp, eno prvih svetovnih
menjalnic kriptovalut. Svoj 32,5-odstotni delež je
konec leta 2018 prodal belgijski investicijski družbi
NXMH, ki je v lasti južnokorejske NXC. Uradnih
informacij o prevzemni ceni še vedno ni, tuji mediji
pa so poročali o 350 milijonov dolarjev oziroma 317
milijonov evrov. Pozneje je svoje premoženje
razpršil. Po njegovih podatkih je vrednost vseh
opcijskih in delniških naložb v začetku novembra znašala približno 57 milijonov evrov.

Ali ste vedeli...
... da ima Damian Merlak približno desetino premoženja, natančneje 13,6 milijona evrov,
naloženega v kriptovaluti bitcoin?
Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

6.

Igor Akrapovič

139 mio EUR

Akrapovič
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Podjetje Akrapovič, ki ga je Igor Akrapovič v
Ivančni Gorici ustanovil leta 1991, pod svetovno
uveljavljeno lastno blagovno znamko izdeluje
izpušne sisteme za motocikle in avtomobile. V
zadnjih letih vse pomembnejši delež prodaje
pomeni avtomobilska industrija, lani je dosegla že
29 odstotkov, nanjo pa stavijo tudi v prihodnje.
Minulo leto je bilo zanje znova izjemno. Igor
Akrapovič se želi v prihodnje zavoljo odpiranja
novih visokotehnoloških rešitev osredotočiti na razvoj livarne titana.

Ali ste vedeli...
...… da je bil Igor Akrapovič nekoč motoristični dirkač, ki je zmagoval na jugoslovanskih
dirkah in nastopil celo na svetovnem prvenstvu?

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

Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

7.

Tatjana in Albin Doberšek

123 mio EUR

Engineering
Dobersek

Tatjana in Albin Doberšek sta leta 1983 v Nemčiji
ustanovila Engineering Dobersek. Leta 1989 sta ga
preoblikovala v delniško družbo v družinski lasti, z
leti pa je postala eno vodilnih nemških inženirskih
podjetij, specializirano za svetovanje, načrtovanje in
gradnjo tovarn in njihovih delov na področju
rudarstva, metalurgije, vodnega gospodarstva,
energetike in ekologije. Na teh področjih ima tudi
vrsto patentiranih projektov. Večino poslov
opravijo v vzhodni Evropi in osrednji Aziji.

Ali ste vedeli...
... da sta zakonca Doberšek letos vodenje družbe prepustila sinu Boštjanu in hčeri
Nataliji ter dolgoletnemu sodelavcu Axlu Stappnu, Albin in Tatjana Doberšek pa sta po
novem prokurista?
Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
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MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

7.

Franc Frelih

123 mio EUR

Plasta

Plasta, krovno podjetje Franca Freliha, izhaja iz
družinske obrti. Začeli so s proizvodnjo folij in
plastičnih vrečk, danes je to skupina več podjetij za
proizvodnjo plastičnih izdelkov, vključuje pa tudi
mirnskega proizvajalca pijač Dana, ki so ga kupili leta
2003. V skupini sta še Plama-pur, kjer proizvajajo
poliuretansko peno, in tovarna olj Gea. Skupina je lani
znova poslovala odlično. Za Plasto je bilo lani
rekordno leto ob dobrih 170 milijonih evrov prihodkov
in skoraj 14 milijonih čistega dobička.

Ali ste vedeli...
... da je Franc Frelih začel z dvema strojema in tremi zaposlenimi?

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

Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

9.

Družina Šešok

120 mio EUR

Iskra

Šešokovi so krovni holding postavili v Nemčiji in ga
lani iz Taxgroup GMBH preimenovali v Finadria
GMBH. Večino premoženja družine pomeni
skupina Iskra in še nekatere naložbe, povezane z
upravljanjem nepremičnin, v zadnjem letu pa so
prodali oziroma izločili dejavnost davčnega
svetovanja, po kateri so bili znani med poslovno in
finančno srenjo. Iskra je eno od podjetij, ki se
uspešno spopada z oteženim gospodarskim
okoljem. Ob polletju so prihodke povečali za desetino, tudi v nadaljevanju leta
negativnih vplivov koronakrize ne čutijo.
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Ali ste vedeli...
... da je bil Dušan Šešok dvakrat minister - za finance v Demosovi vladi ter za industrijo
in gradbeništvoin v vladi Janeza Drnovška?
Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

10.

Tone Strnad

118 mio EUR

Medis

Tone Strnad je Medis ustanovil leta 1989. Danes
tržijo več kot 300 vrst zdravil, prehranskih dopolnil
in diagnostičnih pripomočkov. Trenutno imajo 300
zaposlenih, s sodelavci v tujini pa več kot 350.
Lastnik podjetja Tone Strnad je pred skoraj tremi
leti vodenje podjetja prepustil Martini Perharič. V
Medisu nadaljujejo začrtano agresivno širitev na
tuje trge, omenimo Srbijo, Madžarsko, Avstrijo in
Bolgarijo, kjer želijo biti vodilni med neodvisnimi
družbami za trženje farmacevtike. V Medisu so po rekordnem letu napovedali, da bodo
letos kljub pandemiji znova izpolnili načrte.

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

Ali ste vedeli...
... … da je Tone Strnad samostojno podjetniško pot začel z zeliščno lekarno?

Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

11.

Dari in Vesna Južna

107 mio EUR

Perspektiva

Belokranjca Dari in Vesna Južna sta poslovno
kariero začela z ustanovitvijo borznoposredniške
družbe Perspektiva, pozneje pa sta s prevzemi prek
verige podjetij postala lastnika gradbenega podjetja
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CGP, Tiskarne Novo mesto, Lisco in še nekaj
naložb, med katerimi je opaznejši devetodstotni
delež Petrola. V preteklosti precej zadolžena
skupina Perspektiva FT je imela lani še za 49
milijonov evrov neto finančnega dolga, kar je 14
milijonov manj kot leto prej in 1,6-kratnik EBITDA.
Ali ste vedeli...
... da zakonca Južna načrtujeta do leta 2023 odplačati vseh 65 milijonov evrov dolga?

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

Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

12.

Nejc Kodrič

107 mio EUR

Kupnina za
Bitstamp

Nejc Kodrič je leta 2011 skupaj z Damianom
Merlakom ustanovil menjalnico kriptovalut
Bitstamp. Predlanska prodaja deležev Korejcem je
družbo vrednotila na okoli 317 milijonov evrov.
Kodrič je ohranil skoraj desetino podjetja. Oktobra
letos pa je na Twitterju objavil, da se poslavlja od
vodenja menjalnice, ostaja pa član uprave. Po malo
skromnejšem poslovanju Bitstampa v letu 2019 je
letos ob razmahu trgovanja s kriptovalutami
pričakovati nov preobrat navzgor.

Ali ste vedeli...
... da je Bitstampu letos uspelo povečati tržni delež s 13 na 16,5 odstotka?
Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

13.

Družina Strašek

96,5 mio EUR

KLS Ljubno
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Bogomir Strašek je leta 1974 kot mlad strojni tehnik
ustanovil kovinarski obrat tedanjega družbenega
podjetja Gradbenik. Leta 1978 so začeli izdelovati
prve elemente zobatih obročev za avtomobilske
motorje, v devetdesetih letih, ko je podjetje z
razvejeno proizvodnjo zašlo v težave, so se
specializirali prav za ta program. V tem so med
vodilnimi na svetu. Lastnik KLS Ljubno, enega
najdonosnejših podjetij v predelovalni dejavnosti,
je holdinško podjetje KLS Strašek, v tem pa ima
največji lastniški delež Bogomir Strašek (50,3 odstotka). Barbara Strašek Mirnik ima
24,7 odstotka holdinga, Nataša Strašek 20 odstotkov, žena Frančiška pa pet. KLS je lani
drugače kot mnogi drugi dobavitelji avtoindustriji prihodke povečal, in sicer za dva
odstotka na 45,7 milijona evrov.

Ali ste vedeli...
... da KLS Ljubno dosega neverjetne marže, da je EBITDA marža v petih letih v
povprečju znašala 48 odstotkov?

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

Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

14.

Anton in Verica Šenk

91,7 mio EUR

Inotherm

Zakonca Šenk imata v lasti dobre tri četrtine
Inotherma. Ustanovila sta ga pred 29 leti, iz
proizvajalca termoizolativnega funkcijskega in
dekorativnega stekla se je razvilo v izdelovalca
aluminijastih vrat višjega cenovnega razreda v
Evropi. Lanska dvoodstotna rast prihodkov je bila
najskromnejša v zadnjem desetletju in tudi dobiček
je zaostal za predlanskim. Oboje je ob upadu
letošnje prodaje botrovalo znižanju ocene
premoženja.

Ali ste vedeli...
... da ima Inotherm za kar 33 milijonov evrov
depozitov?
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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!

Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

15.

Družina Gregorčič

83,8 mio EUR

G4 Group

Franc Gregorčič je v negotovih razmerah sredi
devetdesetih let, ko so po osamosvojitvi zaradi
razpada trga zašli v velike težave, prevzel poslovno
enoto Adrie Caravan, prevzemu pa je sledila zgodba
o uspehu. Skupina G4 Group je konec minulega leta
zaposlovala 866 ljudi, proizvaja pa plastične
elemente za najrazličnejšo uporabo. Med njihovimi
izdelki prevladujejo deli za avtodome in prikolice,
pri čemer sodijo med vodilne evropske proizvajalce.
Močno so se razširili tudi lani, saj so od julija 2019 polovični lastniki nakelskega trgovca
z metalurškimi izdelki Mersteel SSC, drugo polovico ima strateški partner Inpos.

Ali ste vedeli...
... da je Franc Gregorčič leta 2017 po 24 odstotkov lastništva prenesel na vsakega od treh
sinov, vendar je eden od sinov – Miha Gregorčič – konec leta 2019 izstopil iz lastništva,
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njegov delež pa je odkupilo podjetje?
Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

16.

Petra in Gabrijel Rejc

83,6 mio EUR

Efaflex

Gabrijel Rejc je leta 1974 s še dvema nemškima
partnerjema ustanovil podjetje Efaflex, ki razvija in
proizvaja hitrotekoča vrata za industrijo, v lasti
imajo več patentov. Gabrijel in hči Petra Rejc sta
polovična lastnika skupine podjetij Efaflex. Skupina
ima sedež v Nemčiji in hčerinske družbe v Sloveniji
ter na Češkem in Poljskem. Nemška skupina je
odprla tudi zastopstvo v Kanadi, del proizvodnje pa
so iz Nemčije preselili na Češko. Podjetje postaja vse bolj dejavno tudi na Kitajskem, kjer
ima prodajno družbo.

Ali ste vedeli...

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

... … da je bil Gabrijel Rejc v 60. letih prejšnjega stoletja vodja razvoja v nemškem
Steinbocku, ki je bil takrat vodilni proizvajalec viličarjev na svetu?

Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

17.

Družina Jagor

79,7 mio EUR

Jagros

Družina Jager ima trgovsko podjetje Jagros s
sedežem v Mestinju pri Rogaški Slatini.
Ustanovitelj podjetja in donedavni direktor Franc
Jager je lani spomladi prepustil vodenje sinovom
Alešu, Boštjanu in Mihi, družbi pa prodal svoj 46odstotni lastniški delež. Največja lastnika sta tako
sinova Boštjan in Aleš s po 20 odstotki, Miha ima
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10 odstotkov podjetja, Francova nekdanja žena
Marija pa štiri. Skupina Jagros je lani ustvarila 148 milijonov evrov prihodkov in 8,6
milijona evrov dobička. To je največ doslej. Letos načrtujejo doseči 150-milijonsko mejo
in nekoliko večji dobiček kot lani. Rast mreže Jager je bila v zadnjih letih financirana
predvsem z lastnimi sredstvi. Lani je bilo po dolgih letih v bilanci zaznati sedem
milijonov dolga, kar je morda znamenje drugačnega pristopa nove generacije, lahko pa je
to zgolj posledica poplačila deleža Franca Jagra.

Ali ste vedeli...
… da trgovska tradicija Jagrovih sega še v čase stare Jugoslavije, ko je trgovino imel že
stari oče Franca Jagra?

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

Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

18.

Boštjan Bandelj

74,9 mio EUR

Belektron

Boštjan Bandelj je ustanovitelj in direktor podjetja
Belektron, ki trguje z emisijskimi kuponi, to je
dovolilnicami za izpuste ogljikovega dioksida, ki jih
je izdala EU. Leto 2019 je bilo za Belektron
rekordno po zaslugi globalnega povečanje trgovanja
z emisijskimi kuponi. Po oceni se je lani po svetu
obrnilo za približno 200 milijard evrov emisijskih
kuponov, kar je okoli 35 odstotkov več kot leto prej,
v Belektronu pa so prihodke povečali za 41
odstotkov.

Ali ste vedeli?
Belektron je lani presegel milijardo evrov prihodkov.
Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

19.

Jure Knez

73,8 mio EUR

Dewesoft
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Jure Knez je približno 69-odstotni lastnik
trboveljskega Dewesofta, razvijalca programske
opreme za merilno tehnologijo in zbiranje
podatkov, ki se uporablja v avtomobilizmu,
obrambi, vesoljskih agencijah, javnem transportu,
energetiki, industriji in gradbeništvu. V zadnjih
letih Dewesoft poleg programske opreme izdeluje še
merilne naprave, od nove družine izdelkov pa
vstopajo v razvojne oddelke družb, kot sta BMW in
Daimler, in industrijo 4.0. Četudi ima hčere po vsem svetu, pa Dewesoft za zdaj še ne
konsolidira izkazov, so pa nedavno razkrili, da je bila vsota vseh prihodkov in čistega
dobička njihovih družb lani 40 milijonov oziroma 12 milijonov evrov.

Ali ste vedeli...
... da v Dewesoftu spodbujajo sistem lastništva zaposlenih, prek katerega delež
zaposlenim prodajajo po ceni kapitala, kar je približno petina naše ocenjene vrednosti
podjetja in zgolj trikratnik letnega dobička podjetja?

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

Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »
MESTO

IME IN PRIIMEK

OCENA PREMOŽENJA

PREMOŽENJE

20.

Darko Martin in Tilen
Klarič

68,4 mio EUR

Adventura
Investments,
Media Publikum

Darko Martin Klarič (levo) je eden prvih slovenskih
poosamosvojitvenih podjetnikov. Je soustanovitelj
in s sinom Tilnom imata večino podjetja Media
Publikum, ki se ukvarja z zakupom oglaševalskega
prostora v medijih. Lastniško jo obvladujeta prek
družbe Adventura. Drugo njuno podjetje pa je
Adventura Investments (od letos Adventura
Holding). Med njihovimi naložbami so Nomago,
Big Bang, Marg, Brioni iz Pulja, Alibus iz Italije in manjše druge. Četrtina dejavnosti
Adventurinih podjetij predstavlja turizem in še več javni prevozi. Vse to poslom Klaričev
napoveduje težko leto.

Ali ste vedeli...
… da je bil Darko Martin Klarič nekoč novinar in eden od začetnikov Vala 202?
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Preberite podrobne opise vseh 100 najbogatejših Slovencev »

MESTO

+/- MEST*

IME IN PRIIMEK

DRUŽBA

OCENA
PREMOŽENJA
2019 (V MIO
EUR)

OCENA
PREMOŽENJA
2020 (V MIO
EUR)

SPREMEMBA
2020

Ime in priimek

Mesto

Iza Sia in
Samo Login

+/- mest*

1.

0
Ime in priimek

Mesto

0

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Outﬁt7 **

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

689

Sprememba 2020

689

0%

Družba**

Sandi Češko
in Livija
Dolanc

+/- mest*

2.

Družba**

Studio
Moderna
Brands **

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

296

Sprememba 2020

345

17%

Ime in priimek

Mesto

Marko
Pistotnik

+/- mest*

3.

0

Družba**

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Outﬁt7 **

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

210

Sprememba 2020

210

0%

Družba**

Mesto 2019

+/- mest*

4.

Steklarna
Hrastnik in
Ceeref

Ime in priimek

0

Lah, družina

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

169

Sprememba 2020

164

-3%

Ime in priimek

Mesto 2019

Damian
Merlak

+/- mest*

5.

3

Družba**

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Bitstamp **

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

124

Sprememba 2020

148

19%

Ime in priimek

Mesto 2019

Igor
Akrapovič

+/- mest*

6.

0

Družba**

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Akrapovič

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

135

Sprememba 2020

139

3%

Ime in priimek

Mesto 2019

Tatjana in
Albin
Doberšek

+/- mest*

7.
Mesto 2019

0
+/- mest*

8.

Ime in priimek

2

Družba**

Engineering
Dobersek
Družba**

Franc Frelih

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

126
Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Plasta

Sprememba 2020

123
Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

112

-2%
Sprememba 2020

123

10%

Ime in priimek

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

Mesto 2019

Šešok,
družina

+/- mest*

9.
Mesto 2019

6
+/- mest*

10.

Ime in priimek

6

Družba**

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Iskra
Družba**

Tone Strnad

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

86,7
Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Medis

Sprememba 2020

120
Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

86,5

38%
Sprememba 2020

118

36%

Ime in priimek

Mesto 2019

Dari in Vesna
Južna

+/- mest*

11.
Mesto 2019

-1
+/- mest*

12.

Ime in priimek

-1

Družba**

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Perspektiva
Družba**

Nejc Kodrič

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

111
Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Bitstamp **

Sprememba 2020

117
Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

103

6%
Sprememba 2020

107

4%

Ime in priimek

Mesto 2019

Strašek,
družina

+/- mest*

13.

4

Družba**

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

KLS Ljubno

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

86,4

Sprememba 2020

96,5

12%

Ime in priimek

Mesto 2019

Anton in
Verica Šenk

+/- mest*

14.

-1

Družba**

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Inotherm

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

95,8

Sprememba 2020

91,7

-4%

Ime in priimek

Mesto 2019

Gregorčič,
družina

+/- mest*

15.

7

Družba**

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

G4 Group

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

61,8

Sprememba 2020

83,8

36%

Ime in priimek

Mesto 2019

+/- mest*

16.

-2

Petra in
Gabrijel Rejc

Družba**

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Efaﬂex

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

88,1

Sprememba 2020

83,6

-5%

Ime in priimek

Mesto 2019

+/- mest*

17.

3

Jager,
družina

Družba**

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Jagros

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

72,7

Sprememba 2020

79,7

10%
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MESTO

+/- MEST*

IME IN PRIIMEK

DRUŽBA

OCENA
PREMOŽENJA
2019 (V MIO
EUR)

OCENA
PREMOŽENJA
2020 (V MIO
EUR)

SPREMEMBA
2020

Ime in priimek

Mesto 2019

Boštjan
Bandelj

+/- mest*

18.
Mesto 2019

-6
+/- mest*

19.

Ime in priimek

22

Družba**

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Belektron
Družba**

Jure Knez

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

98,8
Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Dewesoft

Sprememba 2020

74,9
Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

36,4

-24%
Sprememba 2020

73,8

103%

Družba**

20.

-2

Darko Martin
in Tilen Klarič

Adventura
Investments,
Media
Publikum

21.

-2

Izet in Hajrija
Rastoder

Rastoder

79,3

67,9

-14%

22.

2

Ivan in Črt
Cencelj

Inel

57,5

66,3

15%

23.

-2

Rok in Nina
Zorko

Outﬁt7 **

65,9

65,9

0%

24.

-

Roman Pirnar

Pirnar

-

64,5

-

25.

-2

Pistotnik,
družina

Sintal

59,9

57,5

-4%

26.

-

Gantar,
družina

KD

-

56,6

-

27.

23

Alex
Luckmann

Filc **

31,1

53,0

70%

27.

23

Jurij Cof

Filc **

31,1

53,0

70%

27.

23

Franc Hribar

Filc **

31,1

53,0

70%

27.

23

Barbara
Vrčkovnik
Čepin

Filc **

31,1

53,0

70%

31.

-5

Tadej Miklič

Outﬁt7 **

52,7

52,7

0%

31.

-5

Matej Romih

Outﬁt7 **

52,7

52,7

0%

33.

-

Goran Dragić

Miami Heat

-

51,4

-

34.

-5

Loris Požar

Gold Club **

49,0

48,7

-1%

35.

-6

Albreht,
družina

Zlatarna Celje

49,0

47,3

-3%

36.

-3

Otmar Zorn

Iskra Zaščite
**

46,2

46,2

0%

37.

-12

Vladimir
Puklavec

TGE Gas
Engineering,
TGE Marine **

57,0

45,3

-21%

Ime in priimek

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

Mesto 2019

+/- mest*

Ocena premoženja 2019 (v mio EUR)

Ocena premoženja 2020 (v mio EUR)

81,0

Sprememba 2020

68,4

-16%
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MESTO

+/- MEST*

IME IN PRIIMEK

DRUŽBA

OCENA
PREMOŽENJA
2019 (V MIO
EUR)

OCENA
PREMOŽENJA
2020 (V MIO
EUR)

SPREMEMBA
2020

38.

11

Ivo in
Anastasia Taja
Boscarol

Pipistrel

31,2

43,0

38%

39.

-5

Franjo in
Zvonka Žnidar

Janus Trade,
Ram2

43,4

41,7

-4%

40.

0

Janko in
Marija
Koprivec

Siliko

37,1

41,4

12%

41.

-10

Bogomir
Auprih

TAB

48,4

38,1

-21%

42.

16

Ivan in Maša
Pfajfar Toplak

Inpos

29,0

37,2

28%

43.

-7

Iztok Lipnik

Elrad
International

40,5

36,6

-10%

44.

-9

Družina
Žnidaršič
Kranjc

Skupina Prva,
Deos

41,6

35,8

-14%

45.

10

Andrej Slokar

Incom

30,6

35,5

16%

46.

14

Anton
Pangrčič

Kovis

28,4

35,3

24%

47.

1

Zvone Taljat

Publikum

31,5

32,9

4%

48.

-4

Habič, družina

KMAG in C. J.
I.

35,2

32,9

-7%

49.

-6

Polanič,
družina

Intering
Holding,
skupina
Panvita

35,5

32,8

-8%

50.

-12

Sašo
Apostolovski

Mass

38,1

32,4

-15%

51.

-4

Ivan Kralj

Flycom
Aviation, Arex
**

31,8

31,9

0%

52.

-

Sekavčnik,
družina

KD

-

31,6

-

53.

1

Dean Čendak

Publikum

30,7

31,5

3%

53.

-

Anže Kopitar

Los Angeles
Kings

-

31,5

-

55.

15

Matevž in
Miha Kirn

Calcit

25,8

31,3

21%

56.

-14

Karoly, družina

GMT

35,8

30,7

-14%
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MESTO

+/- MEST*

IME IN PRIIMEK

DRUŽBA

OCENA
PREMOŽENJA
2019 (V MIO
EUR)

OCENA
PREMOŽENJA
2020 (V MIO
EUR)

SPREMEMBA
2020

57.

4

Starman,
družina

Starman
Trgovina

27,9

30,3

9%

58.

16

Diana Dimnik

Medias
International

25,4

30,3

19%

59.

17

Šifrar Boštjan

Sibo G

25,0

30,1

20%

60.

-

Moškotovec,
družina

VOC
Ekologija,
Ahac

-

29,7

-

61.

-24

Marjan in
Marija Bevk

Merit
International

38,4

28,9

-25%

62.

34

Sonja Gole

Adria Mobil **

23,0

28,7

25%

63.

-

Aleksander
Jereb

Kompas Shop,
Akustika

-

28,7

-

64.

22

Furlan,
družina

Intra Lighting

24,5

28,5

16%

65.

8

Andreja
Bohinc
Kolman in
Mitja Kolman

ARC-Kranj

25,5

28,4

11%

66.

-20

Željko
Radilović

Preskok

32,8

28,0

-15%

66.

-3

Bojan in
Dragica
Adamič

Adles

27,0

28,0

4%

68.

20

Miha in Jure
Šmarčan

ADK

24,0

27,4

14%

69.

23

Friderik
Čeček

ADK

23,3

26,7

15%

69.

23

Bogdan Špes

ADK

23,3

26,7

15%

71.

21

Vili Šumer

ADK

23,3

26,7

15%

72.

-33

Tomaž in
Sandi Boh

BTS Company

37,6

26,4

-30%

72.

-6

Marko
Štamcar

Outﬁt7 **

26,4

26,4

0%

74.

-4

Vladimir
Gregor Bahč

TPV

25,8

26,2

2%

75.

-

Primož in
Karmen
Kompara

Vitanest

-

25,9

-
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MESTO

+/- MEST*

IME IN PRIIMEK

DRUŽBA

OCENA
PREMOŽENJA
2019 (V MIO
EUR)

OCENA
PREMOŽENJA
2020 (V MIO
EUR)

SPREMEMBA
2020

76.

-11

Škrlj, družina

Škrlj, SK
Group

26,5

25,3

-5%

77.

15

Stojan Petrič
in družina

Kolektor

23,3

25,0

7%

78.

-

Miran
Zagožen

Zagožen

-

24,8

-

79.

-

Jože Udovič

Rem

-

24,4

-

80.

-

Rok in Marta
Drašler

MDM

-

24,2

-

81.

18

Jurij
Kleindienst

Kolektor

22,4

24,0

7%

82.

-

Janko Šemrov

ACH

-

23,6

-

83.

-

Boštjan
Marovt

Metro, Max
Rent

-

23,5

-

84.

16

Iztok Špan

Tajfun Planina

22,2

23,1

4%

84.

-

Štefan Krajnc

Cablex

-

23,1

-

84.

-

Kopriva,
družina

Cablex

-

23,1

-

87.

-25

Peter in
Barbara Šifrer

LTH Castings

27,1

22,9

-15%

88.

-

Jožef Rupnik

Kolektor

-

22,8

-

89.

-33

Mikek, družina

Celtra

30,4

22,1

-27%

90.

8

Grilj, družina

Konus Konex

22,5

22,0

-2%

91.

-

Jožef Potočnik

Kolektor

-

21,7

-

92.

-

Mižigoj,
družina

Medex

-

21,6

-

93.

-4

Bernardica
Viher
Gašparec

LTH Castings

23,9

21,3

-11%

94.

-26

Janez Pačnik

Energija RM

26,2

21,2

-19%

95.

-

Andrej
Poglajen

Trgograd

-

21,2

-

96.

-26

Boris Kalan

LTH Castings

25,8

21,1

-18%

97.

-

Uroš Korže

SIP

-

21,1

-

98.

-9

Borut Lah

LTH Castings

23,9

21,0

-12%
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MESTO

+/- MEST*

IME IN PRIIMEK

DRUŽBA

OCENA
PREMOŽENJA
2019 (V MIO
EUR)

OCENA
PREMOŽENJA
2020 (V MIO
EUR)

SPREMEMBA
2020

98.

-9

Primož Volčič

LTH Castings

23,9

21,0

-12%

100.

-

Ivan Albreht

Kolektor

-

20,9

-

Op.: *v primerjavi z letom 2019; **nekatere vrednosti
vključujejo (tudi) kupnine.

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

Zakaj na lestvici ni Pečečnika in Batagelja
Pri ocenjevanju vrednosti podjetij v panogah, ki so
bile v koronakrizi še posebej prizadete, smo imeli
težavo, saj je zelo velik del ocene temeljil na
vprašanju razrešitve epidemije. Takšni panogi sta
turizem in igralništvo, pa seveda tudi razvijalec
elektronskih naprav za to dejavnost. Ko smo
vrednotili podjetje Joca Pečečnika (Interblock) ter
Marjana Batagelja in Katje Dolenc Batagelj (Batagel
in Postojnska jama), pa še nekaterih v omenjenih
dveh panogah, smo ob številnih prilagajanjih ocen
na neki točki ugotovili, da bolj ugibamo, kot
vrednotimo.
Podjetje Postojnska jama je v prvih osmih mesecih
leta doživelo 83-odstotni upad obiska. Podobna
slika je v ameriških večjih kazinojih. Po podatkih
Bloomberga so se prihodki borznih družb v panogi v
prvem četrtletju zmanjšali za polovico, v drugem
četrtletju pa so bili v nekaterih primerih le desetina
oziroma petina lanskih. Analitiki sicer industriji
napovedujejo, da bo okrevala hitreje kot, denimo,
letalska industrija. A kot rečeno, je tovrstnih
neznank preveč, da bi lahko stali za oceno.
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Ocenjena vrednost, ki je odvisna od razpleta
koronakrize, se lahko spremeni vsak dan, kar je
razvidno iz gibanja delnic družb v turistični panogi.
Na dan, ko je Pfizer skupaj z nemškim BioNTechom
naznanil, kako učinkovito je njihovo cepivo, je ena
večjih družb za križarjenje na svetu Carnival v hipu
pridobila 40 odstotkov vrednosti. V nekaj dneh pa
se je vrednost spet spustila in bila po Pfizerjevem
sporočilu le še šest odstotkov nad vrednostjo pred
obetavno novico.
V takšnih razmerah smo se odločili, da počakamo
izkaze za leto 2020 in na podlagi trendov v letu
2021 znova ocenimo premoženje teh slovenskih
podjetnikov.

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

Premoženja Joca Pečečnika (Interblock) in Marjana
Batagelja (Postojnska jama) zaradi izjemno
težavnih in nepredvidljivih razmer v panogah, v
katerih delujeta, letos izjemoma nismo ocenjevali.

Kako smo vrednotili
Premoženje najbogatejših Slovencev na lestvici je v
večini primerov vrednost njihovih deležev v
podjetjih, v nekaterih primerih tudi drugega
premoženja, ki smo ga lahko ugotovili, kot so
vrednostni papirji ali nepremičnine. Pri športnikih
ocenjujemo prejšnje bruto zaslužke, zmanjšane za
davek in ocenjene normirane stroške.
Ocenjujemo čisto vrednost premoženja, torej
upoštevamo tudi dolgove družb oziroma
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posameznikov, kjer imamo na voljo tovrstne
informacije. Za vrednotenje premoženja v javnih
delniških družbah izhajamo iz tečajev na borzi, pri
čemer pri manj likvidnih vrednostnih papirjih
upoštevamo dodaten diskont.
Neborzne družbe smo vrednotili po dveh poteh.
Najprej glede na njihovo premoženje in uspešnost
poslovanja. Poenostavljeno: večji donos družba
ustvarja in večja je predvidena rast poslovanja, več
je družba vredna. Poleg tega smo jih primerjali s
panogo, v kateri delujejo, in družbe ocenili glede na
vrednost, ki bi jo imele, če bi bile uvrščene na
borzo. To pomeni, da smo pogledali kapital,
prihodke, denarni tok iz poslovanja, dobiček iz
poslovanja in čisti dobiček ter na podlagi teh
podatkov izračunali vrednost podjetja glede na
kazalnike, pri katerih evropske družbe v njihovi
panogi kotirajo na borzah. Neborznim družbam smo
praviloma pripisali 25-odstotni diskont, k temu pa
smo letos dodali še dodaten diskont zaradi oteženih
gospodarskih razmer. Ta se je med panogami in
podjetji razlikoval, odvisno od situacije in informacij.
Končna ocena je tehtano povprečje ocen,
pridobljenih na podlagi obeh pristopov.
Če so lastniki podjetja že prodali, jih vodimo na
lestvici s kupnino. V letih po krizi, ki je marsikomu
odnesla precejšen del finančnih naložb, smo takšne
kupnine postopoma vsako leto kar diskontirali, če
nismo imeli informacij, kam so jih vložili. Zadnji dve
leti tega ne počnemo več. Zakaj? Kot nam je znano,
nekateri milijonarji del kupnine prepustijo v
upravljanje finančnim institucijam, ki ustrezno
razpršijo premoženje in dosegajo nekajodstotno
donosnost vložka. S prodajo se tako plemenitenje
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premoženja nadaljuje, vseeno pa je pri tem toliko
neznank, da se raje še vedno držimo
konservativnega pristopa in upoštevamo le kupnine.
Izjema so posamezniki, ki so pripravljeni deliti
podatke o premoženju, denimo Damian Merlak.
Premoženja za osebno rabo praviloma ne
vrednotimo, razen če je del premoženja družb, ki
smo jih vrednotili. Prav tako nismo upoštevali
tistega premoženja, ki ga preprosto ne moremo
videti, denimo na bančnih računih, vendar bi ga
upoštevali, če bi o tem imeli zanesljive podatke ali
če bi nam jih zaupali lastniki sami.
Vsi multimilijonarji, ki so se uvrstili na našo lestvico,
so imeli možnost komentirati našo oceno.

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

Več iz teme:
Najbogatejši Slovenci >
Anže Kopitar >

Filc >

ZMAR >

Roman Pirnar >

Freudenberg Group >

Goran Dragić >
Dewesoft >
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Prvi milijoni s prodajo pijače, še več pa z
gradbeništvom in nepremičninami
Čas branja: 5 min

0
19.11.2020 11:00

Družina Moškotevc je z ocenjeno vrednostjo
premoženja 29,7 milijona evrov letošnja novinka
lestvice. Kako so se povzpeli nanjo?
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UROŠ MAUČEC
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»Nekaj odličnih sodelavcev že desetletja z nami gradi zgodbo o uspehu
in brez dobre ekipe vsega tega ne bi bilo,« poudarja Roman Moškotevc,
ki je z družino letos prvič med najbogatejšimi.
Foto: Jure Makovec
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Iskra >
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Kmalu po letu 1991 je podjetje Ahac v lasti Romana
Moškotevca začelo z brezalkoholnimi in alkoholnimi pijačami
oskrbovati trgovine in gostilne, na prelomu tisočletja pa z
zastopstvom tujih blagovnih znamk pijač in živil trkati tudi na
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vrata velikih trgovcev. Zdaj skupina večino prihodkov ustvari z
distribucijo pijač – tretjino zaslužijo s prodajo češkega piva
staropramen – in prehranskih izdelkov blagovne znamke Droga,
ki so jo kupili pred leti. Prodajajo tudi tehnične izdelke Iskra in
Iskra ERO, že od nekdaj prepoznavni blagovni znamki, ki jo je
Moškotevčevim prav tako uspelo spraviti pod svojo streho.

»Včasih si je treba upati«
»Na poslovne priložnosti gledam kot na vlak, ki pelje, in dokler se
z njim pelješ, lahko tudi rasteš. Če pa izstopiš, se bo vlak
priložnosti odpeljal naprej. Včasih si je treba upati,« rad poudarja
Roman Moškotevc. Pri tem opiše, kako se je lotil vstopa v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gradbeništvo, drugega pomembnega stebra njegovega
premoženja, ko je na pogorišču CM Celja v stečaju kupil zdravo
jedro VOC in okoli tega podjetja začel graditi novo gradbeno
skupino VOC Ekologija, kjer sta sin Žan in hči Neža
Moškotevc skupaj polovična lastnika. Po gospodarski krizi leta
2008 je bil Ahac eno redkih podjetij na Celjskem, ki je gradilo
nove prostore in širilo svojo dejavnost. »Zgodba je precej hecna. Z
ljudmi iz CM Celja smo se sicer že poznali, ampak prav v obdobju,
ko so imeli težave, so pri nas asfaltirali večjo površino in smo se še
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nekoliko več pogovarjali o težavah, s katerimi se spopadajo,«
razlaga Moškotevc.

1/3
prihodkov Ahaca prinese prodaja piva staropramen
in prehranskih izdelkov blagovne znamke Droga.
Nato je šel celjski gradbinec v stečaj, Romanu Moškotevcu pa
je tudi ob podpori bank, saj je bil Ahac v njihovih očeh kredibilen
partner, leta 2013 uspelo najprej od malih delničarjev in pozneje
še iz stečaja kupiti VOC in ga v nekaj letih z naložbami v novo
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opremo in dobre kadre toliko okrepiti, da je lahko nova gradbena
skupina pridobivala zahtevnejše posle. »Če je neka panoga na
dnu, pač nižje od dna ne more več pasti, in če lahko s trdim delom
in pravim pristopom podjetju omogočiš novo življenje, pride tudi
uspeh,« pravi Roman Moškotevc, ki je danes direktor VOC
Ekologije. Priznava pa, da mu pri gradbenih poslih z dolgoletnimi
izkušnjami iz gradbeništva pomaga Janez Škoberne, nekdanji
solastnik in direktor propadlega Cestnega podjetja Maribor,
ki ju druži poznanstvo že iz mladosti. Skupina ima koncesijo za
vzdrževanje več kot dva tisoč kilometrov državnih in lokalnih cest.
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Poleg tega imajo v lasti dva kamnoloma, iz katerih prodajajo
material za posipavanje, obnovo in gradnjo cest.

Prevzeli nasedle gradbene projekte in jih
izpeljali
Tako kot sta Moškotevc in Škoberne ujela priložnost, ki se je
ponudila v stečaju CM Celja, tudi svoje nepremičninske posle
gradita na pogoriščih propadlih investitorjev. »Na
nepremičninskem trgu so se nekateri ustrašili in je bilo spet
naprodaj nekaj nepremičnin, ki smo jih kupili in jih zdaj
končujemo, da jih lahko damo na trg,« pravi direktor VOC
Ekologije. Med drugim so tako kupili nedokončano stolpnico na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

območju celjskega Tehnopolisa, kjer zdaj že oddajajo in
prodajajo poslovne prostore. Pred dvema letoma je skupina za 2,5
milijona evrov kupila tudi stavbo nedokončanega medicinskega
centra, ki je v Celju znana kot »naša mala klinika«. Celjski mestni
svetniki so februarja letos zdravstveno namembnost spremenili v
gostinsko, poslovno, upravno in trgovsko, v četrtem in petem
nadstropju pa v stanovanjsko. Prepoznavno zeleno stavbo v bližini
celjske bolnišnice so po končani gradnji preimenovali Glazija
center Celje, stanovanja in poslovne prostore v njej pa tudi že
oddajajo in prodajajo.
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Moškotevčevi so kupili nekaj nasedlih gradbenih
projektov, med njimi stolpnico na območju celjskega
Tehnopolisa in stavbo medicinskega centra, jih
izpeljali do konca in jih zdaj prodajajo.
Po besedah Moškotevca je vrednost tega projekta z dodatno
investicijo zrasla za več kot deset milijonov evrov. Gradbena
skupina je tako dosegla rekordne prihodke 52,2 milijona evrov,
kar je 11 odstotkov več kot leto pred tem. Tudi čisti dobiček je bil
rekorden in je znašal 3,6 milijona evrov. Tudi letos jim kaže
dobro, saj direktor VOC Ekologije pravi, da je tudi epidemija
prinesla številne nove priložnosti. »Dobro smo se organizirali in
začrtane projekte izvajali naprej. Čeprav se je sprva zdelo, da se
bodo investicije ustavile, je država s tem, da jih je vendarle
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zagnala, omogočila tistim, ki so bili pripravljeni, da so lahko
pridobili nove projekte na trgu,« razlaga Moškotevc.

Po zaprtju gostiln in tehničnih trgovin jih je
reševala blagovna znamka Droga
Prvi val širjenja novega koronavirusa je prinesel precejšen šok za
Ahac, saj so spomladi med prvimi vrata zaprle gostilne in tehnične
trgovine, dva izmed stebrov podjetja. »Res ni preprosto, ko imaš
dve tretjini ljudi doma, in hvala državi za takratno pomoč, saj nam
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je to reševalo kožo,« priznava Moškotevc. Vse moči so takrat
preusmerili na Drogine prehranske izdelke in vložnine, ki jih
proizvajajo v Središču ob Dravi. Tamkajšnjo proizvodnjo so kupili
pred štirimi leti, blagovno znamko pa že leta 2011. »Spomladi smo
pri trgovcih povečali zaupanje v naše izdelke in blagovno znamko
Droga, prodaja se je povečala in kupci nam ostajajo zvesti tudi
danes,« pravi lastnik in direktor Ahaca, ki mu kljub veliki
konkurenci prodaja vložnin uspeva tudi na trgih nekdanje
Jugoslavije. Zelo dobro se na nekdanjem skupnem trgu prodajajo
tudi tehnični izdelki znamk Iskra in Iskra ERO, ki jih za Ahac
proizvajajo v Turčiji, na Kitajskem in Madžarskem, del
sestavljanja in pakiranja pa je tudi v Sloveniji. »Moč blagovnih
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znamk, ki so bile na tem trgu že pred desetletji, nam odpira
številna vrata,« pravi Moškotevc. Na Hrvaškem tako prodajo
precej več izdelkov Iskra kot pri nas, dobro pa se ta znamka
prodaja tudi v Srbiji, Makedoniji, Albaniji, Bosni in Črni gori. Lani
je Ahac ustvaril 1,1 milijona evrov čistega dobička ob 50,9 milijona
prihodkov. Kljub spomladanskemu udarcu zaradi epidemije pa je
Moškotevc konec julija v poslovnem poročilu za letos napovedal
novo petodstotno rast prihodkov. Za letos je bila prav tako
napovedana petodstotna rast prihodkov, ki pa jo je epidemija z
drugim valo zanesljivo preprečila.
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V posel vpeta celotna družina, ki ves čas lovi
priložnosti
Ob Romanu družinsko podjetniško zgodbo pišejo še žena Andreja,
ki je prokuristka Ahaca, in oba otroka. Žan je tudi prokurist
podjetja, pristojen za tehnični del, ki bključuje blagovni znamki
Iskra in Iskra ERO, hči Neža pa sicer še piše magistrsko nalogo, a
se je ta mesec že zaposlila v družinskem podjetju. Pred šestimi leti
so se lotili tudi medijske dejavnosti in prevzeli najstarejši
regionalni radio pri nas Štajerski val, ki je bil takrat zrel za stečaj.
Roman Moškotevc priznava, da so se za prevzem odločili tudi na
pobudo lokalnih oblasti. »Ni mi žal, da smo to storili, radio pa se
poskuša zdaj sam obdržati na trgu,« pravi lastnik in direktor, ki pa
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

večjega vstopa v medije za zdaj ne načrtuje.
So se pa Moškotevčevi z nakupom podjetja Prema pred tremi leti
lotili tudi prodaje bioizdelkov. »Že nekaj zadnjih let smo zaznavali
povpraševanje po zdravi prehrani. Gre predvsem za izdelke brez
glutena ali laktoze in druge izdelke, primerne za alergike in tiste,
ki iščejo zdravo prehrano,« širitev dejavnosti razloži Moškotevc.
Prema je prevzela tudi trženje blagovne znamke Nana; gre
predvsem za čistila, mehčalce in pralne praške.
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Moškotevc skozi vso svojo podjetniško pot pogleduje za
priložnostmi in ocenjuje, katera je prava, nekatere pa tudi zagrabi.
»Seveda zagrabiš tudi kakšno, ki ni najboljša, ampak to poskušaš
čim prej pozabiti in iti naprej,« pravi novinec na lestvici
najbogatejših. Tudi v prihodnje se bo pri tem poskušal opirati na
dober občutek in intuicijo. Predvsem pa si želi še več vlagati v
dobre kadre. »Nekaj odličnih sodelavcev že desetletja z nami gradi
zgodbo o uspehu in brez dobre ekipe vsega tega ne bi bilo,«
poudarja Roman Moškotevc.

Več iz teme:
Najbogatejši Slovenci >

Neža Moškotevc >

Janez Škoberne >

Droga Kolinska >

Iskra >
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Najbogatejši Slovenci
POP TV, 19.11.2020, 24 UR ZVEČER, 22:03
UROŠ SLAK (voditelj)
Dober večer. Koliko imajo pod palcem slovenski milijonarji? Skupaj kar 5,8 milijarde evrov. Samo prva deseterica, ki ji še
vedno kraljujeta zakonca Login, je vredna več kot 2 milijardi evrov. A tudi tokrat ni šlo brez presenečenj. Joca Pečečnika
in Marjana Batagelja na lestvici revije Finance Manager tokrat ne boste našli, ker ju zaradi izjemne izpostavljenosti njunih
panog corona krizi niso ocenjevali. Je pa zato na lestvici kar 6 novincev. Z nami je Dewesoftov Jure Knez, ki je na lestvici
najvišje skočil, in drugouvrščeni Sandi Češko, ki je zakoncema Login vsako leto bližje. Kaj še razkriva lestvica? Poglejmo
Maja Kos.
MAJA KOS (novinarka)
100 Slovencev ima najmanj slabih 21.000.000 EUR. Toliko bi letos potrebovali za vstop v klub najpremožnejših.
Premoženje elitne stoterice pa je v primerjavi z lanskim letom višji za kar 147.000.000.
JURE UGOVŠEK (urednik edicije 100 najbogatejših Slovencev)
To je mogoče kar presenečenje, če upoštevamo, da v bistvu občine ne smemo zapustiti brez dovoljenja, ne, in da je
drugi val corona krize precej močan.
MAJA KOS (novinarka)
A temu so podjetja najbogatejših uspešno kljubovala. Na vrhu smetane sicer brez spremembe. 1. sta zakonca Login, na
2. mestu je Sandi Češko s partnerko zaostanek zmanjšal za okoli 50.000.000 EUR. V deseterici pa se je obdržal denimo
tudi Franc Frelih, ki je lani dosegel rekordno oceno premoženja zaradi odličnega poslovanja celotne skupine Plasta.
Boste pa na lestvici zaman iskali tokrat Joca Pečečnika in Marjana Batagelja.
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JURE UGOVŠEK (urednik edicije 100 najbogatejših Slovencev)
Smo se odločila, da sploh letos jih ne dajemo na lestvico. Ne zaradi tega, ker premoženja ni, ampak ker se premoženje iz
danes na jutri tako hitro spreminja.
MAJA KOS (novinarka)
Kar se letos ni spremenilo je dejstvo, da med povratniki ni zloglasnih tajkunov.
NOVINAR ( )
Se imate za tajkuna?
BOŠKO ŠROT (takratni predsednik uprave Pivovarne Laško (2007))
Ne. Kaj to je?
MAJA KOS (novinarka)
Ivan Zidar se je iz lestvice odpeljal že pred desetletjem. Kratek povratek je uspel le Hermanu Rigelniku pred tremi leti.
Boško Šrot pa je bil davnega 2008 prvič in zadnjič visoko na lestvici. Sicer skrit za neznano borznico Danilo Rakovič. In
ne pozabimo, kako je v času druge Janševe vlade iz 1,7.000.000 EUR petletnega bruto zaslužka Igor Bavčar prišel do
115.000.000 EUR vrednega premoženja.
IGOR BAVČAR (takratni predsednik uprave Istrabenza (2008))
Mislim, da to ni stvar javnosti. Organi, ki so pooblaščeni, da se ukvarjajo z mojimi financami na računu, ki ga edinega
premorem, to je pri Ljubljanski banki, davčna uprava, ki redno spremljam in ji redno poročam o svojih prihodkih, je dovolj
po mojem mnenju za to, lahko pojasnim zelo jasno o legalnosti in legitimnosti poslov, ki jih opravljam.
MAJA KOS (novinarka)
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In če je že govora o osebnih računih. Neznani rekorder v Sloveniji ima na svojem več kot 2.000.000 EUR, so ugotovili
kolegi v oddaji Preverjeno. Vsaj 4036 oseb pa ima na računu več kot milijon. Morda so celo na boljšem kot uradno
najbogatejši, nas je spomnil včeraj 15. najbogatejšimi milenijec, ki je zahvaljujoč svoji računalniški igri bogatejši za
15.000.000 EUR.
MARKO GRGUROVIĆ (lastnik IT-podjetja Triternion)
To niso sredstva, ki jih ima zdaj podjetje na računu in lahko z njimi razpolaga.
MAJA KOS (novinarka)
No, novinec na lestvico stoterice sicer ni prišel, medtem ko sta se, prav tako novinca, Goran Dragić in Anže Kopitar
uvrstila visoko: Dragić z dobrimi 151.000.000 na 33. mesto, Kopitarna 53., ocena premoženja 31,5 000 000. In največje
presenečenje? Dewesoftov Jure Knez, ki s programsko opremo za merilno tehnologijo domuje v avtomobilizmu, obrambi,
javnem transportu, energetiki, gradbeništvu in celo v vesoljskih agencijah.
JURE UGOVŠEK (urednik edicije 100 najbogatejših Slovencev)
Podvojili so po naši oceni vrednost premoženja.
MAJA KOS (novinarka)
In sicer na 73,8.000.000 EUR.
UROŠ SLAK (voditelj)
Gospod Češko, ne, vi ste, ali najbogatejši Slovenec ali 2. najbogatejši, ne. Kaj vas ohranja na vrhu lestvice najbogatejših
Slovencev vsa ta leta po vašem mnenju?
SANDI ČEŠKO (solastnik in direktor družbe Studio Moderna Brands)
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Morda to, da po uspehu v vzhodni Evropi, kjer sem premagal vso zahodno in tudi lokalno konkurenco, sedaj uspešno
deluje tudi na globalnih trgih in trenutno smo po določenih vzponih in padcih, ampak verjetno najbolj uspešno globalno
podjetje na prodaji ležišč v tako, internetni prodaji ležišč direktno kupcem iz Amerike.
UROŠ SLAK (voditelj)
Gospod Knez, po ocenah Managerja imata letos še enkrat več milijonov kot lani. Kaj vam je omogočilo največji skok na
lestvici po vašem mnenju?
JURE KNEZ (Dewesoft)
Ja, pri nas se ni spremenilo dosti. Jaz mislim, da časnik Finance je ta velik skok naredil zaradi tega, ker je prepoznal da
naša podjetja, prodajna podjetje v tujini so začela res dobro delovati, kar nam je v teh časih prineslo tudi veliko stabilnost.
UROŠ SLAK (voditelj)
Gospod Češko, kaj vam po vseh teh letih pomeni denar?
SANDI ČEŠKO (solastnik in direktor družbe Studio Moderna Brands)
Denar mi pomeni še vedno isto. To, da lahko uresničujem svoje sanje, da lahko sem kreativen in se skozi to izpolnjujem
na tistih področjih, ki mi največ pomenijo in to je tekma z največjimi, najboljšimi gospodarskimi subjekti na mojem
področju.
UROŠ SLAK (voditelj)
Gospod Knez, kaj pa vam pomeni denar? Si privoščite kakšen luksuz?
JURE KNEZ (Dewesoft)
Ja, denar pomeni, da lahko naprej ustvarjamo, da lahko še Z večjo hitrostjo delamo stvari, v katerih smo dobri. Ja,
privoščim si pa tudi kakšen luksuz. Zame je največji luksuz obisk naših lepih slovenskih gora, pa to šele sedaj vem, ko je
to onemogočeno.
UROŠ SLAK (voditelj)
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Gospod Češko, vi ste znani tudi kot asket. Še veliko tečete?
SANDI ČEŠKO (solastnik in direktor družbe Studio Moderna Brands)
To je eno mojih najpomembnejših aktivnosti. Vsak dan še vedno namenjam teku ali drugim oblikam športa, vsaj uro in pol
na dan in zdaj ga imam celo malce več.
UROŠ SLAK (voditelj)
Kaj pa je za vas luksuz, gospod Češko? Si privoščite kakšne razkošne počitnice? Živite na veliki nogi ali ste bolj tip
Jureta Kneza?
SANDI ČEŠKO (solastnik in direktor družbe Studio Moderna Brands)
Poglejte, nisem ravno asket, ne, na tem področju, ne, razmetavam pa z denarjem v tem smislu, da bi sebe sebe
predstavljal navzven skozi statusne simbole, ne. Teh nimam in teh si nisem nikoli kopičil, ne v obliki drage zlate ure, ne v
obliki jahte, ne, v obliki vikenda na obali. Sicer pa rad grem na kakšen lep dopust in seveda kaj dobrega poješ in uživaš v
kakovosti življenja.
UROŠ SLAK (voditelj)
Gospod Češko, kako se je korona-kriza odrazila na vaše poslovanje?
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SANDI ČEŠKO (solastnik in direktor družbe Studio Moderna Brands)
Ja, to je bilo najhujše leto v mojem življenju. Kot vemo, se je začela vsa zadeva na Kitajskem. Tam smo najprej zašli v
težave, izgubili smo 10 % trga, ker nismo mogli več prodajati izdelkov na azijske trge. To nas ni tako prizadelo, ker
imamo visoko rast. Vendar ko je udarilo v Evropi, je bilo res hudo. Zaprle so se vse trgovine, ker je predstavljalo 35 %
našega prometa. To smo nekako uspeli skompenzirat skozi prodajo, internetno prodajo in bili kar optimistični in nato so
začeli zapirati tudi tovarne. V Italiji zaradi tega, ker je pač država zaprla našo tovarno. Na Poljskem zaradi tega, ker je
pač v tovarno udaril covid. Na srečo smo imeli 2 tovarni, ki sta še normalno funkcionirali. Potem smo, nismo mogli vstopiti
na neke nove trge, kot je bila Indija, ki je bi nas najpomembnejši trg, prav tako ne Južno Afriko. Uspeli pa smo odpreti
nove segmente v Franciji, v najbolj luksuznem nivoju ležišč, in odprli smo popolnoma na novo on-line trg na Švedskem, ki
so dobra. Hkrati smo pospeševal rast tudi uspešno na našem največjem trgu, ki je angleški trg. Potem ko že misliš, da si
kolikor toliko obvladal vse te izzive, ti udari zdajle pred dvema mesecema 20 procentno povečanje surovin in tu se nimaš
kaj pogajati. Moraš biti vesel, da ob pomanjkanju surovin, pene, lahko sploh kupiš pri dobaviteljih to peno, tako da ni bil,
ni bilo točke, ni bilo segmenta na kompletni naši nabavni verigi ali pa prodajni verigi, ki ne bi bil podvržen vprašanju, ali
bomo ali ne bomo sploh še uspeli poslovati in trgovat. To je prvo vprašanje, ki sem si ga postavil, ko se je zgodil lock
down v Evropi, kaj bomo naredil, če se vse ustavi, ne.
UROŠ SLAK (voditelj)
Gospod Knez, je bila za vas korona-kriza priložnost za še večjo rast podjetja ali je tudi vas udarilo, ne? Kako ste koronakrizo obrnili sebi v prid?
JURE KNEZ (Dewesoft)
Ja, letošnje leto je bilo zelo zahtevno. Mi delamo za razvojne laboratorije avtomobilskih, v letalski industriji, v aerospace
industriji in ko se tam projekti ustavijo, se tudi nam ustavijo, naše poslovanje. S prodajnim delom sodelavcev, sodelavk,
prodajnikov smo uspeli pridobiti dovolj posla, da smo nekje 2 tedna nazaj dosegli lanski promet, tako da računam, da bo
naš promet na koncu leta nekje med 10 in 15 % višji kot v istem obdobju lani, kar je dejansko za ta čas, vsaj meni
neverjetno, tako da se dobro delo, v bistvu nagrajevanje zaposlenih, sistem solastništva se obrestuje in to se pokaže šele
v teh časih, v krizi, koliko je to res pomembno.
UROŠ SLAK (voditelj)
Kakšni so vaši načrti v Sloveniji, gospod Češko? Je še na vašem zemljevidu?
SANDI ČEŠKO (solastnik in direktor družbe Studio Moderna Brands)
Če lahko samo dodam, to, kar je Jure Knez rekel glede rasti, ne. Kljub vsem tem izzivom, ko je bila vsaka točka našega
poslovanja postavljena pod vprašaj, bomo letošnje leto dosegli najmanj 50 procentno rast, ne. In zdaj se rast v bistvu še
povečuje, medtem ko naši konkurenti vse te razloge, ki sem jih prej navedel, navajajo za to, da v bistvu se jim je rast
zmanjšala ali pa celo prodaja zmanjšala. Trenutno so moji najbolj ambiciozni načrti povezani s tem, da bi postavil najbolj
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robotizirano tovarno 4.0 za proizvodnjo personaliziranih ležišč v Sloveniji, ne, kjer bo vse samo visoka tehnologija. To pa
odvisno seveda tudi od nekateri zunanjih faktorjev, ki pa so na žalost v Sloveniji negativni.
UROŠ SLAK (voditelj)
Gospod Knez, vi ste se, ne, zanimivo, odločili za delavsko solastništvo v podjetju in pravite, to se je v času krize še
posebej izkazalo za dobro. Zakaj pa sta se že v preteklosti za to odločili, ne?
JURE KNEZ (Dewesoft)
Ja, v krizi ali izven krize je izredno pomembno, da so sodelavci, da res čutijo, da delajo za sebe in vsa ta naša politika do
tega, do solastništva se je v tem času še posebej, še posebej bogato obrestovala. Ni bilo treba razlagat, kako pomembno
je, da delamo. Vsi so bili dejansko resnično veseli vsakega projekta, tako da je... Ne vem, za mene je bilo letošnje leto iz
te strani zares, zares lepo. Vsem smo omogočili, da delajo od doma. Da dejansko tudi si vzamejo v prosto, če se ne bi
počutili v podjetju varni, pa se praktično nobeden ni za to odločil, tako res, res smo delali kot eno.
UROŠ SLAK (voditelj)
Gospod Češko, v začetku so na lestvici najbogatejših kraljevali tajkuni, ne, Igor Bavčar pa Boško Šrot, pa slamnata
Daniela Raković. Zdaj so na njej ostali resni podjetniki. Tudi lestvica najbogatejših tako na nek način odraža tranzicijske
spremembe v Sloveniji ali ne, po vašem mnenju?
SANDI ČEŠKO (solastnik in direktor družbe Studio Moderna Brands)
Očitno to drži. Vendar poglejte, kljub temu, da so ljudje, ki se ukvarjajo s finančnimi naložbami ali finančnimi
špekulacijami pri nas stigmatizirani ravno zaradi tega, vrste negativnih primerov, ki jih pač lahko vidimo, smo jih videli.
Oni bili potrebni in koristni, ne. Ampak potrebni in koristni kot v vsaki družbi, kot v ameriški, kot v zahodni, ker pač so tisti,
ki vlagajo denar v produktivne stvari. Pri nas so, pa se je vse to zreduciralo samo na ozek krog ljudi, ki so bili tesno
vezani na državo, ne, in kot vidimo, ne samo da jim doma ni uspelo, tudi v tujini ne poznam niti enega samega projekta,
finančne investicije, ki bi bil uspešen. Medtem ko cel kup naših obrtnikov, podjetnikov uspešno posluje po vsem svetu. To
nam dosti veliko pove o neki perverznosti politike, privatizacije v slovenskem prostoru in modela, ki so se ga držale tako
leve kot desne vlade.

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

UROŠ SLAK (voditelj)
Gospod Knez, kam nameravate peljati podjetje? Zdaj imate tudi vesoljski program.
JURE KNEZ (Dewesoft)
Ja, dejansko delamo naprej, razvijamo naprej. V teh časih zaradi dobre, zelo dobro likvidnostne situacije še bolj
intenzivno vlagamo v nove produkte, torej v produkte, ki niso samo namenjeni samo za meritve, ampak tudi za krmiljenje
in 1. projekti so bili dejansko zelo uspešnih in tako nadaljujemo naprej.
UROŠ SLAK (voditelj)
Najlepša hvala obema, da sta bila naša gosta in veliko uspehov še naprej. Hvala.
SANDI ČEŠKO (solastnik in direktor družbe Studio Moderna Brands)
Hvala za povabilo.
JURE KNEZ (Dewesoft)
Hvala.
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Janša – novi evropski avtokrat
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Janez Janša je v pismu evropskim voditeljem
podprl Poljsko in Madžarsko, ki nasprotujeta temu,
da je dostop do evropskih finančnih sredstev povezan s
spoštovanjem prava

Milan Zver, Viktor Orbán in Janez Janša
Poljska in Madžarska sta v ponedeljek onemogočili sprejem evropske uredbe o finančnih virih,
povezanih s sredstvi za obnovo Evrope, ki jo je prizadela epidemija, kar je bilo pričakovano. Gre za
politično izsiljevanje. Ti dve državi sta namreč že med pogajanji o evropskem proračunu nasprotovali
kakršnemukoli pogojevanju prejemanja evropskih sredstev. Že takrat sta, priključila pa sta se jima
tudi Janez Janša in Slovenija, trdili, da se termin »spoštovanje pravne države« lahko zlorabi. Imata
prav, vendar ta termin zlorabljata ravno ti državi, ki sta že tri leta v postopkih zaradi kršitve vrednot
Evropske unije, kot jih določata Pogodba o Evropski uniji in njen 7. člen.
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Poljski evropska komisija tako očita kršitve evropskega prava zaradi zakonodaje, ki v tej državi ureja
delovanje ustavnega in drugih sodišč. Na Madžarskem pa je seznam kršitev še daljši – povezan je s
temeljnimi načeli demokracije, političnih svoboščin, z akademsko svobodo, s svobodo izražanja.
Poljska in Madžarska sta med največjimi prejemniki finančnih sredstev v EU, kakršnokoli zmanjšanje
tega neto priliva evrov pa bi seveda ogrozilo stabilnost njunih oblastnih elit in programa, ki ga
izvajajo.

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

Janez Janša je že večkrat podprl njun pogled, tudi na julijskem vrhu evropskega sveta. Minuli torek
je recimo v slovenskem parlamentu razlagal o tem, da se gre Bruselj nevarne politične igrice, zadaj
naj bi bila prevara, politična zloraba pojma o pravu. »Vladavina prava pomeni, da na koncu odloča
neodvisen organ, nepolitični organ. Se pravi, če mi tukaj v slovenskem parlamentu ali pa nekje v
evropskem parlamentu sprejmemo nekaj z večino, je to pač politična odločitev, je to odločitev
zakonodajnega telesa,« je pojasnjeval pred slovenskimi poslanci. »Predstavljajte si, da mi dobimo
neke informacije, da se obvoznica okoli Amsterdama financira na nekoliko čuden način, in
predlagamo, da se to financiranje zaustavi v Sloveniji. Predstavljajte si reakcijo na Nizozemskem.
Ne glede na to, kaj se bo zgodilo potem na koncu tega postopka. Jaz vam zagotavljam, da bo v roku
enega leta potem Nizozemska sprožila nek postopek glede financiranja nekega projekta v Sloveniji
samo zaradi tega, ker bo to javnost zahtevala. To je konec Evropske unije.« V teh besedah je veliko
poenostavljanja in zavajanja. Janša to ve. Evropska unija je politični projekt. Tudi pogodbo o
temeljnih vrednotah Evropske unije so podpisali politiki. Prav tako so se politiki dogovorili tudi o
načinu razdeljevanja in višini evropskih sredstev. Evropski politiki sprejmejo uredbo s pravno veljavo.
In velika večina evropskih politikov, držav očita Poljski in Madžarski, da ne spoštujeta zavez o
skupnih vrednotah.
Ne gre za obvoznice, za postavljanje tovarn, za energetske prenove starih stavb ali pa čistilne
naprave, financirane s sredstvi kakšnega evropskega sklada. Države, ki so se vključile v Evropsko
unijo, so se zavezale k spoštovanju njenih vrednot, naštetih v drugem členu Pogodbe o EU,
zavezale so se k spoštovanju svobode, demokracije, k zavzemanju za enakost, za pravno državo in
podobno. In če obstaja očitno tveganje, da kakšna država huje in vztrajno krši te vrednote, obstajajo
tudi dogovorjeni mehanizmi, kaj storiti s takšno državo. Večina evropskih držav se danes strinja z
načelom o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava, a Madžarska in Poljska sta ravno
zaradi tega blokirali sprejetje dogovora o večletnem proračunu, za katerega pa je potrebno soglasje.

»Ravnanje Madžarske in Poljske je neodgovorno. To, da EU
temelji na vladavini prava in demokraciji, nikoli ne sme biti
predmet pogajanj.«
– Ljudmila Novak, evropska poslanka

Vrnimo se v Slovenijo. Nista le Madžarska in Poljska takšni, enako razmišlja tudi Janez Janša. Ta je
v torek poslal pismo vsem predsednikom evropskih vlad, pa tudi predsednici evropske komisije

263

Mladina.si
Država: Slovenija

20.11.2020
Petek, 00:06

Kazalo

https://www.mladina.si/202939/jansa-novi-evropski-...

3/4

Ursuli von der Leyen in predsedniku evropskega sveta Charlesu Michelu, v katerem se je postavil na
stran Poljske in Madžarske. Njegova argumentacija je enaka tisti iz slovenskega parlamenta, pojem
»vladavina prava« naj bi se zlorabljal. Janša je v pismu stopil še dlje, namignil je, da se Evropska
unija oddaljuje od demokracije. »Tisti med nami, ki smo del življenja prebili pod totalitarnimi režimi,
vemo, da se odstopanje od realnosti začne, ko procesi ali ustanove dobijo imena, ki pomenijo ravno
obratno od njihovega bistva«. Enako trdi Viktor Orbán, ki je v ponedeljek EU primerjal s Sovjetsko
zvezo. Janša je nato v vse skupaj vpletel tudi samega sebe. »Sprožili so celo postopek po 7. členu
pogodbe o EU, čeprav v nobeni od teh držav ni bilo in še zdaj ni zlorabe sodstva za politične cilje in
nobena ni imela niti enega političnega zapornika, kaj šele primera kraje volitev kot v Sloveniji.«
Seveda bi lahko trdili, da gre za pogajanja, za boj za suverenost, za pogum Slovenije, Madžarske in
Poljske, ki se nočejo ukloniti evropskim diktatom. A resnica je bolj prozaična. Politika je igra
interesov in moči. Evropska sredstva Viktorju Orbánu omogočajo politično preživetje. Z njo je ustvaril
klan oligarhov in članov stranke Fidesz, ki s pomočjo korupcije in poneverb vladajo državi. Kar ima
svoj »odmev« tudi v Sloveniji. Orbán in finančna sredstva njegovih madžarskih prijateljev so
omogočili rast propagandnega aparata stranke SDS. In zdaj je Janša Orbánu dolžan vrniti uslugo.
Zato ga brani, zato naj bi Madžarska znova sodelovala pri gradnji drugega tira, zato je madžarska
družba TV2 prevzela Planet TV. Ključno vprašanje je vedno denar.

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

Danes je celotna država talka Janševih osebnih frustracij in njegovih osebnih političnih interesov.
Morda so to začeli spoznavati tudi koalicijski partnerji. Predsednik NSi Matej Tonin je zapisal, »da
pismo predstavlja mnenje premierja, saj vlada o njem ni odločala«, minister za zdravje in začasni
vodja DeSUS Tomaž Gantar pa, da pismo predsednika vlade evropskim voditeljem »zagotovo ne
koristi interesom Slovenije, postavlja nas med problematične države, kamor nikoli nismo sodili. To
terja resno razpravo.« Pismo so obsodili tudi v SMC, celo zadržani Zdravko Počivalšek je zapisal, da
se z nekaterimi poudarki predsednika vlade ne strinja, »vendar pa to osnovno sporočilo v pismu ne
pride do izraza, ker ga povsem zasenčijo nepotrebne izjave o ukradenih volitvah in drugih osebnih
pogledih predsednika vlade.« A ni se za slepiti, Počivalšek je Janšo podprl, všeč bi mu bil bolj miren
pogled, drugačni verbalni akcenti, še posebej, ker smo v epidemiji, a obsodbe Poljske in Madžarske,
njunega izsiljevanja na evropskem nivoju in spornih politik v teh državah, Počivalšek ni izustil. Ostaja
z Janšo. Ne gre za politiziranje, pač za vprašanje demokracije in njenih meja.
Počivalšek ni dolgo v politiki, ne razume je, vseeno mu je za pomembne detajle, sporočila,
kontekste. Pravo naravo Orbána, pa tudi Janeza Janše je že pred časom spoznala tudi evropska
poslanka Ljudmila Novak. V torek zvečer je recimo zapisala: »Ravnanje Madžarske in Poljske je
neodgovorno. To, da EU temelji na vladavini prava in demokraciji, nikoli ne sme biti predmet
pogajanj. Žalostno je, da obe državi želita v tej hudi zdravstveni krizi držati za talca celotno Unijo.«
Nato je dodala, da upa, da bo EU tokrat pokazala, da misli zelo resno, »in kljub grožnjam obeh
držav uveljavila mehanizem vladavine prava in nakazala denar tistim, ki želijo spoštovati naše
skupne temeljne povojne vrednote. Pri tem moramo vztrajati.« Enako trdi tudi Manfred Weber, vodja
EPP v evropskem parlamentu. Dejal je, da ne bodo privolili v porabo evropskega denarja, če to ne
vključuje zavezujočega mehanizma pravne države. »Neodvisni sodniki in svobodni mediji so temelji
naše demokracije in naše svobode. Glede tega ne bomo sklepali kompromisov.«
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Madžarska je mafijska država, kjer njeni voditelji izkoriščajo politične mehanizme za osebne
interese. Poljska je država, kjer je politično nastavljeno ustavno sodišče prepovedalo splav.
Namesto da bi se Slovenija postavila na stran spoštovanja evropskih vrednot, njen premier sodeluje
v političnih igricah Viktorja Orbána in poljske vlade in vse to brezsramno počne sredi epidemije.
Kakšni so interesi slovenske vlade? Kakšni so interesi Slovenije? Kam spadamo? Kaj zagovarjamo?
Zakaj smo člani Evropske unije? Samo v avtokracijah se razsvetljeni vladar usede za mizo in mimo
parlamenta, mimo zunanjega ministrstva, mimo posvetovanja s političnimi partnerji, mimo
dolgoročnih strategij napiše voditeljem drugih držav neko pismo, ki v resnici škodi interesom države,
ki jo vodi, in ljudem, ki v njej živijo.
Christiaan Hetzner je nemški novinar, prihaja iz Frankfurta, piše o avtomobilski industriji, pa tudi o
politiki, financah, tehnologiji. »Mislil sem, da je Slovenija vzor novim državam v EU,« je v sredo
napisal na Twitterju. »Sprejela je evro, ima razmeroma visok BDP na prebivalca. Navdušen sem bil
nad Ljubljano, ko sem jo obiskal. Zdaj pa zvem, da je njen premier naklonjen Trumpu in Orbánu.«
Ja, točno tja je Janša umestil Slovenijo. Med Orbána in Trumpa.

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

Vodilni evropski portal Politico Janeza Janše v naslovih ne imenuje več z njegovim imenom. Naslov
članka o zadnjem Janševem pismu se je glasil »Maršal Twito piše pismo«.
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Evropska sredstav za gradnjo kanalizacijskega
omrežja
RA SLOVENIJA 1, 19. 11. 2020, DANES DO 13IH, 13:14
LUKA POTOČNIK (voditelj)
Občine Celje, Vojnik in Štore, ki so se skupaj lotile graditve manjkajočega kanalizacijskega omrežja so uspešno pridobile
Evropska sredstva. Projekt, ki ga ocenjujejo na nekaj več kot 11.000.000 evrov bo Evropska unija sofinancirala s 4,7
milijona evrov, država bo primaknila 1,2 milijona. Matija Mastnak.
MATIJA MASTNAK (novinar)
V treh občinah na celjskem: Celju, Vojniku in Štorah bodo do leta 2023 zgradili več kot 28 km kanalizacijskih vodov, od
tega dobrih 15 v Celju. Tam bodo na omrežje priključili več kot 400 novih gospodinjstev in 12 črpališč. Mojca Grušovnik
Andrić z Mestne občine Celje.
MOJCA GRUŠOVNIK ANDRIĆ (Mestna občina Celje)
Odpadna voda, ki se zdaj na nekaterih območjih iz pretočnih greznic nekontrolirano izliva v podtalnico in bližnje jarke,
oziroma vodotoke se bo po priključitvi na kanalizacijsko omrežje čistila v Čistilni napravi Celje ali Čistilni napravi Škofja
vas.
MATIJA MASTNAK (novinar)
Ta naložba je za varovanje narave, predvsem za ohranjanje virov pitne vode nujno potrebna, doda župan Vojnika Branko
Petre.
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BRANKO PETRE (župan Občine Vojnik)
To so stari sistemi, ki nekako, ali imajo še vedno svoje greznice, ali pa so na nek način odvajali te vode v neke skupne
odvodne jaške in v bistvu dejansko se s tem je onesnaževala naša narava.
MATIJA MASTNAK (novinar)
To je eden od redkih projektov gradnje kanalizacijskega omrežja, ki ga bo Evropska unija financirala v iztekajoči finančni
perspektivi.
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Načrti nove stanovanjske soseske
RA SLOVENIJA 1, 19. 11. 2020, DANES DO 13IH, 13:16
LUKA POTOČNIK (voditelj)
Med najpomembnejšimi temami, ki so jih ljubljanski mestni svetniki obravnavali na seji ta teden so načrti nove
stanovanjske soseske v Zeleni jami. Stanovanj v prestolnici za tiste, ki nimajo globokih žepov kronično primanjkuje, tudi
neprofitnih najemnih. Ljubljanski stanovanjski sklad pa kljub dobrim nameram, kar mu priznavajo tudi mestni svetniki,
nikakor ne uspe zadostiti povpraševanju. Napoved novih 88 neprofitnih stanovanj je zato dobra novica. Živa Trček.
ŽIVA TRČEK (novinarka)
Svetniki so sprejeli dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo sosesko vzdolž Flajšmanove
ulice, od novogradnje pri križišču s Šmartinsko cesto do križišča s Kavčičevo. Miran Gajšek, vodja oddelka za urejanje
prostora.
MIRAN GAJŠEK (vodja oddelka za urejanje prostora, MOL)
Poanta je v tem, da bi se nadaljevala neka sorazmerno gosta stanovanjska gradnja na tem območju.
ŽIVA TRČEK (novinarka)
V novi soseski bo 88 stanovanj v štirih stolpičih. Miran Gajšek.
MIRAN GAJŠEK (vodja oddelka za urejanje prostora, MOL)
Zdaj, kar se tiče višine vidite, da je to P+3+2 terasni etaži, kar na en način pač odraža neko mestno identiteto Šmartinske
ceste in tudi potrebe po sorazmerno gosti pozidavi. Poudarjam pa to, da je zraven načrtovan tudi en zelo dostojen park.

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

ŽIVA TRČEK (novinarka)
Nekateri svetniki so opozarjali, da je bilo predstavljeno slikovno gradivo zavajajoče. Mojca Sojar, NSi.
MOJCA SOJAR (NSi)
Nekaj bo tem ostalo parka, ampak majčkeno je vseeno, tei slike so bile malo zavajanje. Tako bogati in pa tako velika
površina tega parka ne bo, kot je bilo dvakrat povedano.
ŽIVA TRČEK (novinarka)
Slišati je bilo tudi, da bo območje natlačeno, saj so tam že novogradnje.
IDA MEDVED (SDS)
Kje bo imel Trgograd blok parkirišča za goste, pa kje bo imel stanovanjski sklad parkirišča?
ŽIVA TRČEK (novinarka)
Se je Spraševala Ida Medved, SDS. Župan Zoran Janković je odgovoril, da se bo parkiralo v garažah, prostora je dovolj,
prav tako bo dovolj velik park. Ko bo to mogoče, bodo o načrtih izvedli javno razpravo.
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Slovenija z eno

višjih rasti
gradbeništva v EU
LUKSEMBURG

•

Obseg

gradbenih del v območju z
in

evrom

v celotni EU

septembra

na

se je
upad

zmanjšal,

mesečni

ravni

je bil

2,9-

oz. 2,5-odstoten. V medletni

je bil padec

primerjavi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Državni zbor je sinoči potrdil proračuna za
prihodnji dve leti
TV SLOVENIJA 1, 19. 11. 2020, DOBRO JUTRO, 8:03
BARBARA VIDMAJER (novinarka)

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

Državni zbor je sinoči potrdil proračuna za prihodnji dve leti. Prihodnje leto naj bi država z davki pobral 10,7 milijarde,
porabila pa naj bi 13,4 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj bi tako drugo leto dosegel 5,6 % BDP-ja, leto zatem pa
3,1 % BDP-ja. Zaradi epidemije so dovoljeni odmiki od fiskalnega pravila. V opoziciji pa bi ob tem želeli več denarja za
zdravstvo in gradnjo domov za starejše.
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Predsednik vlade se je sinoči sestal tudi z
županom Ljubljane Zoranom Jankovićem
TV SLOVENIJA 1, 19. 11. 2020, DOBRO JUTRO, 9:02
BARBARA VIDMAJER (novinarka)

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

Predsednik vlade se je sinoči sestal tudi z županom Ljubljane Zoranom Jankovićem in ob tem podprl idejo o poglobitvi
železniške proge v Ljubljani in gradnji logističnega centra. To bi namreč pomenilo razbremenitev javnega prometa. V
vladi ocenjujejo, da bi projekt prispeval tudi k ponovnemu zagonu gospodarstva po trenutni zdravstveni krizi.
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- Vlada
Budimpešto
SLOVENIJA

vabi na drugi tir
2TDK medtem pozval gradbince

-

LJUBLJANA

Slovenska

vlada

je

prejšnji teden na odbor DZ za zunanjo po-

litiko vložila pobudo za sklenitev sporazuma
med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju
pri izgradnji in gospodarjenju z drugim ti-

Pobuda

rom Divača-Koper.

oznako

interno,

zato

je

označena z

podrobnosti

niso

znane. Madžarska je z naložbami sicer že

prisotna v tržaškem pristanišču, točneje v
Žavljah.
V Levici

vladni pobudi nasprotujejo.

»Čeprav je kazalo, da sta drugi tir in Luka
Koper rešena pred privatizacijo, da bosta

ostala

javna

infrastruktura

in

bosta s tem

prispevala k razvoju gospodarstva v Sloveniji, je zvesti

spremljevalec Viktorja Orbana,

Janez Janša, obudil škodljivi načrt,« so zapisali. Kot je spomnil vodja poslanske skupine levica Matej T. Vatovec, je vlada Mira
Cerarja v letih 2017 in 2018 skušala izpeljati
pogajanja z Madžarsko o vstopu v projekt
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gradnje drugega tira med Divačo in

prom.
zaciji

Ko-

številnih bitkah proti tihi privatiLuke Koper preko 2TDK se zgodba
Po

ponavlja, je dodal Vatovec.
Družba 2TDK pa

je gradbince, ki jim

je v prvi fazi razpisa priznala usposobljenost

za gradnjo drugega tira med Divačo in Ko-

prom, kot napovedano pozvala k oddaji finančnih ponudb. Rok za oddajo je 4. januar
Družba je k oddaji ponudb pozvala

2021.

Gorenjsko gradbeno družbo v sodelovanju
s CGP in češkim Metrostavom, avstrijski
Strabag z nemškim podjetjem Ed Zublin
in

turškim Giilermak Agirom, Kolektor

CPG

v sodelovanju z Yapi Merkezijem in

Ozaltinom ter turškega gradbinca Cengiz.
Na

seznamu

ni

kitajskih

podjetij.

Njihovo izločitev so v družbi 2TDK utemeljili z zakonodajo, ki spodbuja in pospešuje hitrejši razvoj gospodarstva in rast investicij

po

epidemiji covida-19. Generalni

direktor Pavle Hevka je oktobra pojasnil,
da ima Turčija podpisan dvostranski dogovor
s Slovenijo, zato turška podjetja
lahko sodelujejo v nadaljnji fazi projekta,

Kitajska pa ga nima.
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