Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 24. 8. 2020
Število objav: 9
Internet: 8
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0
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Naslov

Energetska neodvisnost: "Danes razmišljamo o sistemih, ki vplivajo na naš način življenja"

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 8. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...opaža, da je uporabnikom vse bolj pomembno, da je upravljanje ogrevalnega sistema enostavno in dosegljivo
kjerkoli - tudi s pametnim telefonom. “Trendi v gradbeništvu kažejo, da je čedalje pomembnejši tudi videz toplotne
črpalke, tako notranje kot zunanje enote. Glede na velikost novogradenj in pripadajočih zemljišč...

Naslov

Zatišje pred nevihto, ki ni nujna

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 8. 2020

Avtor

Bojan Glavič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...inšpektorjev nad nepravilnostmi. »Zdaj sta na trgu dela dva svetova. Eni res čakajo na delo, drugi pa so
preobremenjeni, čeprav so uradno na čakanju. Zlasti v gradbeništvu se je zaradi karanten zmanjšalo število
razpoložljivih delavcev, zato drugi delajo še več, tudi od 12 do 15 ur na dan.« posel kriza delovna mesta zaposlenost...

Naslov

Vodje pod srajco ne nosijo dresa supermena

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 8. 2020

Avtor

Tonja Blatnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Najpomembnejša pa je odgovornost vseh nas.Danilo Kolenc: Potrebujemo čim več delovnih mest z višjo dodano
vrednostjo, delovna mesta s področja razvoja, inženirstva, delovna mesta, ki niso fizično prenaporna za ljudi – zato
potrebujemo visoko stopnjo avtomatizacije in robotizacije v proizvodnjah. Potrebujemo neobremenjene,...

Naslov

Sedemletni davčni linč inšpektorjev

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 8. 2020

Avtor

Ivan Simič

Teme

Gradbena parcela , Gradbeništvo, graditev

...organ doda, da kakšnih dodatnih pogojev za obdavčitev stavbnih zemljišč, kot je bila zahteva finančnih inšpektorjev,
da je nezazidano stavbno zemljišče »gradbena parcela« oziroma da sta zanj sprejeta podroben prostorski načrt in
zazidalni načrt, ZDDV-1 in Direktiva EU ne določata. Drugostopni organ svojo odločbo zaključi...

Naslov

Uporabite BIM - informacijsko modeliranje gradenj

Medij

Racunalniske-novice.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...potrebne za načrtovanje in izvedbo projektov – tudi ekonomiko gradnje in kasnejšega obratovanja ter vzdrževanja.
Metoda BIM se je uveljavila v arhitekturi, gradbeništvu, inženiringih, strojegradnji, hidro-gradnji, energetiki, sistemski
tehniki in še kje. Udeleženci praktične delavnice boste spoznali vse, kar morate vedeti pred uvedbo...
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Naslov

Vodje pod srajco ne nosijo dresa supermena

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 8. 2020

Avtor

Tonja Blatnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 1.017 cm
2

...Lumar in Knauf Insulation sta zlati gazeli let 2009 in 2013, zavezani gradnji trajnosti v gradbeništvu. Kakovost
prostora vpliva na produktivnost dela, na kvaliteto vsakdanjega življenja, ima močan vpliv na širše okolje, zato je
gradbeništvo neizogibna panoga, ko govorimo o zeleni transformaciji. Pogovarjali smo se z Markom Lukičem,...

Naslov

Vodje pod srajco ne nosijo dresa supermena

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 24. 8. 2020

Avtor

Tonja Blatnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Najpomembnejša pa je odgovornost vseh nas.Danilo Kolenc: Potrebujemo čim več delovnih mest z višjo dodano
vrednostjo, delovna mesta s področja razvoja, inženirstva, delovna mesta, ki niso fizično prenaporna za ljudi – zato
potrebujemo visoko stopnjo avtomatizacije in robotizacije v proizvodnjah. Potrebujemo neobremenjene,...

Naslov

Vodje pod srajco ne nosijo dresa supermena

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 24. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Podjetji Lumar in Knauf Insulation sta zlati gazeli let 2009 in 2013, zavezani gradnji trajnosti v gradbeništvu. Kakovost
prostora vpliva na produktivnost dela, na kvaliteto vsakdanjega življenja, ima močan vpliv na širše okolje, zato je... ...

Naslov

Vodje pod srajco ne nosijo dresa supermena

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 8. 2020

Avtor

Tonja Blatnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Najpomembnejša pa je odgovornost vseh nas.Danilo Kolenc: Potrebujemo čim več delovnih mest z višjo dodano
vrednostjo, delovna mesta s področja razvoja, inženirstva, delovna mesta, ki niso fizično prenaporna za ljudi – zato
potrebujemo visoko stopnjo avtomatizacije in robotizacije v proizvodnjah. Potrebujemo neobremenjene,...
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Energetska neodvisnost:
"Danes razmišljamo o
sistemih, ki vplivajo na naš
način življenja"
ODPRI GALERIJO

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

DJD/DAIKIN

Sanja Verovnik

24.08.2020, 02.00

O tem, kaj ljudje iščejo z vidika bivalnega ugodja in koliko jim je
pomembna energetska neodvisnost, smo se pogovarjali z Matejem
Kramarjem, vodjem svetovalne pisarne mreže Ensvet v Beltincih in
Murski Soboti, ki deluje pod okriljem Eko sklada.
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Energetska neodvisnost je bila vedno v ospredju slovenskega gospodinjstva. Zgodovina nas je
učila, da moramo ravnati skrbno in razumno s svojim premoženjem. To pa se je skozi desetletja
vedno bolj porabljalo tudi za vzdrževalne in obratovalne stroške naših bivalnih okolij,

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

opozarja Matej Kramar.
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Matej Kramar, energetski svetovalec: ”Ogrevanje in hlajenje ter vzdrževanje objekta predstavljajo precejšen delež
letnih stroškov.” MATEJ PUŠNIK

"Tako je bila večina hiš in gospodinjstev še pred dobrimi tremi desetletji precej vezana na
lasten vir ogrevanja. Prevladovali so viri ogrevanja na biomaso in centralna kurišča na lesna
polena, oboje kot najbolj razširjen in preverjen način ogrevanja lastnega doma. Sčasoma so se
pojavile sodobne tehnologije koriščenja lesa in biomasnih virov energije. Sistemi s sekanci in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

peleti so omogočali avtomatizirano dovajanje goriva in hkrati čiščenja pepela. Dopolnjena je
bila tudi tehnika ogrevalnega postrojenja pri kotlih na polena, skupaj s hranilniki toplote, ki je
precej razbremenila gospodarjev 'poklic' kurjača, ki je nekdaj moral na nekaj ur skrbeti za
ugodno temperaturo v bivalnih prostorih s stalnim nalaganjem goriva v kurišče. Danes se
gospodar le enkrat ali dvakrat na dan spomni in naloži polena v kurišče, ki kontrolirano tli in
oddaja toploto v ogrevalni sistem," pravi Kramar, ki opomni, da so bili fosilni viri energije
stalno prisotni in so prevladovali v zgoščenih in mestnih predelih.

Spodbujevalen trend izkoriščanja obnovljivih virov
Sčasoma, v začetku novega tisočletja, so se začeli množično pojavljati centralni sistemi
ogrevanja s pomočjo toplotnih črpalk, pove energetski svetovalec. "Fenomen koriščenja toplote
iz okolice je bil do takrat široki komercialni rabi relativno malo znan, čeprav segajo prvi koraki
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koriščenja toplote okolice v leto 1748. Že takrat so znanstveniki uspešno absorbirali toploto iz
okolice s pomočjo črpalke in etra, takrat sicer le v korist hladilne energije, ki jo danes priznamo
kot začetek rabe hladilnikov in zamrzovalnikov," pojasni Kramar.

60 svetovalnih pisarn v Sloveniji
Eko sklad ponuja za naložbe v obnovljive vire energije, toplotno zaščito stavbe in prezračevanje
nepovratna sredstva v višini okrog 25 odstotkov priznanih stroškov posamezne naložbe, zelo ugodne
kredite za navedene naložbe ter kombinacijo nepovratnih sredstev in kredita. V pomoč pri odločanju
glede naložb z veseljem brezplačno in strokovno neodvisno svetujejo priznani energetski svetovalci v
skoraj 60 svetovalnih pisarnah po celi Sloveniji.

Po njegovih besedah je bil trend koriščenja toplote okolice oziroma obnovljivi vir energije
spodbujevalen, ne samo lokalno, temveč na globalni ravni, kar nam je, tako Kramar, prineslo
enormen napredek tehnologije toplotne črpalke predvsem pri razmerju koristne energije:
toplote in hlada ter vložene (električne) energije za opravljeno delo. "To razmerje opisujemo s
kratico COP (coefficient of performance oziroma koeficient učinkovitosti). Tako so se dokaj
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tehnično zastarele toplotne črpalke ponašale s COP ≤ 2.0, kjer je bila učinkovitost le 50odstotna glede na električno energijo," pojasni sogovornik. "Današnje rešitve omogočajo COP
tudi do 5.0 ali več, kar pomeni, da potrebujemo le 1/5 električne energije, da dobimo eno enoto
toplotne energije. Toplotne črpalke so izstopale v primerjavi z ostalim, dražjim virom
ogrevanja ne samo s svojo učinkovitostjo, temveč tudi z enostavnim rokovanjem in
obratovanjem. Zahtevajo sorazmerno malo prostora za namestitev in za zaloge kuriva, denimo
kurišča na biomaso. To so odlike, ki se pozitivno zrcalijo v arhitekturi novogradnje in pri
prenovi stanovanjske ali poslovne stavbe." Arzenalna namestitev toplotnih črpalk po svetu je
paralelno obudila v življenje tudi tehnologije generacije električne energije, kot so solarne
celice, nadaljuje sogovornik. "Prvotno so bile predstavljene v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja po nabavni ceni približno 500 EUR/W, sedaj stanejo manj kot 0,3 EUR/W. Tako si
lahko predstavljamo, da bo sodoben način ogrevanja oziroma hlajenja gospodinjstev deloval s
pomočjo visoko zmogljivih toplotnih črpalk, ki se bodo v večini časa napajale z lastno
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generirano električno energijo, nameščene na strehi v obliki sončne elektrarne. Vsaj za nekaj
časa, dokler ne preidemo v status dnevne/tedenske akumulacije, v model zmogljivih in okolju

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

prijaznih baterij."

V Sloveniji je zaznati porast števila gradenj skoraj ničenergijskih in nizkoenergijskih stavb, manj pa je za zdaj
celovitih obnov stanovanjskih stavb. DJD/PUREN

Vse več nizko- in ničenergijskih hiš
Odgovore o tem, kaj je danes dobro izbrati in česa ne, ljudje danes vse pogosteje iščejo pri
energetskih svetovalcih. Matej Kramar pravi, da pridno sledijo globalnemu trendu o energijski
neodvisnosti in razumejo pomen obnovljivih virov energije. Zavedajo se, da postaja oziroma je
strošek ogrevanja in hlajenja ter vzdrževanja objekta precejšen delež letnih stroškov.
Razmišljajo o sistemih, ki vplivajo na njihov način življenja, našteva Kramar. Opaža, da ljudje,
ki so večino dneva zdoma, posegajo po sistemih, ki se jih enostavno upravlja in dovoljujejo
nadzor na daljavo, običajno preko mobilne aplikacije. Nasprotno pa tisti, ki so večino časa
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doma, ne potrebujejo takih sistemov, vendar je tudi zanje nadzor nad stanjem ogrevanja v hiši
dobrodošel. Ozaveščenost ljudi o energetski neodvisnosti je v Sloveniji vse večja, pravi
Kramar.

Do kakovosti zraka z ustreznim prezračevanjem
Kakovost zraka je eden najpomembnejših dejavnikov, ko govorimo o dobrem počutju v bivalnih in
delovnih prostorih. V zraku morajo biti dovolj kisika, ustrezna zračna vlaga, nemoteča količina vonjav
in minimalna količina škodljivih snovi, da naše zdravje ni ogroženo. Vse našteto zagotovimo z rednim
in učinkovitim prezračevanjem. Ena od najbolj zanesljivih rešitev pri sodobni gradnji je vgradnja
prezračevalnega sistema z rekuperatorjem. Princip delovanja je preprost: zrak iz kuhinje, kopalnice in
sanitarij odvedemo skozi toplotni izmenjevalnik prezračevalne naprave v okolico. Odhajajoči zrak na
svoji poti na prosto odda toploto zunanjemu zraku, ki ga skozi prezračevalno napravo dovajamo v
bivalne prostore. Težav z vlago, ki povzroča preglavice v hišah z novimi okni, ne bo več, kvečjemu
bomo imeli težave zaradi presuhega zraka, zato je priporočljivo izbrati prezračevalno napravo z
vgrajenim entalpijskim izmenjevalnikom, ki pozimi poskrbi za ustrezno relativno zračno vlažnost v
prostorih. V novih hišah je zaradi zrakotesne gradnje nujen osrednji prezračevalni sistem z
rekuperacijo oziroma vračanjem odpadne toplote, čedalje več ljudi se zanj odloči tudi pri temeljiti
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

posodobitvi doma. Rekuperacija pri prezračevanju pomeni, da izkoriščamo toploto notranjega zraka, ki
ga izpihavamo navzven, da z njo dogrevamo zunanji zrak, ki ga črpamo v notranjost. Pri kakovostnih
rekuperatorjih je izkoristek več kot 85-odstoten, pojasni Milan Kuster iz podjetja Lunos:
“Rekuperator je sestavni del prezračevalnega sistema z rekuperacijo, ki vzdrževanja načeloma ne
potrebuje.” Kot pojasni Kuster, so moderni rekuperatorji večinoma iz visokokakovostne keramike.

Energetski svetovalci ne nazadnje zaznavajo porast števila gradenj skoraj ničenergijskih in
nizkoenergijskih stavb, precej manj pa je celovitih obnov stanovanjskih stavb. "Tudi izbor treh
ali več ukrepov je dokaj ponavljajoča se kombinacija, saj se delež nepovratnih sredstev Eko
sklada poveča za 50 odstotkov. Povečano zanimanje za gradnje skoraj ničenergijskih ali
nizkoenergijskih stavb lahko pripišemo že dokaj dobremu predznanju investitorjev o prednostih
prisilnega prezračevanja z rekuperacijo odpadne toplote. Večina teh investitorjev se že v času
snovanja projektne dokumentacije zavestno odloči za rekuperacijo, čeprav ta še ni posredno
zakonsko zahtevana. Z njo se bistveno izboljša bivalno ugodje zaradi stalne kakovosti zraka,

9

Vecer.com
Država: Slovenija

24.08.2020
Ponedeljek, 02:00

Kazalo

https://www.vecer.com/energetska-neodvisnost-danes...

7/8

hkrati so precej nižji stroški ogrevanja. Tako postanejo potrebe po hlajenju pri novogradnji le
tematika za nekaj dni na leto, če sploh," meni Kramar. Pojasni, da so se zaradi prisilnega
prezračevanja vedno pojavljale tudi možnosti nadgradnje stopnje osnovne filtracije, ki jo vsaka
naprava vsebuje. Tako obstaja možnost namestitve HEPA (high-efficiency particulate air
oziroma visoko učinkovit partikularni zrak) filtrske tehnologije. "Ta se namesti na sesalno
stran, torej na stran zajema svežega zraka iz okolice, in vpiha v obravnavano območje oziroma
prostor. Pred trenutnimi razmerami so po taki tehnologiji filtracije posegali predvsem alergiki.
Ta trend se trenutno povečuje," opaža sogovornik.

Do 75 odstotkov nižji stroški ogrevanja
Zakaj je pri odločitvi za zamenjavo ogrevalne naprave najboljša izbira prav toplotna črpalka?
“Odlikujejo jo varnost, prilagodljivost, enostavnost uporabe, nizki stroški ogrevanja …” našteje
prednosti ogrevanja Suzana Guček iz podjetja Kronoterm. Po njenih besedah uporabnike o nakupu
najbolj prepriča dejstvo, da kljub višji začetni investiciji toplotna črpalka zniža stroške ogrevanja do
kar 75 odstotkov. “Povedano z drugimi besedami: v 15 letih lahko s toplotno črpalko v primerjavi s
kurilnim oljem prihranimo za nov družinski avto srednjega razreda,” pravi Gučkova. Sogovornica
opaža, da je uporabnikom vse bolj pomembno, da je upravljanje ogrevalnega sistema enostavno in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dosegljivo kjerkoli - tudi s pametnim telefonom. “Trendi v gradbeništvu kažejo, da je čedalje
pomembnejši tudi videz toplotne črpalke, tako notranje kot zunanje enote. Glede na velikost
novogradenj in pripadajočih zemljišč je pomembno, da notranja enota zavzame malo prostora in se
zlije s pohištvom. Biti mora tiha, brez zvočnih in svetlobnih elementov, takšna, da lahko uporabnik
nanjo pozabi. Enako velja za zunanjo enoto, ki ne sme kaziti okolice, temveč se mora s svojim
videzom ujemati z arhitekturno podobo hiše.”

Pravilno zaporedje
Matej Kramar je prepričan, da vsak posameznik razmišlja o ukrepih, ki bi njegovi nepremičnini
povečali vrednost in istočasno omogočali nižje obratovalne stroške, vzporedno z idealnim
temperaturnim udobjem v bivalnih prostorih skozi vse leto. "Kot neodvisni energetski
svetovalci smo dolžni stranki predstaviti korak po korak, kako doseči želen cilj in kaj bo to
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pomenilo za njih v naslednjih letih. Potrebno je pravilno zaporedje. Torej, najprej ustrezno
izolirati ovoj stavbe in preprečiti nepotrebno transmisijsko in ventilacijsko izgubo energije ter
nato zamenjati način ogrevanja, ki po izvedenih ukrepih na ovoju stavbe lahko prispeva tudi do
štirikrat manjši porabi energije za ogrevanje. Ne nazadnje, pomembno vlogo pri naložbi igra

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

tudi njena ekonomska upravičenost," poudari Kramar.
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Dnevnik.si
Pozdravljeni, Matjaž

Zatišje pred nevihto, ki ni nujna

POSEL

Bojan Glavič
23. avgust 2020 07:00
23. avgust 2020 10:52
Predviden čas branja: 18 min

Iz tiskane edicije
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NAJNOVEJŠE
23 min

#foto Obsežen
požar odpadnega
materiala na Viču
gasilo prek 220
gasilcev

32 min

Pred Karavankami
kilometer in pol
kolone, stanje se
izboljšuje

1 ura

V Južni Koreji
največje dnevno
število okužb od
marca

1 ura

V soboto potrdili
34 okužb z novim
koronavirusom

2 uri

Garnbretova imela
tudi nekaj treme,
Škoficu občinstvo
dalo dodatno
energijo

Konec julija je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 89.397
brezposelnih. To je kar 17.547 ljudi oziroma 24,4 odstotka več kot pred
letom dni. V prvih sedmih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju
prijavljenih 84.717 brezposelnih, kar je 12,2 odstotka več kot v enakem
lanskem obdobju. Tako se v visokih in skrb zbujajočih, a vseeno
suhoparnih številkah kažejo hude posledice, ki jih je pandemija novega
koronavirusa že pustila na slovenskem trgu dela. Spodbudna novica je le,
da se je po strmem večanju števila brezposelnih po marčnem izbruhu
epidemije v Sloveniji julija v primerjavi s prejšnjim mesecem to število
povečalo le za 20 ljudi, junija pa celo upadlo za več kot 1000 ljudi.

Zaradi krize s koronavirusom se je brezposelnost v Sloveniji in
svetu precej okrepila. Foto: iStock

Gospodarstvo se pobira
»Gospodarsko dno je bilo nepreklicno doseženo

Vse objave

v drugem četrtletju, v tretjem četrtletju se
gospodarska gibanja izboljšujejo. BDP je še
vedno medletno nižji za od pet do sedem
odstotkov tako v Sloveniji kot v EU, predvsem
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zaradi omejitev v storitvenem sektorju, saj je bilo
treba preklicati ali zmanjšati obisk množičnih
prireditev, kot so sejmi, koncerti, kongresi, pa
tudi zaradi manjše aktivnosti v proizvodnem
sektorju. Mednarodno primerljiva stopnja
anketne brezposelnosti je v juniju 2020 znašala
7,8 odstotka na območju z evrom, v Sloveniji pa
4,8 odstotka, potem ko je bila marca letos 4,3odstotna. Stopnja brezposelnosti se je zvišala v
vseh državah, vendar je dvig manjši vsaj za 1,5
do dve odstotni točki, ker je večina držav
sprejela ukrepe za ohranitev delovnih mest.
Nastajanje novih delovnih mest je namreč v
Evropi precej bolj dolgotrajen in drag proces, kot
je njihovo ohranjanje, zato je bil odziv v vseh
državah članicah sorazmeren in logičen.
Politična volja na ravni EU je hitro našla
kompromis pri začasnem okviru pomoči, ki je
državam članicam ponudil formalno podporo, da
so ukrepe sploh uvedle, ne da bi tvegale
morebitne tožbe zaradi nedovoljene državne
pomoči. To pa ne pomeni, da se stopnja
brezposelnosti ne bo še zmerno zviševala do
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

jeseni, predvsem zaradi časovne luknje med
vročitvijo odpovedi zaposlenim ter tudi
zaključkom odpovednega roka,« opisuje sedanje
razmere Bojan Ivanc, glavni analitik
Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).
»Gospodarstvo se je nekako pobralo, bo pa še
vedno zelo odvisno od mednarodnih razmer. Če
se mednarodna trgovina obnovi, ne bo takega
šoka, kot smo se sprva bali. Očitno je, da
gospodarstvo lahko zaživi, ko se bomo navadili
živeti z virusom. Kriza je udarila po sektorjih, ki
niso industrijski, ampak imajo bolj javni značaj,
denimo kultura in storitve. Seveda je prizadet
tudi turizem, a temu je bila dodeljena pomoč z
boni. Lahko bi imeli bone tudi za kulturnike, saj
doslej zanje ni bilo narejenega dovolj in se bo to
poznalo na BDP, saj si brez plačil ne morejo
privoščiti nakupov in se kriza potem prenaša
drugam. Kot pri subvencijah za čakanje na delo
lahko država tudi njim nekaj plača, čeprav ne
delajo, saj se ekonomija tako lahko vrti naprej.
Nasploh se je subvencioniranje čakanja na delo
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pokazalo za daleč najučinkovitejši ukrep,
medtem ko garancijska shema ne deluje, boni
pa imajo učinek le v nekaterih krajih in ne v
vsem turizmu. Ukrep subvencioniranja je zajel le
del ljudi in je še nekaj rezerv, saj ne gre za take
številke, kot je sprva kazalo, tako da so ti ukrepi
podobno kot boni finančno šibkejši od
pričakovanj. Ta ukrep, ki je najučinkoviteje
preprečeval odpuščanje, je zato treba ohraniti,
saj je še vedno nujen v mnogo podjetjih. Ker se
gospodarstvo kljub prizadetosti nekaterih
sektorjev uspeva prilagajati, nisem pesimist
glede jeseni. Bolj skrbi, da od prvega vala nismo
naredili veliko na področju zdravstva in domov
za upokojence,« ugotavlja ekonomist dr. Maks
Tajnikar.

Kaj bo jeseni?
O pomenu in blagodejnosti nadomestil za
čakanje na domu (ta so bile doslej odobrena
264.300 ljudem, a so že po prvem mesecu
zaradi umiritve razmer postopoma usihala) je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prepričan tudi ekonomist dr. Bogomir Kovač, ki
pa je glede jeseni bolj zaskrbljen. »Ukrep
subvencij bi vsekakor kazalo podaljševati, in to
ne le za mesec dni, saj se poslovne politike ne
da voditi, če vsaj za nekaj mesecev naprej ne
veš, kakšni so pogoji. Ta ukrep se je sicer najbolj
prijel v industriji, medtem ko je v bolj
razdrobljenem storitvenem sektorju marsikdo
izpadel. Zdaj bi bilo treba posamezne segmente
trga dela in sektorje v slabem položaju
podrobneje pregledati in tako kot pri epidemiji
poskušati reševati probleme pri žariščih, saj so
generalni preventivni ukrepi predragi in ne dovolj
natančni. Jeseni bomo vsekakor potrebovali
pametne ekonomske in razvojne politike, pri
čemer pa nam politična kriza ne gre na roko.
Bojim se, da gre zdaj bolj za zatišje pred nevihto,
saj bo jesen prinesla pravo soočenje za
evropsko gospodarstvo. Ukrepi, ki so bili sprejeti
v okviru prvega vala, se iztekajo in jih ni mogoče
ponoviti, saj si popolnega zaprtja niti
najbogatejše države ne morejo privoščiti. V
svetu je splošna recesija in hud upad
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gospodarske aktivnosti. Dosedanje spodbujanje
povpraševanja se izteka, kratkoročni ukrepi se
končujejo, evropski razvojni paket pa bo bolj
deloval šele srednjeročno. Upadanje
brezposelnosti se je umirilo, a bi se jeseni lahko
spet okrepilo, saj gospodarska aktivnost nima
globokih regionalnih in globalnih vzvodov za
rast,« opozarja Kovač.

Številni brez dela
Pomen zaposlitve za človeka daleč presega
zgolj finančni vidik, saj vpliva tudi na njegov
družbeni položaj, stike z ljudmi, dnevni ritem in
cilje. Imeti delo je zato eden ključnih pogojev za
zadovoljstvo in srečo, njegova izguba ali že strah
pred tem pa lahko sprožita depresijo, različne
bolezni in celo misel na samomor. Posledice
brezposelnosti so torej tako za ljudi kot za
družbo katastrofalne, zato je v teh časih ključno
ohraniti čim več delovnih mest, čemur je bila
namenjena večina dosedanjih ukrepov. Sodeč
po ustavitvi naraščanja brezposelnosti v zadnjih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

mesecih so ukrepi učinkovali, še vedno pa je
žalostno dejstvo, da je od marca izgubilo delo
skoraj 12.000 ljudi. Posebej drastično, kar za 45
odstotkov, se je od lanskega junija zvišala
brezposelnost med mladimi, pri čemer niti niso
zajeti številne odpovedi avtorskih in podjemnih
pogodb ter upad študentskega dela.
»Najbolj prizadete dejavnosti so gostinstvo in
turizem, druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
kamor se uvrščajo agencije za zaposlovanje,
predelovalne dejavnosti, kulturne, razvedrilne in
rekreacijske dejavnosti. Brezposelnost se je
najbolj okrepila v območni službi zavoda Kranj,
sledijo pa območne službe Koper, Ptuj, Novo
mesto, Nova Gorica in Velenje. K rasti
brezposelnosti so največ prispevale agencije za
zaposlovanje ter Boxmark Leather, Gorenje,
gospodinjski aparati, in Revoz,« sporočajo z
zavoda za zaposlovanje.
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»Čeprav podaljšan ukrep nadomestil za čakanje
na delo zelo blaži morebitno odpuščanje, se to
žal vseeno pojavlja, a predvsem v podjetjih, ki so
imela težave že pred krizo zaradi pandemije. Tak
primer je Boxmark, kjer so že novembra lani
napovedali odpuščanje, ki se je zdaj uresničilo,
ali Lindab IMP Klima, kjer so po dolgotrajnih
težavah zaprli obrat v Godoviču. Drugače pa
trenutno ni večjih napovedi odpuščanj, dobri
gospodarji pa se verjetno zavedajo, da
odpuščenih delavcev ne bi bilo lahko
nadomestiti. V nekaterih podjetjih namreč zdaj
že več zaposlujejo, denimo v BSH Nazarje, v
idrijskem Kolektorju, pa Eta Cerkno, Hella…
Pravzaprav je zdaj dobra novica že to, da niti ni
tako veliko slabih novic, kot bi jih morda
pričakovali v teh časih,« ocenjuje Lidija Jerkič,
predsednica Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, ki je zadovoljna, da so se po treh
mesecih zadeve precej spremenile tudi v
Gorenju, kjer so sprva napovedovali skoraj 1000
odpuščenih, a jih je brez službe ostalo »le«
okrog 80, zaradi povečanega povpraševanja in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

odpiranja tovarne televizorjev pa že obljubljajo
nove zaposlitve.

Več nadzora
»Ponekod se je res obrnilo na bolje, a še vedno
je veliko podjetij v težavah. Vse skupaj poteka v
valovih. Prvi val se je začel marca, ko je
večinoma šlo za napotitev na čakanje na delo
doma. Tedaj so delavci imeli neko socialno
zavarovanje, čeprav so bili mnogi že tedaj v
dvomih, saj jih niso niti obveščali, kaj to čakanje
pomeni. Potem se je začelo reševanje krize s
protikoronskimi paketi, ki so jih delodajalci dobro
naštudirali in se prijavljali za povrnitev stroškov.
Pri tem marsikje ni bilo pravočasnih plač za
delavce, češ da Furs še ni poslal denarja. V prvi
fazi je torej bilo nekaj zmede, sčasoma pa se je
začelo čakanje na delo spreminjati v
odpuščanje, saj so zlasti manjši delodajalci
ugotovili, da so posrkali od države, kar se je
dalo. Da ne bi bilo nadzora, zdaj nekateri manjši
delodajalci raje kar zapirajo podjetja, ki se jih da
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ustanoviti v par dneh, ali pa vročajo odpovedi
zaradi covida-19 kot poslovnega razloga.
Ponekod se kot dodaten razlog za odpoved
pojavlja celo obisk svojcev v BiH ali Srbiji. Za
delavce je torej vse več negotovosti, prihodki pa
jim v zadnjih mesecih ves čas upadajo. Sprva so
bili na 80 odstotkih plače, ko so bili na čakanju,
potem zaradi karantene na 50 odstotkih, nato na
zavodu, kjer dobijo 80 odstotkov od osnovne
plače, mnogi pa imajo pravico le do treh
mesecev nadomestila, kar se že izteka. To
povzroča hude preglavice, saj se stroški niso
znižali. Na trgu dela je zato čutiti vse več
živčnosti in napetosti delavcev, saj je v času
krize še veliko težje iskati službe kot v času
konjunkture,« opaža Goran Lukič iz Delavske
svetovalnice, ki ob podaljšanju subvencij za
čakanje na delo poziva tudi k več varovalkam za
delavce in k večjemu nadzoru inšpektorjev nad
nepravilnostmi. »Zdaj sta na trgu dela dva
svetova. Eni res čakajo na delo, drugi pa so
preobremenjeni, čeprav so uradno na čakanju.
Zlasti v gradbeništvu se je zaradi karanten
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zmanjšalo število razpoložljivih delavcev, zato
drugi delajo še več, tudi od 12 do 15 ur na dan.«
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Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo
POGOVOR
3 ure
Izbrali najboljše
Tonja Blatnik
kratke filme
24. avgust 2020 00:00
3 ure
Izraelsko
24. avgust 2020 0:00
najstnico naj bi
Predviden čas
branja:
min
posililo
3014
moških
3 ure

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

3 ure

Berlin v živo, a z
omejitvami
Vse objave

Vodje pod srajco ne nosijo
dresa supermena
Podjetji Lumar in Knauf Insulation sta zlati gazeli let 2009
in 2013, zavezani gradnji trajnosti v gradbeništvu.
Kakovost prostora vpliva na produktivnost dela, na
kvaliteto vsakdanjega življenja, ima močan vpliv na širše
okolje, zato je gradbeništvo neizogibna panoga, ko
govorimo o zeleni transformaciji. Pogovarjali smo se z
Markom Lukićem, ki vodi Lumar, in Danilom Kolencem,
direktorjem Knauf Insulation – oba snujeta prihodnost
svojih podjetij sloneč na viziji protagonistov zelene
transformacije.
PREVIOUS
NEXT
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NAJNOVEJŠE
2 uri

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

3 ure

Berlin v živo, a z
omejitvami
Vse objave
Marko Lukić, Lumar (Foto: Lumar)

Zlati gazeli 2009 in 2013:
povezuje vaju zaveza
trajnostni ter okolju in
človeku prijazni gradnji.
Bi lahko na kratko orisala
pomen kakovosti in
ugodja bivanja? Kako
pomemben je vpliv
prostora na počutje
posameznika?
Danilo Kolenc: Trajnostni
vidiki – tako gradnje kot
tudi bivanja – so v zadnjem
desetletju dobili novo
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dimenzijo. Ljudje so
ozavestili potrebo po
energetski učinkovitosti,
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure
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Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

kar narekuje uporabo
izolacije. Tudi zato, ker jim
prinaša prihranke.
Naslednja stopnja pa je
zagotovo skrb za zdravje in
ugodje. V našem primeru
izolacija pomembno
prispeva k doseganju tega.
Ljudem je pri ugodju

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

bivanja pomemben zlasti

Berlin v živo, a z
omejitvami

naravnih materialov pa tudi

Vse objave

vidik zdravja, pri čemer
preferirajo vgradnjo
varnost (na primer požarna
varnost) ter splošno ugodje
bivanja, ki ga opredeljuje
kakovost zraka v prostoru,
zvočno ugodje…
Marko Lukić: Vedno več
časa preživimo v zaprtih
prostorih, zato je kakovost
bivanja, ki je resda težko
merljiva na kratek čas,
izredno pomembna. Vpliva
na kakovost opravljenega
dela, zdravje in
razpoloženje. Prostor mora
biti dovolj prezračevan,
osvetljen, zvočno izoliran.
Prav tako ima gradnja velik
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vpliv na okolje, pomislimo
le na porabo energije in
izbor materialov. Les je
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure
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Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva
Berlin v živo, a z
omejitvami
Vse objave

denimo ogljično nevtralen,
še več, skozi fotosintezo
skladišči ogljikov dioksid iz
zraka. Veseli smo, da se
tovrstno zavedanje širi med
kupci in investitorji, ki želijo
vlagati v zelene tehnologije
in tako pognati zeleno
transformacijo v naslednjo
brzino.
Omenili ste zeleno
transformacijo – kako jo
razumete, kakšen je vaš
doprinos?
Marko Lukić: Poslanstvo
Lumarja ni samo gradnja
hiš – smo protagonist
zelene gradnje. Tako kupce
kot investitorje
ozaveščamo in usmerjamo,
da premišljeno izbirajo
materiale. Zelena
transformacija zahteva
spremembo miselnosti.
Danes lahko za isto ceno
zgradimo stavbo, ki bo zelo
potratna, ali pa stavbo iz
ogljično nevtralnih
materialov. Stavbe niso
enkratni nakup. Prevečkrat
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jih ocenjujemo zgolj z
vidika nakupne cene,
pozabljamo pa na stroške
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure
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Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

življenjskega cikla. Kako
posežemo v prostor z
vidika arhitekture, pa je še
dodatno vprašanje, ki
pogosto ostaja
neodgovorjeno. Ko stavbo
postavimo, smo za 70, celo
sto let zgodbo zaključili in
učinkov stavbe ne moremo

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

več spreminjati. Na

Berlin v živo, a z
omejitvami

vse deležnike – samo taki

Vse objave

soroden način morajo tudi
poslovni modeli upoštevati
bodo imeli dolgoročno
prihodnost.
V gospodarstvu se
pogosto določajo
mejniki. Menite, da je
točka preloma največji
uspeh ali točka nič, ko se
vse postavi na novo?
Kriza ali zmaga? Če bi v
vajinih poslovnih
zgodbah iskali točke
prelome, katere bi to
bile?
Danilo Kolenc: Prelomni
trenutek je lahko tako kriza
kot uspeh, verjetno pa je
večji motivator kriza, ko se
23
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podjetje bori za preživetje.
Po drugi strani pa uspeh
omogoča bolj umirjeno,
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

strateško in finančno
podprto načrtovanje
razvojnih aktivnosti. V
zadnjem obdobju bi lahko
govorili o prelomu v letih
krize 2008/2009 –
zagotovo smo takrat začeli
delati nekatere stvari
drugače. V letih od 2014

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

do 2018 pa smo, ob dobrih

Berlin v živo, a z
omejitvami

področju uvajanja nove

Vse objave

rezultatih, naredili nekatere
prebojne korake – tako na
tehnologije kot tudi na
področju reorganizacije in
drugačnih pristopov na
trgu. Že sedaj pa se vidi,
da bo situacija zaradi
letošnje epidemije prav
tako prinesla nekatere
korenite spremembe.
Marko Lukić: Kriza in
konkurenca sta vedno
dobri. Izhajam iz športa,
kjer se bolj kot na uspehe
osredotočamo na svoje
pomanjkljivosti. Iščemo
tisto, kar lahko še
izboljšamo. Naše podjetje
veliko let dela zelo dobro,
24
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zato je zaposlenim to
včasih težko sprejeti. A
trdno verjamem, da
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

problemov ne smemo
začeti reševati takrat, ko že
zelo bolijo – takrat je že
prepozno. Graditi je treba
vsak dan. Točka preloma
za Lumar sta bili leti 1998
in 1999, ko smo izgubili trg
vzhodne Nemčije. Tja smo
dobavljali stenske

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

elemente, a ne pod lastno

Berlin v živo, a z
omejitvami

nič. Takrat smo se morali

Vse objave

blagovno znamko. Z 200
hiš na leto smo padli na
na novo postaviti; da je bila
izkušnja še bolj trpka in
boleča, se nam je to
zgodilo v času, ko je šlo
vsem zelo dobro. Zato pa
smo leto 2008 pričakali
likvidni in povsem
nezadolženi. Tudi zato smo
leta 2009 dobili zlato
gazelo – ravno v času
globalne krize 2008 smo
hitro rasli in pridobivali
tržne deleže.
Kakšni so odzivi
partnerjev, dobaviteljev
in kupcev? Kaj
pričakujete, da se bo
25
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dogajalo na vaših trgih v
naslednjih mesecih? Ali
čutite strah ali zagon?
NAJNOVEJŠE

deležnikov so načeloma

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

situaciji primerni – čutiti je

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

gledajo na stroške in se

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

potencialnega drugega

2 uri

3 ure

3 ure

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

Danilo Kolenc: Odzivi

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva
Berlin v živo, a z
omejitvami
Vse objave

negotovost, strah in visoko
stopnjo racionalizacije. Vsi
hkrati zavedajo
vala, ki je morda že pred
vrati in v tej luči se
poslovanje še ni
normaliziralo. Nekateri
svetovni trgi so se v celoti
zaprli, njihovo odpiranje pa
je postopno, s tem pa bodo
le počasi rasla tudi
naročila. Je pa res, da
določeni kupci delujejo tudi
v ustaljenih obsegih.
Gradbeništvo v Sloveniji še
pričakuje krizo v smislu
zmanjšanega obsega
investiranja in s tem
poslovanja, kar nas bo
zagotovo doletelo proti
koncu leta in v naslednjih
letih. Investicijski cikel –
zlasti zasebnih investitorjev
– bo glede na gospodarsko
krizo zagotovo splahnel,
zato računamo na državo,
26

24.08.2020

Dnevnik.si

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042937053/posel/gazela/vod...

9 / 23

da bo poskrbela za javne
investicije in na tak način
omogočila, da bo sektor
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

da vitalen.
Kako v panogi
gradbeništva gradite
trajnostno prihodnost?
Obe podjetji si želita

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

ustvariti priložnosti tudi z
naprednimi trajnostnimi

3 ure

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

Danilo Kolenc: Že osnovna

3 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

gradbeništva ostal kar se

Berlin v živo, a z
omejitvami
Vse objave

rešitvami.
funkcija naših materialov –
varčevanje z energijo – je
eden najpomembnejših
gradnikov trajnostne
gradnje. V prvi vrsti gre za
iskanje novih, naprednih
trajnostno usmerjenih
rešitev tako na področju
gradbeništva kot tudi na
področju industrijskih
uporab naših izdelkov.
Iščemo sistemske rešitve s
čim bolj naravnimi
materiali, iščemo nove,
trajnostne načine vgradnje
z možnostmi kasnejše
razgradnje, optimiziramo
transporte, recikliramo
stare, odslužene materiale,
izboljšujemo področje
27
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pakiranja z uveljavljanjem
manj potiskanih, trajnostnih
embalažnih materialov…
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Drugo pa je trajnostna
proizvodnja – kjer vlagamo
izjemno veliko časa in
sredstev v optimizacijo
proizvodnje v smeri
manjšega obremenjevanja
okolja – od nove
tehnologije, kjer koks
nadomeščamo s plinom,

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

do uvajanja ekoloških

Berlin v živo, a z
omejitvami

ter uvajamo številne male

Vse objave

veziv. Povečujemo zelene
površine v okolici tovarne
izboljšave z namenom, da
bo naša proizvodnje čim
bolj trajnostna. Ob tem
potrebujemo tudi podporo
lokalne skupnosti in
lokalnih oblasti, da nam
omogočijo izvedbo
določenih korakov, ki bodo
zagotavljali trajnostni
razvoj. Nenazadnje pa je
naša vloga – kot enega
večjih in najbolj naprednih
proizvajalcev v gradbenem
sektorju v Sloveniji – da
ozaveščamo trg o pomenu
trajnostne gradnje,
izobražujemo izvajalce,
pomagamo arhitektom… V
28

24.08.2020

Dnevnik.si

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042937053/posel/gazela/vod...

11 / 23

ta namen smo pred dvema
letoma zgradili nov
demonstracijsko
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva
Berlin v živo, a z
omejitvami
Vse objave

izobraževalni objekt –
Knauf Insulation
Experience Center – ki je
že sam po sebi primer
dobre prakse trajnostne
gradnje, aktivnosti v njem
pa na različne načine –
prilagojeno ciljnim
skupinam – promovirajo
trajnostno gradnjo, načine
njene implementacije ter
njene prednosti.
Marko Lukić: Hiše so
stičišče vseh tehnologij. So
integrator trajnostne
mobilnosti, pridobivanja
sončne energije in bivanja.
Ti elementi sami zase niso
rentabilni – ko jih začnemo
povezovati, pa so. Torej
trajnostna hiša, sončna
elektrarna, samooskrba in
električni avtomobil – ko
vse to povežemo, so učinki
večji. Vse omenjeno
razvijamo in peljemo v
Lumarju v okviru našega
koncepta Lumar Zero
Emission Living. Z
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veseljem pa opažam, da so
mladi na tem področju bolj
ozaveščeni.
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

3 ure

3 ure

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

3 ure

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo
Izbrali najboljše
kratke filme

Kako razumeta svojo
vlogo kot vlogo
direktorja, vodje? Katere
vrednote vaju vodijo,
kako jih udejanjata v
polju svojega dela?

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

Danilo Kolenc: Pri mojem

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

je vedno, v trenutnem času

Berlin v živo, a z
omejitvami
Vse objave

delu me vodijo vrednote
naše korporacije. Med njimi
pa še posebej, na prvem
mestu človečnost. Sicer pa
sledim tudi drugim
vrednotam – podjetnosti,
predanosti in partnerstvu –
praktično na vsakem
koraku svojega delovanja.
Marko Lukić: Vloga vodje
postaja izredno zahtevna.
V Lumarju imamo izredno
razpršeno strukturo ljudi,
saj nismo klasična
industrija. Večina dela se
opravi šele na gradbišču,
kjer so pogoji dela drugačni
in manj predvidljivi. Smo
spoj industrije in
rokodelstva. Novodobni
vodja mora predvsem
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motivirati sodelavce, dajati
jasna navodila ter zgraditi
in nenehno graditi
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

pripadnost blagovni
znamki. Iz vertikalno
strukturiranih organizacij
vse bolj prehajamo v
organske oblike, kjer prava
avtoriteta ne temelji na
položaju, ampak si jo
vsakič znova
vzpostavljamo znotraj tima.

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

Tudi vodja je včasih v

Berlin v živo, a z
omejitvami

vodje ne nosimo dresa

Vse objave

podrejenem položaju do
sodelavcev, pod srajco
supermena. Smo ranljivi in
empatični.
Gazele letos obeležujejo
20 let delovanja.
Dvajsetletnico sta
zaznamovali tudi vajini
podjetji, kaj menita,
kakšna podjetja bodo
zaznamovala prihodnjih
20 let?
Danilo Kolenc: Naše
podjetje je v svoji več kot
60-letni zgodovini
dokazalo, da sledi trendom
napredka in se ni praktično
nikoli znašlo pred
vprašanjem eksistence in
31
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obstoja. Verjamemo, da bo
tako še naprej in da bomo
uspešno krmarili tudi v
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

naslednjih desetletjih. Na
tem področju smo zelo
konkretni, saj smo ravno
pred kratkim pripravili tudi
dolgoročni razvojni načrt –
Masterplan, s posebnim
poudarkom na razvojnih
perspektivah, okolju in
lokalni skupnosti. Osnovno

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

dejavnost podjetja –

Berlin v živo, a z
omejitvami

in rešitev za zeleno urbano

Vse objave

ponudbo sistemskih rešitev
za energetsko učinkovitost
infrastrukturo – ocenjujemo
kot dolgoročno
perspektivno, na nas pa je,
da to izpeljemo pametno in
potencial izkoristimo. V
bodočnosti bodo
zmagovalci podjetja z
visoko motiviranimi
zaposlenimi, dobro
organizacijo, napredno
tehnologijo, trajnostno
strategijo, visoko stopnjo
družbene odgovornosti,
racionalnim poslovanjem
ter visoko stopnjo
digitalizacije in
avtomatizacije.
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Marko Lukić: Želel bi se
zahvaliti Dnevniku, da že
20 let vodi projekt Gazele –
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

s tem ste veliko naredili za
to, da je podjetništvo
priznano kot nekaj
pozitivnega. Pred 10, 15
leti podjetništvo ni imelo
tako dobrega prizvoka kot
danes. Podjetja prihodnosti
bodo zelena, odgovorna in
digitalna. A pozor –

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

digitalna do te mere, kot je

Berlin v živo, a z
omejitvami

uporabljati vsa orodja, ki so

Vse objave

potrebno. Ohraniti moramo
zdravo kmečko pamet in
nam na voljo. Danes
namreč bolj kot kadar koli
potrebujemo ljudi, ki mislijo
s svojo glavo.
samo za spletKdo so vaši
kupci?Marko Lukić:
Glavnina naše prodaje
temelji na končnih
individualnih kupcih. Ne
glede na to, da smo
vodilno podjetje naše
panoge, so naši kupci
izrazito srednjega razreda.
Cena hiše je med 150.000
in 200.000 evri. Naši kupci
so izredno ozaveščeni in
bolj konzervativni – želijo
33
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kakovost in varno
investicijo, za katero so
običajno vzeli kredit.
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Ponosen pa sem, da sedaj
končujemo tudi naš
največji projekt – gradnjo
skoraj ničenergijskega
zdravstvenega doma v
Luciji. To nas še posebej
veseli, saj je kazalec
spremembe zavesti pri
občinskih naložbah. Upam,

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

da se bodo učinkov

Berlin v živo, a z
omejitvami

ravni. -------samo za

Vse objave

trajnostne gradnje kmalu
zavedali tudi na državni
spletAli je izbruh
koronavirusa ena izmed
točk preloma? Kaj ste od
začetka izbruha
koronavirusa začeli delati
drugače?Danilo Kolenc:
Vsekakor je izbruh korona
virusa na hitro spremenil
nekatere naše prakse,
aktivnosti in cilje.
Spremembo je prinesel že
znotraj delovanja tovarne,
saj smo v proizvodnji in
spremljajočih oddelkih
morali še bolj dvigniti nivo
fleksibilnosti. Prav tako je
opaziti spremembo v
odnosu do trga – v smeri
34
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večje odprtosti,
prilagodljivosti,
razumevanja situacije ter
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

komuniciranja. Interno
komuniciranje – tako
lokalno kot tudi
mednarodno – je v
razmerah velike
dislociranosti zaposlenih še
posebej prišlo do izraza.
Postalo je drugačno
(mobilne aplikacije,

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

konference prek Skypa…)

Berlin v živo, a z
omejitvami

je vsekakor ena večjih

Vse objave

in še pomembnejše.
Komunikacijska drugačnost
sprememb, ki se bo v
določenem obsegu
zagotovo ohranila tudi po
epidemiji.Marko Lukić:
Podjetja, kot je naše,
najbolje delajo v krizi.
Takrat je pomembna
nezadolženost, dobra
boniteta, odnos do
zaposlenih in poslovnih
partnerjih stopita v
ospredje. Nepremičnine v
krizi ohranjajo vrednost. S
prihodom koronavirusa
smo ozavestili tudi pomen
elementarnih dobrin: če
pride do drugega vala
covida-19, ni vseeno, ali
35
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imamo domač vrt ali pa se
bomo morali stiskati v
stanovanju. V dobrih časih
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure
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Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

pa je pomembno nekaj
povsem drugega: kako v
čim krajšem času zapraviti
čim več denarja za
nepotrebne stvari. Žal je to
gonilo zahodne
ekonomije.-------samo za
spletKako ohranjate
inovativnost zaposlenih v

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

formi? Kateri so glavni

Berlin v živo, a z
omejitvami

Danilo Kolenc: Naš slogan

Vse objave

aduti vajinih podjetij na
kadrovskem področju?
challenge – create – care
že takoj pojasni, da je to
naš princip delovanja.
Zaposlenim nenehno
postavljamo izzive, ki tako
sprožijo njihovo
kreativnost. V namen
sistematičnega ohranjanja
inovativnosti zaposlenih v
našem podjetju poteka
vrsta projektov, katerih
presečno vodilo je
zagotovo razvijanje
zaposlenih in njihova
inovativnost. Tako izvajamo
projekte internega
mentorstva in coachinga,
interno potekajo projekti
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nenehnih izboljšav in
projekti komercialne
odličnosti, kjer se stalno
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure
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Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

rojevajo nove, inovativne
ideje. V podjetju imamo
tudi projekt KInovacije – ki
omogoča prav vsakemu
zaposlenemu, da predlaga
kakršno koli – lahko zelo
minimalno, lahko tudi večjo
inovacijo, izboljšavo…
Marko Lukić: Naš glavni

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

adut je socialna varnost,

Berlin v živo, a z
omejitvami

tako. Vsi sodelavci po

Vse objave

kar se sliši samoumevno, a
v gradbeništvu ni vedno
zaključeni poskusni dobijo
pogodbo za nedoločen
čas. Vse, kar delamo,
delamo na pošten in odkrit
način do okolja in do
družbe. Naši zaposleni
niso nikdar izpostavljeni
moralni dilemi, ali je tisto,
kar počnejo, moralno ali
ne. Tretji kadrovski adut pa
je, da smo na področju
trajnostnega gradbeništva
vodilno podjetje, kar je za
mlade strokovnjake
privlačno, saj jim zagotavlja
razvoj. Drži pa tudi, da
delati v uspešnem podjetju
pomeni delati zlasti prave
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stvari, ne zgolj delati več.
Zabloda je misliti, da samo
delati več prinese rezultate.
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure
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Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Zgolj pridnost dolgoročno
ni nagrajena. Podobno kot
v športu – šteje zmaga,
drugo in tretje mesto sta
tolažilni nagradi, še nikdar
pa ni bil nagrajen tisti, ki je
največ treniral, na koncu
pa bil 87. Poslovni svet je
podobno neizprosen.Kateri

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

športni nauk vam je

Berlin v živo, a z
omejitvami

kdaj preplezal, je nosila

Vse objave

najbliže?Marko Lukić:
Najtežja smer, ki sem jo
ime: Just do it. Še kako
drži, da brez dela ni
rezultatov. Vselej pa velja
tudi, da moramo imeti
jasen cilj, strategijo, s
katero bomo cilj dosegli, ter
vzdržljivost, da se
strategije držimo. Dodal bi
še, da ne smemo pozabiti
na zadnji korak – ko cilj
dosežemo, ga moramo
znati tudi proslaviti. Se
ustaviti, ne takoj bezljati za
novo ambicijo.-------samo
za spletKako naj Slovenija
stopa na pot družbe
blaginje? V Knauf
Insulation ste lani dvignili
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plače v proizvodnji,
denimo. Danilo Kolenc:
Družbeno blaginjo lahko
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

zagotovimo na način, da
smo najprej kot država
organizirani racionalno,
razumno in pošteno. Na
tem področju vemo, da je
še veliko možnosti za
izboljšave – tako na
področju racionalizacije
poslovanja same države

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

kot tudi na področju

Berlin v živo, a z
omejitvami

primerjave gonilo razvoja in

Vse objave

davkov, zakonodaje. Če
vemo, da so mednarodne
da gospodarstvo ne more
doseči mednarodne
konkurenčnosti, če je
finančno preobremenjeno,
potem vemo tudi, v katero
smer moramo kreniti, da bi
dosegli družbeno blaginjo.
S tem so povezane tudi
plačna politika in
obdavčitve. Želimo si
zadovoljne zaposlene, ki bi
jih lahko ustrezno nagradili.
To pa lahko izpeljemo, če
smo konkurenčni in
uspešni. Za dosego
družbene blaginje je zato
potrebno tako dobro
vodenje države kot tudi
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dobro delo podjetja.Kakšna
delovna mesta si želimo
oziroma potrebujemo v
NAJNOVEJŠE
2 uri

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

3 ure
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Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Sloveniji, kakšne voditelje,
kakšno vizijo?Marko Lukić:
Sloveniji je v preteklosti
manjkalo samozavesti. Na
mednarodnih trgih nas
drugi ne bodo spoštovali,
če se ne bomo sami. Biti
moramo ponosni, a hkrati
tudi objektivni.

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

Potrebujemo vodje, ki so

Berlin v živo, a z
omejitvami

odgovornost vseh

Vse objave

empatični, ki tim navdušijo.
Najpomembnejša pa je
nas.Danilo Kolenc:
Potrebujemo čim več
delovnih mest z višjo
dodano vrednostjo,
delovna mesta s področja
razvoja, inženirstva,
delovna mesta, ki niso
fizično prenaporna za ljudi
– zato potrebujemo visoko
stopnjo avtomatizacije in
robotizacije v proizvodnjah.
Potrebujemo
neobremenjene,
razmišljujoče mlade kadre,
ki v družbo prinašajo nove
poglede in svežino,
splošno družbeno
pozitivnost in digitalizacijo
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– ki bi preskakovala
birokratske, časovne in
vsebinske pomanjkljivosti.--

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

NAJNOVEJŠE
2 uri

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

3 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

3 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

3 ure

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

3 ure

Berlin v živo, a z
omejitvami

----

Vse objave
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Sedemletni davčni linč inšpektorjev
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23. 8. 2020, 23:50

Facebook

Twitter

0

Mag. Ivan Simič (foto: STA)

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je pred dnevi predlagal revizijo že zaključenih
kriminalističnih preiskav in nanj se je vsul plaz očitkov. Nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec
je v svojem tvitu zapisal, da gre za popolno zlorabo oblasti za lastne namene. Po mnenju stranke
SD gre za grob in nedopusten poseg v neodvisnost policije in državnega tožilstva,
podpredsednik te stranke, Matjaž Nemec, pa je zapisal, da si skuša SDS podrediti organe
pregona in represivni aparat države. Priznam, da me navedeni zapisi vodilnih politikov
presenečajo. Že leta in leta imamo nedopustne posege v pravice davčnih zavezancev in primere
izživljanja nad davčnimi zavezanci, pa se noben od teh politikov ni oglasil. Še več, te zadeve so
se dogajale, ko so oni vodili državo. V nadaljevanju vam predstavljam davčni postopek, ki je
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trajal od februarja 2012 do junija 2020. Omenjena politika naj preverita, kdo je takrat vladal in kaj
je storil, da se preprečijo tovrstne zadeve. Mogoče že takrat ne bi škodila kakšna revizija
davčnih postopkov.
V davčnih postopkih smo včasih priča hudim samovoljam nekaterih »samostojnih« davčnih – finančnih
inšpektorjev, ki namerno, zaradi neznanja ali zaradi lastne zlobe, onemogočajo ali uničujejo davčne
zavezance. Zaradi tega bi bila tudi na davčnem področju potrebna revizija davčnih postopkov. V mislih
imam predvsem tiste, za katere je po mnogih letih dokazano, da so bili nezakoniti in v takšnih primerih
bi bilo treba sprožiti ustrezne postopke zoper finančne inšpektorje, ki so odločali nezakonito. Namerno
uporabljam izraz nezakonito, saj je nemogoče uporabiti besedo nepravilno.

Preberite še: Dvoličnost makedonske evroposlanke! Irena Joveva zgrožena nad nestrpnostjo, a
ko se je s smrtjo grozilo premieru Janezu Janši, vse tiho je bilo!?

Davčne postopke vodijo višji finančni inšpektorji ali inšpektorji svetniki, ki imajo dovolj znanja in
izkušenj. Zato ne moremo trditi, da so se zmotili, sploh pa v primerih, kjer je očitno, da so odločali
nezakonito. Takšnim finančnim inšpektorjem bi se morali zahvaliti za sodelovanje in bi jim morali vročiti

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

odpoved delovnega razmerja.
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Foto: sta

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

Primer, ki vam ga bom predstavil, je eden od mnogih, ki se dogajajo v finančni upravi in ki niso
posledica odločitev vodstva Fursa, temveč samovolje nekaterih finančnih inšpektorjev, ki si
samostojnost pri svojem delu razlagajo na ta način, da lahko počnejo, kar želijo, da lahko izdajajo
davčne odločbe, kakršne pač želijo, in da lahko vlagajo kazenske ovadbe, zoper kogar želijo.
V rokah takšnih davčnih inšpektorjev davčni zavezanci postanemo le sredstvo za izkazovanje njihove
moči, njihovega maščevanja izbranim posameznikom ali pa mogoče sredstvo za zdravljenje njihovih
frustracij. O tovrstnih primerih sem že velikokrat pisal, na Furs sem vlagal zahteve za notranji nadzor in
zahteve za uvedbo disciplinskih postopkov zoper takšne finančne inšpektorje, toda nikoli se ni zgodilo
nič. Finančni inšpektorji so zaščiteni. Tako imamo na eni strani uničene davčne zavezance, ki zaradi
nezakonitih davčnih postopkov propadejo, zbolijo in na koncu imajo še uničene družine. Na drugi strani
pa imamo nekatere finančne inšpektorje, ki v svoji samovolji in moči, ki jim jih daje službena izkaznica,
nadaljujejo s svojimi nezakonitostmi. Vse to pa skrijejo pod pojmom neplačevanje davkov. Državljani se
nad tem neplačevanjem davkov zgražajo, čeprav v resnici ne gre za neplačevanje davkov.
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Nekateri finančni inšpektorji v svoji pomembnosti gredo celo tako daleč, da zlorabljajo pooblastila,
odmerjajo in izterjujejo davke za obdobja, ki so že zastarala, z izmišljenimi zadevami zadržujejo in ne
vračajo vstopni DDV, v osebnih davčnih pregledih ne priznajo nobenih, predvsem življenjskih dokazov o
posesti gotovine, odmerjajo 70-odstotni davek od statističnega zneska življenjskih stroškov, inšpicirajo
ter izdajajo odločbe za obdobja, ki so že zastarala (2005–2014) in tako naprej. Najhuje od vsega je, da
davčni zavezanci velikokrat niso zmožni plačati tako visokih zneskov davkov, se bojijo pritožiti, mnogi
končajo v osebnem stečaju, finančna uprava pa s takšnim početjem še povečuje davčni dolg.
Ob tem poudarjam, da gre le za nekatere finančne inšpektorje, ki se zavedajo svoje moči in dejstva, da
jim nihče ne more nič, politika pa je vsa ta leta to dovoljevala. Ko se pogovarjam s finančnimi
inšpektorji, ki delujejo zakonito in spoštujejo pravice davkoplačevalcev, se čudijo in ne morejo verjeti, da
se to dogaja, saj se zavedajo, da jim noben davčni predpis tega ne dovoljuje. Ko jim predstavim te
samovoljne primere, ostanejo brez besede. Zaradi tega bi bilo treba tudi v Fursu opraviti revizijo
davčnih postopkov, v katerih je bilo na sodiščih ugotovljeno, da so finančni inšpektorji postopali
nezakonito in te finančne inšpektorje pozvati k odgovornosti.
Predstavljeni primer je trajal od februarja 2012 do junija 2020, to je skoraj 7,5 leta, nanašal pa se je na
prodajo nepremičnin in na pravico do odbitka vstopnega DDV od nakupa teh nepremičnin. Šlo je za več
sto tisoč evrov davka. Postopek je bil vmes končan s sodbo vrhovnega sodišča, davek je bil davčnemu

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

zavezancu vrnjen in potem je Furs oziroma so posamezniki v Fursu, ki niso želeli sprejeti dejstva, da je
davčni zavezanec dobil vrnjen DDV, še enkrat odprli isti davčni postopek.
Julija 2017 vložena celo kazenska ovadba
Ob tem je treba poudariti, da je v konkretnem primeru šlo za zahtevek za vračilo DDV, ki je bil plačan ob
nakupu nepremičnin. Torej ni šlo za neplačani davek, temveč za zahtevo za vračilo davka, ki ga je
prodajalec že plačal, in je nato kupec zahteval vračilo DDV. Finančni inšpektorji so na vse možne
načine poskušali onemogočiti vračilo plačanega DDV, še več, vložili so celo kazensko ovadbo zoper
direktorja kupca in kupca nepremičnin, ker naj bi storila kaznivo dejanje davčne zatajitve po prvem
odstavku 249. člena Kazenskega zakonika (KZ-1, Uradni list RS, številka 50/12 – prečiščeno besedilo,
54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20), za katerega je pravna oseba (kupec) odgovorna po
določilih Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD, Uradni list RS, številka
98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 57/12).
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Davčni strokovnjak Ivan Simič. (Foto: STA)
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Kazensko ovadbo, ki jo je vložila Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad in
seveda Policijska uprava Ljubljana, Sektor kriminalistične policije, in to 7. 7. 2017, je tožilstvo čez manj
kot tri mesece zavrglo, saj je tožilstvu bilo jasno, da ne gre za kaznivo dejanje.
Si predstavljate, da zahtevate vračilo DDV, ki vam pripada, davčni organ vam tega DDV ne želi vrniti, si
izmišljuje razne razloge, na koncu pa zoper vas še vloži kazensko ovadbo, v pisarno vam prihaja
kriminalist, ki vas zaslišuje kot največjega kriminalca, čeprav niste storili ničesar narobe. Na koncu je
bilo ugotovljeno, da je Furs postopal nezakonito.
Tako potekajo zadeve, če se vas lotijo določeni finančni inšpektorji.
Kdo so organizatorji
V konkretnem primeru so v vseh teh letih sodelovali naslednji trije finančni inšpektorji, ki jim je bil edini
cilj ne vrniti obračunanega in plačanega DDV:
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Majda Kerec, inšpektorica svetnica, zaposlena na Generalnem finančnem uradu,
Vito Rijavec, višji finančni inšpektor, zaposlen na Finančnem uradu Nova Gorica,
Roman Štih, višji finančni inšpektor, zaposlen na Finančnem uradu Kranj,
celotno zadevo pa naj bi s svojimi navodili in zahtevami vodil nekdo iz Generalnega finančnega urada.
Pričakujem, da bo na podlagi tega članka reagirala policija, da bo raziskala celoten primer in zoper
predhodno navedene sprožila kazenski postopek, saj je več kot očitno in seveda tudi dokazano s
končno odločitvijo drugostopnega organa, da so postopali nezakonito in da so se v želji, da bi škodili
davčnemu zavezancu, združili v organizirano združbo in s svojim nevestnim delom v službi povzročili
škodo davčnemu zavezancu. Tako je v 258. členu Kazenskega zakonika (nevestno delo v službi),
določeno:
»Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje
nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla
predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali
premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do treh let.«
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Prav tako bi vsem trem morali izreči ukrep prepovedi opravljanja poklica, saj je v 71. členu
Kazenskega zakonika določeno:
»(1) Sodišče sme storilcu kaznivega dejanja prepovedati opravljanje poklica, samostojne
dejavnosti ali kakšne dolžnosti, če je zlorabil svoj poklic, položaj, dejavnost ali dolžnost za
kaznivo dejanje in če sodišče utemeljeno sklepa, da bi bilo zaradi tega nevarno, če bi še naprej
opravljal tako dejavnost.
(2) Sodišče določi, koliko časa naj traja ukrep iz prejšnjega odstavka; ta ne sme trajati manj kot
eno leto in ne več kot pet let, šteto od pravnomočnosti odločbe, pri čemer se čas, prestan v
zaporu ali zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, ne všteva v čas trajanja tega ukrepa.
(3) Kadar izreče pogojno obsodbo, sme sodišče določiti, da bo ta obsodba preklicana, če storilec
prekrši prepoved opravljanja poklica.
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(4) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha, če sta potekli dve leti od začetka
njegovega izvajanja. O tem odloči sodišče na prošnjo obsojenca, če ugotovi, da so prenehali
razlogi za izrek tega ukrepa.«

Ob vodenju kazenskega postopka bi bilo treba upoštevati in preveriti, ali je možno uporabiti še določbe
36. a do 41. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), v katerih so urejeni:
36. a člen – udeleženec,
37. člen – napeljevanje,
38. člen – pomoč,
39. člen – kaznovanje napeljevalca in pomagača za poskus,
40. člen – meje kaznivosti storilcev in udeležencev,
41. člen – odgovornost članov in vodij hudodelske združbe.
2012 – Začetek davčnega postopka
Davčni postopek se je začel februarja 2012. Predmet inšpiciranja je bil en sam račun, s katerim je
prodajalec kupcu (davčnemu zavezancu) prodal nepremičnine. V konkretnem primeru je šlo za deset
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stavbnih zemljišč, ki so bila predvidena za gradnjo. Davčni zavezanec je zahteval vračilo plačanega
DDV. Davčni postopek je vodila finančna inšpektorica Majda Kerec, ki se je odločila, da tega DDV
davčnemu zavezancu ne bo vrnila. Tako je konec marca 2012 izdala zapisnik, v katerem si je izmislila
vrsto razlogov, da ne vrne plačanega DDV. Tako je v zapisniku zapisala:
da neka številka zemljišča ni pravilna,
da v enem primeru na zemljišču stoji objekt in da to ni nezazidano stavbno zemljišče, temveč
zazidano stavbno zemljišče, čeprav na tem zemljišču (parceli) velikosti več kot 2700 m2 ni bilo
stavbe, temveč so v zemlji ostali le temelji velikosti 83,00 m2,
da so vsa ostala zemljišča nezazidana stavbna zemljišča, ki pa niso gradbene parcele, ker v
skladu s predpisi (OPPN) na teh parcelah ni dopustna gradnja objektov, zato ni predmet
obdavčitve z DDV, kar ni res, saj je v OPN bilo zapisano, da gre za zemljišča, na katerih je
predvidena gradnja.
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Zaradi tega je trdila, da se od prodaje teh zemljišč ne obračunava DDV, temveč je ta prodaja predmet
obdavčitve z davkom na promet nepremičnin, kar pomeni, da ob prodaji teh zemljišč ne bi smel biti
obračunan DDV. Ob tem je treba izpostaviti, da je bil tudi pri prodajalcu izveden davčni pregled, v
katerem pa je finančna inšpektorica ugotovila, da je od prodaje teh nepremičnin pravilno obračunan
DDV. Toda Majda Kerec ni želela tega upoštevati, saj se je odločila, da davčnemu zavezancu kupcu ne
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bo vrnila plačanega DDV.

(foto: pixabay)

Še hujše je bilo, da finančna inšpektorica očitno ni razumela ali ni hotela razumeti delovanja sistema
DDV. Tako mi je med davčnim postopkom večkrat povedala, da ne more odobriti vračila DDV, ker bo na
ta način država izgubila DDV, in to kljub moji pripombi, da je ta isti DDV že plačal kupec zemljišča, ko je
plačal račun prodajalca, prodajalec pa je ta DDV odvedel v proračun Republike Slovenije. Zdaj kupec
želi le vračilo plačanega DDV. Pojasnil sem ji, da tako pač deluje sistem DDV. Finančna inšpektorica
Majda Kerec mi je le odgovorila: »Tega ne morete gledati tako!«
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Vse to je počela kljub jasni in nedvoumni določbi 8. točke 44. člena ZDDV-1, ki določa:
»Plačila DDV so oproščene tudi naslednje transakcije:
8. dobava zemljišč, razen stavbnih zemljišč.«
Navedeno pomeni, da se od transakcij s stavbnimi zemljišči obračuna in plača DDV.
Pravica do odbitka DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV. V a) točki 1.
odstavka 63. člena ZDDV-1 je določeno:
»Davčni zavezanec ima pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan
plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil
oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij.«

Davčni zavezanec je finančni inšpektorici že na prvem srečanju povedal, da se bodo vse kupljene
nepremičnine uporabljale za nadaljnjo prodajo ali pa za gradnjo nepremičnin, ki se bodo uporabile za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

opravljanje dejavnosti družbe.
Odločba Fursa (Dursa) 2012
Maja 2012 je bila izdana odločba, v kateri je finančna inšpektorica trdila, da navedena zemljišča niso
stavbna zemljišča, temveč kmetijska zemljišča, da na zemljiščih stoji stavba in da za navedena
zemljišča ne obstaja pravnomočna odločba, po kateri je dovoljena gradnja.
To seveda ni bilo res, saj na zemljiščih ni bilo nobene stavbe, kar je izhajalo tudi iz podatkov Gursa,
zemljišča pa so bila z občinskim odlokom (OPN) predvidena za gradnjo. Za vsak slučaj je finančna
inšpektorica na koncu odločbe dodala še eno neresnico, to pa je, da davčni zavezanec ni pojasnil, za
kaj se bodo uporabljala zemljišča, čeprav ji je to bilo pojasnjeno večkrat.
Zoper odločbo je bila vložena pritožba in pet dopolnitev pritožb, saj je po vložitvi pritožbe bil izdelan tudi
idejni načrt gradnje stavbe, ki ga je davčni zavezanec priložil k eni od dopolnitev pritožb.
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Tako je v četrti dopolnitvi pritožbe davčni zavezanec povzel zapis finančne inšpektorice iz odločbe, kjer
je finančna inšpektorica zapisala:
» … da je je v 63. členu ZDDV-1 določeno, da ima davčni zavezanec pravico, da od DDV, ki ga je
dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga in storitev, če je to
blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij. Davčni
organ je preveril ali zavezanec za davek že opravlja oziroma bo opravljal obdavčene transakcije.
Ugotovljeno je bilo, da zavezanec za davek ni uspel niti pojasniti niti z listinami dokazati, da se ukvarja z
obdavčeno dejavnostjo in da bo predmetno nepremičnino uporabljal za namene obdavčenih
transakcij.«
Davčni zavezanec je v četrti dopolnitvi pritožbe, ki jo je vložil 9. 4. 2014, zapisal, da čeprav je že med
inšpekcijskim nadzorom trdil in dokazoval, da je navedene nepremičnine kupil z namenom nadaljnje
prodaje, mu davčni organ ni dovolil odbitka vstopnega DDV. Dejstvo je, da je davčni zavezanec
navedene nepremičnine kupil 1. 12. 2011, da je obračun DDV, v katerem je zahteval vračilo, vložil 5. 1.
2012 in da je davčni organ začel postopek davčnoinšpekcijskega nadzora 14. 2. 2012, to je le pet dni
po tistem, ko je bila s sklepom sodišča v zemljiško knjigo vpisana lastninska pravica na kupljenih
zemljiščih (parcelah). Glede na vse navedeno in glede na dejstvo, da je od vpisa lastninske pravice v
zemljiško knjigo in do začetka davčnoinšpekcijskega nadzora minilo samo pet dni, je nelogično
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pričakovati, da bo davčni zavezanec že pričel izvajanje obdavčene dejavnosti. Zaradi tega je davčni
zavezanec menil, da je odločitev davčnega organa preuranjena.
Davčni zavezanec je ves čas, od začetka davčnoinšpekcijskega nadzora in tudi v času vlaganja pravnih
sredstev izvajal aktivnosti, ki so bile usmerjene v prodajo kupljenih nepremičnin. Tako je opravil več
razgovorov s potencialnim kupci, prav tako sta bili v tistem času (2013 in 2014) izdelani dve verziji
idejne zasnove prihodnje poslovne stavbe, ki bo stala na kupljenih zemljiščih (parcelah). Časovni okvir,
v katerem je davčni zavezanec opravil vse navedene aktivnosti, je bil popolnoma običajen, lahko bi rekli
tudi hitrejši, kot je navadno pri takšnih nakupih in pripravah za nadaljnjo prodajo.
Nadalje je davčni zavezanec še zapisal, da so njegove aktivnosti pri opravljanju obdavčene dejavnosti
razvidne tudi iz tega, da davčni zavezanec vse nepremičnine (zemljišča), ki jih ima v lasti od 1. 12. 2012
dalje, oddaja v najem za namene parkiranja, od česar pa se obračunava DDV, kar pomeni, da s temi
zemljišči že opravlja obdavčeno dejavnost.
Odločitev o pritožbi
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Drugostopni organ je marca 2014 odločil, da v konkretnem primeru gre za stavbna zemljišča, kar
pomeni, da se obračuna DDV, toda ker po mnenju drugostopnega organa davčni zavezanec ni dokazal,
za kakšen namen je kupil zemljišča, je bila pritožba zavrnjena.
Takoj novi davčni pregled
V predhodno navedeni četrti dopolnitvi pritožbe, ki sem jo vložil 9. 4. 2014, sem zapisal, da davčni
zavezanec ima pravico do odbitka vstopnega DDV tudi zaradi tega, ker oddaja v najem zemljišča za
parkiranje in od tega prometa obračunava DDV.
V želji, da bi to onemogočili, je najverjetneje finančna inšpektorica Majda Kerec, ne vidim razloga, da bi
to storil kdo drug, sprožila uvedbo novega davčnega pregleda. S tem novim davčnim pregledom so
želeli onemogočiti obračunavanje DDV od oddajanja zemljišč za parkiranje. Tako je že konec maja
2014, točneje 28. 5. 2014, to je le 49 dni po vložitvi četrte dopolnitve pritožbe, uveden
davčnoinšpekcijski nadzor, katerega predmet je bil DDV v obdobju od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014.
Navedeno obdobje je bilo po mojem prepričanju predmet davčnega pregleda najverjetneje iz dveh
razlogov, in to:
ker sem v četrti dopolnitvi pritožbe zapisal, da davčni zavezanec oddaja zemljišča v najem za

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

parkiranje, kar pomeni, da obračunava DDV in ima pravico do odbitka vstopnega DDV in
ker je davčni zavezanec v tem davčnem obdobju (marec 2014) uveljavljal odbitek vstopnega DDV
po dveh računih za izdelavo idejnega projekta za gradnjo poslovne stavbe, na kupljenih zemljiščih
in je zahteval vračilo presežka DDV.
Šlo je za 1.563,63 evra vstopnega DDV in 352,00 evrov izstopnega DDV, kar pomeni, da je šlo za
preplačilo oziroma zahtevek za vračilo DDV v znesku 1.211,63 evra. Namen Fursa oziroma finančne
inšpektorice je bil pokazati svojo moč, kako ji nihče nič ne more in da lahko počne, kar si želi, saj je ona
samostojna pri svojem delu. Če pa bo kdo naročil revizijo davčnih postopkov, bo že politika zagnala vik
in krik, da je to poseganje v samostojnost državnih uradnikov.
Namen tega novega davčnega postopka je bil očitno le en. Davčnemu zavezancu izdati odločbo, s
katero se bo ugotovilo, da se od oddajanja v najem zemljišč za parkiranje ne obračunava DDV, s tem
potem ni pravice do odbitka oziroma vračila presežka vstopnega DDV in s tem obstane tudi odločba za
vračilo glavnega zneska DDV iz leta 2012.
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(foto: pixabay)
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O tem davčnem postopku sem v 463. številki revije Denar, ki je izšla 20. avgusta 2016, objavil članek
Mizeren davčni pregled za 1.211,63 evra.
Ob tem ne gre prezreti, da je bil obračun DDV za marec 2014 v elektronski obliki vložen 9. 4. 2014, isti
dan kot četrta dopolnitev pritožbe, in že 28. 5. 2014 je bil izdan sklep za davčnoinšpekcijski nadzor
utemeljenosti zahteve za vračilo DDV v prej navedenem znesku 1.211,63 evra. Stranka je navedeni
sklep o uvedbi davčnega pregleda prejela že naslednji dan, to je 29. 5. 2014, kar pomeni, da so ga
sestavili, podpisali in poslali davčnemu zavezancu v enem dnevu. Za davčnega zavezanca je bil
pristojen Finančni urad Ljubljana, toda ker očitno na Finančnem uradu Ljubljana niso našli nikogar, ki bi
se ukvarjal s tako nepomembno zadevo, to je z 1.211,63 evra presežka DDV, so primernega finančnega
inšpektorja (Vito Rijavec) našli v Finančnem uradu Nova Gorica.
Priznam, da v tako mizernem davčnem postopku še nisem sodeloval. Za Furs je to očitno predstavljajo
zelo pomembno zadevo, ki bi lahko bistveno vplivala na slovenski proračun, zato je moral davčni
zavezanec, da bi prejel vračilo 1.211,63 evra vstopnega DDV, zagotoviti zavarovanje v obliki pologa
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gotovine. Tako je davčni zavezanec vračilo tega DDV zavaroval z gotovinskim nakazilom 1.212,00
evrov. Torej je gotovinsko zavarovanje za 0,37 evra presegalo zahtevo za vračilo DDV, kar pomeni, da
je Republika Slovenija imela ustrezno zavarovanje in proračun ni bil ogrožen.
Ves postopek davčnoinšpekcijskega nadzora je trajal od dneva vročitve sklepa, to je od 29. maja 2014
do 21. januarja 2015, to je do dneva, ko je bila pritožba odstopljena drugostopnemu organu. To pomeni
sedem mesecev in 23 dni. Na drugi stopnji je postopek trajal od 21. januarja 2015 do 18. julija 2016, ko
je bila izdana odločba druge stopnje, s katero je bila odpravljena odločba specialista za DDV iz
Finančnega urada Nova Gorica. Zadeva je tako vrnjena v ponovni postopek. To pomeni, da je bilo
porabljeno še dodatno leto, 6 mesecev in 28 dni, kar pomeni, da je celotni postopek (davčni in
pritožbeni) trajal skupaj dve leti, dva meseca in 20 dni. Vse za 1.211,63 evra.
Če povzamem, je na vračilu 1.211,63 evra vstopnega DDV, ki je bil takrat očitno zelo pomembna
postavka v slovenskem proračunu, več let delalo veliko državnih uradnikov, ki so za to svoje delo prav
gotovo zapravili petkrat več, kot je znašala zahteva za vračilo DDV. Ob tem poudarjam, da je izdajatelj
obeh računov plačal izstopni DDV v proračun, kar pomeni, da je bil proračun obogaten.
V konkretnem primeru je davčni zavezanec oddajal v najem zemljišča, ki jih je najemnik uporabljal za
parkiranje svojih strank oziroma gostov. V najemni pogodbi je bil uporabljen tekst drugega odstavka 44.
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člena ZDDV-1, to pomeni oddajanje v najem površin za parkiranje. Še dodatno je bilo in je še zmeraj v
študiji prometne ureditve v tej občini navedeno, da v naravi te površine oziroma ta zemljišča
predstavljajo parkirišča, ki so v tej študiji tudi vrisana. Prav tako so bile in so še zmeraj postavljene
označevalne table, da gre za parkirišča.
Kljub vsemu temu se je finančni inšpektor iz Finančnega urada Nova Gorica, Vito Rijavec, odločil, da
davčnemu zavezancu, ki je od oddajanja teh površin v najem obračunal DDV, to je tako, kot to določa
zakon, ne pripada pravica do odbitka vstopnega DDV, ker:
– da so površine, ki so bile dane v najem zemljišča, torej niso parkirišča in zaradi tega gre za oproščen
promet z vidika DDV,
– da to pomeni, da davčni zavezanec opravlja samo oproščeno dejavnost in
– da se prejeta računa, od katerih želi odbiti vstopni DDV, nanašata na storitve, ki jih bo davčni
zavezanec uporabil za obdavčeno dejavnost.
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Navedeno pomeni, da je ta odločitev bila po željah finančne inšpektorice Majde Kerec, saj če davčni
zavezanec s svojimi nepremičninami opravlja promet, ki je oproščen DDV, nima pravice do odbitka
vstopnega DDV.
Davčni zavezanec se ni strinjal z odločitvijo Finančnega urada Nova Gorica in je zoper odločbo vložil
pritožbo. Ob tem se ni možno znebiti občutka, da je šlo za organizirano akcijo nekaterih finančnih
inšpektorjev, ki so si pač izbrali svojo tarčo.
Organ druge stopnje, to je ministrstvo za finance, sektor za davčni postopek na drugi stopnji, je odločil,
da je pritožba utemeljena. Odpravil je odločbo Finančnega urada Nova Gorica in zadevo vrnil istemu
finančnemu uradu in istemu finančnemu inšpektorju, Vitu Rijavcu, v ponovni postopek. V obrazložitvi
odločbe je organ druge stopnje povzel navedbe davčnega zavezanca. Tako je med drugim navedel:
»Pritožnik se sklicuje na dejstvo, da so na teh zemljiščih tudi postavljene označevalne table, da gre za
parkirišče, in v zvezi s tem prilaga fotografije, do česar se prvostopni organ ni opredelil. Prav tako se
prvostopni organ ni opredelil do študije prometne ureditve, po kateri naj bi bila na navedenem območju
tudi predvidena parkirišča.«
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Ob koncu pa je zapisal:
»Glede na navedeno je ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno, kar je utemeljen razlog za
pritožbo po 237. členu ZUP. V skladu z 251. členom ZUP je zato treba pritožbi ugoditi, tako da se
izpodbijana odločba odpravi ter zadeva vrne prvostopnemu organu v ponovni postopek, v katerem bo
prvostopni organ upošteval zgoraj navedeno in ugotovil, ali ta zemljišča v naravi predstavljajo prostor,
kjer je dovoljeno parkirati ali ne. Če dejansko (v naravi) gre za zemljišče, kjer je dovoljeno parkirati
oziroma za površino za parkiranje vozil, gre v konkretnem primeru za obdavčen promet.«
V ponovnem postopku je finančni inšpektor Vito Rijavec odločil, da se od dajanja v najem zemljišč za
parkiranje obračunava DDV in da davčni zavezanec ima pravico do odbitka vstopnega DDV in do
vračila presežka vstopnega DDV. Ne vem, kako se v takšnih trenutkih počuti finančni inšpektor, ko
najprej zapiše, da se DDV ne obračunava in da gre za promet, ki je oproščen DDV, nato pa čez nekaj
časa v isti zadevi zapiše, da gre za promet, ki je obdavčen z DDV.
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Vmesni davčni postopek, katerega namen je bil dotolči davčnega zavezanca, je bil popolnoma
nepotreben. Njegov namen je bil le davčnemu zavezancu preprečiti vračilo DDV in onemogočiti vračilo
prvotnega visokega zneska DDV ter zavlačevati davčni postopek.
Sodbi upravnega in vrhovnega sodišča
Med tem je istočasno potekal oziroma se je nadaljeval prvotni postopek. Tako je davčni zavezanec 19.
5. 2014 vložil tožbo na upravno sodišče in 14. 10. 2014 je bila izdana sodba upravnega sodišča, s
katero je upravno sodišče tožbo davčnega zavezanca zavrnilo, saj naj ne bi izkazal, da bo obravnavane
nepremičnine uporabljal za opravljanje dejavnosti, čeprav to ni bilo res.
Davčni zavezanec je nato 8. 12. 2014 vložil revizijo na vrhovno sodišče, ki je s svojo sodbo 4. 6. 2015
odločilo, da se revizija zavrne. V obrazložitvi je navedlo, da se revizija zavrne, ker davčni zavezanec v
času odločanja o zahtevku za vračilo vstopnega DDV ni izpolnil dokaznega bremena, da so vse
nepremičnine namenjene za njene z DDV obdavčljive transakcije.
Vračilo DDV
Ker je davčni zavezanec po nakupu nepremičnin naročil izdelavo idejnega načrta za gradnjo stavbe, je
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davčni zavezanec to sodbo razumel, da je dokazno breme izpolnjeno z izdelavo idejnega načrta za
gradnjo. Zaradi tega je davčni zavezanec po prejemu sodbe vrhovnega sodišča, ki jo je prejel 23. 6.
2015, v obračunu DDV za maj 2015, ki ga je vložil po prejemu sodbe vrhovnega sodišča, to je do 30. 6.
2015, vložil zahtevek za vračilo DDV in ga je naknadno tudi prejel vrnjenega v celoti. S tem je bila
zadeva urejena.
Še en postopek pri FU Kranj
Očitno se finančna inšpektorica Majda Kerec ni mogla sprijazniti z dejstvom, da je davčni zavezanec
prejel vrnjen DDV. Zaradi tega je iskala način, kako ponovno odpreti ta davčni postopek in davčnemu
zavezancu ponovno vzeti že vrnjeni DDV.
Očitno je prišla na idejo, da izpodbija vračilo DDV, ki je bilo izvršeno po prejemu sodbe vrhovnega
sodišča, to je na podlagi obračuna za maj 2015. Nalogo nadaljevanja maltretiranja davčnega
zavezanca je prevzel Finančni urad Kranj in njegov finančni inšpektor Roman Štih. Uvedel je davčni
pregled in ponovno preverjal pravilnost obračunavanja in plačevanja DDV oziroma upravičenosti
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uveljavljanja pravice do odbitka vstopnega DDV od nakupa nepremičnin, ki so bile kupljene decembra
2011 in za katere je davčni zavezanec na podlagi sodbe vrhovnega sodišča iz junija 2015 prejel vračilo
DDV.
Tudi ta inšpektor si je podobno kot pred njim navedena inšpektorja izmišljeval vrsto zadev, samo da bi
utemeljil svojo odločitev, da je bilo vračilo DDV neutemeljeno.
Tako je finančni inšpektor Roman Štih 22. 5. 2018 izdal naslednjo nezakonito odločbo. S to odločbo je
davčnemu zavezancu ponovno oporekal vračilo DDV, ki mu je že bil vrnjen, poleg tega pa je na
nepremičninah še vpisal hipoteko kot zavarovanje za vračilo DDV.
Glede pripombe davčnega zavezanca, da gre za odločanje o isti stvari, to je vračilo DDV iz decembra
2011, o čemer je že odločilo vrhovno sodišče in je bi DDV vrnjen po obračunu za maj 2015, je davčni
inšpektor v odločbi zapisal, da ne gre za odločanje o isti stvari, saj on odloča o vračili DDV iz maja
2015, ko je bil vrnjen DDV na podlagi sodbe vrhovnega sodišča, ki se je nanašal na zahtevo za vračilo
vstopnega DDV v obračunu za december 2011 in da on ni odločal o vračilu DDV po obračunu za
december 2011.
Na obširne pripombe davčnega zavezanca je finančni inšpektor Roman Štih med drugim v odločbi
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zapisal, da je v tem novem in samostojnem postopku pri odločitvi upošteval vsa dejstva in okoliščine in
da je ugotovljeno, da je prodajalec nepremičnine davčnemu zavezancu decembra 2011 obračunal DDV,
ki ga ne bi smel obračunati. Vse to je zapisal, čeprav je predhodno povedal, da ni odločal po obračunu
za december 2011. Poleg tega pa ne moremo prezreti odločitve druge finančne inšpektorice, ki je ob
inšpiciranju prodajalca potrdila, da je od prodaje predmetnih nepremičnin pravilno obračunan DDV.
Torej, dragi bralci, tako je videti, ko vas inšpicira več različnih finančnih inšpektorjev, vsi odločajo
različno, vsi imajo prav, vi pa plačujete. Menim, da finančne uprave s takšnimi finančnimi inšpektorji ne
potrebujemo.
Finančni inšpektor Romana Štih se je v nadaljevanju odločbe ukvarjal še s tem, ali je bilo treba od
prodaje nepremičnin decembra 2011 obračunati DDV ali ne, ali je šlo za stavbna zemljišča in podobno.
Čeprav je bil leta 2015 davčnemu zavezancu vrnjen DDV, čeprav je finančna inšpektorica, ki je
inšpicirala izdani račun, pri prodajalcu potrdila, da se od te prodaje obračunava DDV, finančni inšpektor
Roman Štih v odločbi trdi, da maja 2015 gradnja na tem zemljišču ni bila dopustna in zaradi tega ni
pravice do vračila DDV. Nato pa:
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– citira 8. točko 44. člena ZDDV-1, v kateri je določeno, da so plačila DDV oproščene transakcije
dobave zemljišč, razen stavbnih zemljišč in
– 77. člen Pravilnika ZDDV, v katerem je določeno, da se za stavbna zemljišča iz 8. točke 44. člena
ZDDV-1 štejejo zemljiške parcele, ki so z občinskim prostorskim načrtom (OPN) namenjena graditvi
objektov.
Najzanimivejše je to, da finančni inšpektor prihaja sam s seboj v nasprotje. Zapiše, da gradnja na
zemljiščih ni bila dopustna, v aktih občine (OPN) pa je zapisano, da je gradnja dopustna. V
nadaljevanju nato razvija teorijo o zazidanem in zazidanem stavbnem zemljišču, kar je v tem davčnem
postopku nepomembno, saj so vsa zemljišča stavbna, kar je zakonski pogoj, da se obračuna DDV.
Zoper navedeno odločbo sem pripravil pritožbo, ki je bila vložena junija 2018 in januarja 2020 je
drugostopni organ odločil, da se odločba Finančnega urada Kranj in finančnega inšpektorja Romana
Štiha odpravi in zadeva vrne prvostopnemu organu v ponovni postopek. To, kar je drugostopni organ
zapisal v svoji določbi, pa je sramota za vse tri finančne inšpektorje, ki so sodelovali pri maltretiranju
davčnega zavezanca, to je Majdo Kerec, Vita Rijavca in Romana Štiha.
Drugostopni organ je odločil, da je pritožba utemeljena in da se ne strinja z ugotovitvijo finančnega
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inšpektorja, da je bil DDV od prodaje zemljišč na računu decembra 2011 izkazan neutemeljeno.
Nadalje drugostopni organ navede, da se je finančni inšpektor skliceval na napačno sodbo evropskega
sodišča, ko je želel dokazovati, da temelji, ki so ostali v zemlji, pomenijo objekt, saj je v primeru sodbe
evropskega sodišča, na katero se je skliceval finančni inšpektor, šlo za stari objekt, ki se je še
uporabljal, saj je bila nakupovalna pasaža še vedno dostopna javnosti. V primeru davčnega zavezanca
pa je šlo za temelje, ki so ostali v zemlji. Torej, dragi bralci, tudi ko se finančni inšpektorji sklicujejo na
sodbe evropskega sodišča, preverite vsa dejstva, saj imate finančne inšpektorje, ki to počno napačno,
nestrokovno in nezakonito, samo da bi vas obdavčili. Če je le možno, pa se izogibajte navedenih treh
finančnih inšpektorjev.
Nadalje drugostopni organ navede, da je jasno, da v trenutku, ko je davčni zavezanec kupil zemljišča,
na nobenem zemljišču ni bilo stavbe, kot je to trdil in zapisal finančni inšpektor.
Druga stopnja – leta 2011 je bilo vse v redu
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Najpomembnejši pa je zapis drugostopnega organa, ki navede, da je neutemeljen zaključek finančnega
inšpektorja Romana Štiha, da je bila dobava zemljišč v letu 2011 oproščena plačila DDV. Po trditvi
drugostopnega organa za stavbna zemljišča v smislu ZDDV-1, ki so po splošnem načelu obdavčena z
DDV, ni mogoče šteti zgolj tista zemljišča, na katerih je graditev urejena s podrobnimi prostorskimi
načrti in zazidalnimi načrti, ampak za opredelitev kot stavbna zemljišča že zadošča dejstvo, da so
zemljišča z občinskimi prostorskimi akti (OPN) namenjena za graditev. Drugostopni organ v
nadaljevanju ugotavlja, da je davčni zavezanec vse te dokumente imel že leta 2011 in 2012, kar
pomeni, da so že leta 2011 vsa ta zemljišča bila namenjena gradnji in ni možno trditi, da niso bila
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namenjena gradnji, kar sta trdila finančna inšpektorja.

Mag. Ivan Simič (foto: STA)

Dodatno še drugostopni organ doda, da kakšnih dodatnih pogojev za obdavčitev stavbnih zemljišč, kot
je bila zahteva finančnih inšpektorjev, da je nezazidano stavbno zemljišče »gradbena parcela« oziroma
da sta zanj sprejeta podroben prostorski načrt in zazidalni načrt, ZDDV-1 in Direktiva EU ne določata.
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Drugostopni organ svojo odločbo zaključi z ugotovitvijo, da je v konkretnem primeru že decembra 2011
šlo za stavbna zemljišča, od prometa katerih se obračunava DDV in zaradi tega se drugostopni organ
ne strinja s stališčem prvostopnega organa, to je obeh finančnih inšpektorjev – Majde Kerec in Romana
Štiha, da je bil DDV na prejetih računih za nepremičnine izkazan neutemeljeno, ker naj bi šlo za promet,
ki je oproščen plačila DDV. Zato je ugotoviti, da je bil DDV na prejetem računu decembra 2011 izkazan
v skladu z zakonom, čemur pritrjuje tudi sodba vrhovnega sodišča.
Po več kot sedmih letih sem dočakal potrditev, da je bila moja odločitev decembra 2011 pravilna. To je
bilo sedem let maltretiranja in izživljanja treh finančnih inšpektorjev in še koga iz ozadja nad davčnim
zavezancem in mano kot davčnim svetovalcem. Ne bom opisoval, kaj je vse to pomenilo pri mojem
delu, koliko energije je bilo izgubljene po nepotrebnem samo zaradi tega, ker se je skupina finančnih
inšpektorjev izživljala nad davčnim zavezancem.
Predstavljajte si, kaj se še dogaja drugim davčnim zavezancem, ki potem nenehno živijo v ustrahovanju
in grožnjah nekaterih finančnih inšpektorjev, ki jim odkrito povedo, da bodo še razširili davčni pregled,
če se bodo pritoževali. Te zadeve nas žal uvrščajo daleč od pravne države.
Zaključek
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To je le eden od nezakonitih davčnih postopkov, ki jih samovoljno vodijo in izvajajo nekateri finančni
inšpektorji in zaposleni v Fursu. Do zdaj sem opisal kar nekaj tovrstnih primerov, toda finančni
inšpektorji so že zmeraj ostali nekaznovani, saj jih ščiti zakonodaja, ščitijo jih državni uradniki, davčni
zavezanci pa smo prepuščeni na nemilost tem posameznikom. Zaradi tega bi bilo treba uvesti takojšnjo
odgovornost teh finančnih inšpektorjev, če se ugotovi, da so postopali nezakonito. To pomeni, da bi
finančni inšpektorji v vseh izgubljenih postopkih morali poravnati stroške davčnega zavezanca in
seveda zamudne obresti, ki jih mora država plačati zaradi njihovih nezakonitih odločitev. V zavarovanje
teh plačil bi se vpisale hipoteke na premoženju finančnih inšpektorjev, ki so odločali nezakonito.
Če jim je pa nezakonito postopanje naročil kdo od nadrejenih, pa naj se ugotovi tudi to in naj potem
odgovarjajo tudi nadrejeni.
Davčni svetovalci smo v takšnih primerih v zelo slabem položaju, saj moramo stranke prepričevati, da
imamo prav, da smo postopali pravilno in zakonito in da je treba počakati do dokončne odločitve. To pa
traja predolgo in velikokrat davčni zavezanci ne želijo čakati toliko časa.
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Včasih nekateri davčni zavezanci izgubijo živce, kar je bilo tudi v tem primeru, ko je davčni zavezanec
želel z menoj fizično obračunati, ker sem po odločitvah Fursa postopal nepravilno in sem mu povzročil
škodo, čeprav je po sedmih letih dokazano, da nisem naredil ničesar narobe in je šlo za nezakonito
postopanje finančnih inšpektorjev Fursa.
Kaj bi bilo, če bi davčni zavezanec dokončal začeti fizični napad name? Kaj če bi me v tem fizičnem
napadu huje poškodoval in bi nosil trajne posledice? Kdo bi odgovarjal in kdo bi nosil posledice?
Finančni inšpektor oziroma nihče, saj država ščiti finančne inšpektorje, tudi pokvarjene. Bil bi pač
napaka v sistemu. Zato je ta sistem treba spremeniti in urediti.
Finančni inšpektorji Majda Kerec, Vito Rijavec in Roman Štih ter seveda tisti, ki jim je to vse naročal,
morajo odgovarjati. Najmanj, kar se mora zgoditi, je, da vsi štirje ostanejo brez službe v državni upravi,
saj si ne zaslužijo več, da delajo v državni upravi, poleg tega pa predstavljajo nevarnost za zakonito
odločanje in s svojim ravnanjem kvarijo ugled Fursa. Vsekakor bo zoper njih treba uvesti še kazenski
postopek. Zaradi tega sem to številko revije Denar poslal tudi na policijo in tožilstvo s pripombo, da jim
pošiljam informacijo o sumu storitve kaznivega dejanja s strani treh finančnih inšpektorjev in da
pričakujem njihovo ukrepanje.
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mag. Ivan Simič
Vir: https://simic-partnerji.si/davcni-blog.html
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Uporabite BIM - informacijsko modeliranje gradenj
Razpoložljivi termini

1.

Kdaj?

Čas trajanja

Cena v € z DDV

Vrsta izobraževanja

28.08.2020 do 28.08.2020

1 dan

241.00 €

Delavnica

0

Opombe

Natisni besedilo

Velikost pisave

A

A

BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju velikih investicij javnega pomena.
Interaktivni strokovni seminar je prilagojen on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev k
on-line seminarju.
Za vašo prijavo na termin v mesecu juniju, vam nudimo 20 % popust.
Informacijsko modeliranje gradenj (BIM = Building Information Modelling) je računalniško zasnovana metoda, katere uporaba
skokovito narašča. Z letom 2018 bo v najrazvitejših evropskih državah postala zaradi svoje učinkovitosti obvezna pri obvladovanju
velikih investicij javnega pomena.
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Na praktični delavnici boste dobili odgovore na vsa vprašanja v zvezi uporabo BIM pri zasnovah, projektiranju in izvajanju gradenj.
BIM je procesni model, ki poleg tridimenzionalnega načrtovanja gradenj prinaša vse informacije, ki so potrebne za načrtovanje in
izvedbo projektov – tudi ekonomiko gradnje in kasnejšega obratovanja ter vzdrževanja. Metoda BIM se je uveljavila v arhitekturi,
gradbeništvu, inženiringih, strojegradnji, hidro-gradnji, energetiki, sistemski tehniki in še kje.

Udeleženci praktične delavnice boste spoznali vse, kar morate vedeti pred uvedbo BIM v vaše delovno okolje. Delavnica je
namenjena
načrtovalcem, projektantom, vodjem inženiringov, projektnim managerjem,
članom inženiring timov, predstavnikom gradbenih podjetij, strojegradnje in energetike
predstavnikom investitorjev večjih gradenj, predstavnikom občin.
Cilji praktične delavnice:
spoznati možnosti , ki jih nudi metoda BIM,
spoznati pogoje za uvedbo metode BIM v vaše delovno okolje.
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Program
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Osnovne opredelitve BIM:
modeliranje,
razsežnosti BIM od 2D do 7D,
BIM in življenjski cikel gradenj,
prednosti uporabe BIM.
Trendi, predpisi in standardi:
direktiva EU in evropska grupacija za BIM,
slovensko združenje SIBIM,
standardi IDM, IFC in IFD,
lastništvo modela BIM.
Programska oprema in storitve ponudnikov opreme za BIM v Sloveniji.
Vzorčni primeri na praktičnem primeru:
prikaz BIM procesa planiranja in načrtovanja,
prikaz procesa gradnje in kontrole gradnje
Uvedba BIM v nekaterih panogah:
zakaj uvajamo BIM,
stopnje uvajanja BIM.
Udeleženci praktične delavnice prejmejo DVD:
z gradivom delavnice,
s knjigo predavatelja »ABC+ celovitega obvladovanja projektov in Microsoft Project 2013«.

Več informacij in možnost prijave na povezavi.

Predavatelj
mag. Matjaž Madžarac
je magister informacijsko upravljavskih ved. Magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja informacijske podpore
projektnemu vodenju. Sicer pa strokovnjak s področja projektnega managementa z bogatimi izkušnjami vodenja projektov v
gospodarstvu in upravljanja s portfeljem projektov. Od leta 1998 je aktivni član slovenskega Združenja za projektni management
(ZPM), kjer trenutno opravlja funkcijo podpredsednika. Je član SIBIM (Slovensko združenje za informacijsko modeliranje v
gradbeništvu). Že vrsto let ima pridobljeno licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije
''VODJA PROJEKTA''.
http://www.agencija-poti.si/Izobrazevanj...

Podaj oceno:

Še ni ocenjeno!

Bodi prvi!

Natisni

Prijavi napako
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/ Marko Lukič, direktor podjetja

pogovor

Knauf

Danilo Kolenc, direktor podjetja

in

Lumar,

Insulation

Vodje pod srajco ne nosijo dresa supermena
� Tonja Blatnik

Podjetji

in Knauf

Lumar

lation

zlati

sta

let

gazeli

trajnosti v gradbeništvu.

Kakovost prostora vpliva

na

produktivnost dela, na kvalivsakdanjega

teto

življenja,

ima močan vpliv na širše okolje, zato
je

gradbeništvo

ko

govorimo

Pogovarjali

neizogibna

panoga,

zeleni transformaciji.

o

smo

Markom

z

se

Luki-

ki vodi Lumar,

in Danilom Kolencem, direktorjem Knauf Insulation
čem,

-

oba snujeta prihodnost svojih podsloneč na viziji protagonistov ze-

jetij

ko let dela zelo dobro, zato je zaposle-

Insu-

zavezani grad-

2009 in 2013,

nji

lene transformacije.

Omenili ste zeleno transformacijo
kako jo razumete, kakšen je vaš

Zlati gazeli 2009 in 2013: povezuje vaju
zaveza trajnostni ter okolju in človeku
prijazni gradnji. Bi lahko na kratko

orisala pomen kakovosti in ugodja
bivanja? Kako pomemben je vpliv

ko gradnje kot tudi bivanja

-

-

ta-

so v zad-

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

ozavestili potrebo po energetski učinkovitosti, kar narekuje uporabo izolacije. Tudi zato, ker jim prinaso

ša prihranke. Naslednja stopnja pa je
zagotovo skrb za zdravje in ugodje. V
našem primeru izolacija pomembno
prispeva k
pri

doseganju

ugodju

vidik

bivanja

zdravja,

varnost

(na

čemer

pri

vgradnjo naravnih

tega. Ljudem je
zlasti

pomemben

preferirajo

materialov pa

primer

požarna

kakovost

zraka

varnost)

ki ga opre-

ter splošno ugodje bivanja,

deljuje

tudi

v

prostoru,

Marko Lukič: Vedno več časa preživimo

zaprtih prostorih,

v

vost bivanja,
na

kratek

je kako-

zato

ki je resda težko merljiva
izredno

čas,

pomembna.

Vpliva na kakovost opravljenega

dela,

in razpoloženje.

mora

zdravje

biti

dovolj

Prostor

prezračevan,

zvočno izoliran.

Prav

osvetljen,

tako ima gradnja

velik vpliv na okolje, pomislimo le
porabo

energije

in

izbor materialov.

denimo ogljično nevtralen,

Les

je

več,

skozi

na

fotosintezo

še

skladišči oglji-

kov dioksid iz zraka. Veseli smo, da se
tovrstno zavedanje širi med kupci in
investitorji,
tehnologije

ki
in

želijo

tako

vlagati
pognati

v

zelene
zeleno

včasih težko
da

sprejeti.

problemov

trdno

A

ne

smemo

takrat je že prepozno. Graditi je treba
vsak dan. Točka preloma za Lumar sta

zelene

vestitorje ozaveščamo in usmerjamo,

bili leti 1998 in 1999, ko smo izgubili trg
vzhodne Nemčije. Tja smo dobavljali

da premišljeno izbirajo materiale. Ze-

stenske elemente, a ne pod

lena

govno znamko.

-

Tako

gradnje.

kupce

transformacija

membo

miselnosti.

kot

in-

zahteva

sprelahko za

Danes

isto ceno zgradimo stavbo, ki bo zelo
ali

pa stavbo iz ogljično
materialov. Stavbe niso

potratna,

nevtralnih
enkratni

Prevečkrat

nakup.

ocenjujemo

zgolj

vljenjskega

jih

vidika nakupne

z

pa na stroške žiKako posežemo v

pozabljamo

cikla.

prostor z vidika arhitekture, pa je še
dodatno vprašanje, ki pogosto ostaja

padli

na nič.

novo

postaviti;

Z

da je bila

in povsem nezadolženi. Tudi zato smo
leta 2009 dobili zlato gazelo
ravno v
času globalne krize 2008 smo hitro ras-

-

li in pridobivali tržne deleže.
Kakšni so odzivi partnerjev,
dobaviteljev in kupcev? Kaj

vse

modeli upoštevati

poslovni

deležnike

-

samo taki bodo imeli

pričakujete, da se bo dogajalo
na vaših trgih v naslednjih

mesecih?

Ali čutite strah ali zagon?
Danilo Kolenc:

Odzivi deležnikov so
čutiti je

dolgoročno prihodnost.

načeloma situaciji primerni

V gospodarstvu se pogosto določajo

negotovost,

mejniki. Menite,

da je točka preloma

še

lo v času, ko je šlo vsem zelo dobro. Zato pa smo leto 2008 pričakali likvidni

stavbo postavimo,

tudi

izkušnja

bolj trpka in boleča, se nam je to zgodi-

let zgodbo zaklju-

jo

smo

Takrat smo se morali na

za 70, celo sto

spreminjati. Na soroden način mora-

-

lastno bla-

hiš na leto

200

neodgovorjeno. Ko

strah

-

visoko

in

stopnjo

racionalizacije. Vsi gledajo na

stroške

največji uspeh ali točka nič, ko se vse

in

postavi na novo? Kriza ali zmaga? Če bi

drugega vala, ki je morda že pred vra-

v vajinih poslovnih zgodbah iskali

Danilo
lahko

Kolenc:

Prelomni

tako kriza kot

verjetno

pa je večji motivator kriza, ko se podjetje bori za preživetje. Po drugi strani
pa uspeh omogoča bolj umirjeno, strateško in finančno podprto načrtovanje
aktivnosti.

zadnjem

hkrati

zavedajo

potencialnega

maliziralo.

trenutek je

uspeh,

se

ti in v tej luči se poslovanje še ni norNekateri svetovni trgi so

točke prelome, katere bi to bile?

razvojnih

...

zvočno ugodje

to

začeti reševati takrat, ko že zelo bolijo

čili in učinkov stavbe ne moremo več

njem desetletju dobili novo dimenzijo.
Ljudje

nim

verjamem,

Marko Lukič: Poslanstvo Lumarja ni
samo gradnja hiš
smo protagonist

smo

prostora na počutje posameznika?

Trajnostni vidiki

-

doprinos?

cene,

Danilo Kolenc:

lahko še izboljšamo. Naše podjetje veli-

transformacijo v naslednjo brzino.

ob-

se

v celoti

zaprli,

njihovo

odpiranje

pa je postopno, s tem pa bodo le počasi rasla tudi naročila. Je pa res, da
določeni kupci delujejo tudi v ustalje-

nih

obsegih. Gradbeništvo v Sloveniji
še pričakuje krizo v smislu zmanjša-

dobju bi lahko govorili o prelomu v le-

nega obsega investiranja in s tem poslovanja, kar nas bo zagotovo dolete-

tih krize 2008/2009

lo proti koncu leta in v naslednjih le-

V

-

zagotovo

smo

takrat začeli delati nekatere stvari drugače. V letih od 2014 do 2018 pa smo,
ob dobrih rezultatih, naredili nekatere
prebojne

korake

-

tako na področju

uvajanja nove tehnologije kot
področju

reorganizacije

in

tudi na

drugačnih

pristopov na trgu. Že sedaj pa se vidi,
da bo situacija zaradi letošnje epidemije prav

tako prinesla nekatere kore-

-

Investicijski
cikel
zlasti zasebbo glede na gosponih investitorjev
darsko krizo zagotovo splahnel, zato
tih.

-

računamo na državo, da bo poskrbela
za

javne

investicije

in

na

tak način

omogočila, da bo sektor gradbeništva

ostal kar se da vitalen.
Kako v panogi gradbeništva gradite

nite spremembe.

trajnostno prihodnost? Obe podjetji si

Marko Lukič: Kriza in konkurenca sta
vedno dobri. Izhajam iz športa, Iger se

želita ustvariti priložnosti tudi z

bolj

kot

na

uspehe

osredotočamo

na

svoje pomanjkljivosti. Iščemo tisto, kar

naprednimi trajnostnimi rešitvami.

Danilo

Kolenc:

naših materialov

Že

osnovna

-

varčevanje

funkcija
z ener-
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gijo

je eden najpomembnejših grad-

-

nikov trajnostne gradnje.

vrsti

prvi

V

gre za iskanje novih, naprednih trajnostno usmerjenih rešitev tako na področju gradbeništva kot tudi na področju

uporab naših

industrijskih

iz-

da so mladi na

opažam,

tem

po-

ro

ocenjujemo kot

-

dolgoročno perizpelje-

dročju bolj ozaveščeni.

spektivno, na nas pa je, da to

Kako razumeta svojo vlogo kot vlogo

V

mo

in potencial izkoristimo.

pametno

bodočnosti bodo zmagovalci podjet-

direktorja, vodje? Katere vrednote vaju

ja z visoko

vodijo, kako jih udejanjata v polju

dobro organizacijo, napredno tehnolo-

motiviranimi zaposlenimi,

delkov. Iščemo sistemske rešitve s čim

svojega dela?

gijo, trajnostno strategijo, visoko stop-

bolj naravnimi materiali, iščemo nove,

Danilo Kolenc: Pri mojem delu me vodijo vrednote naše korporacije. Med

njo

njimi je vedno, v trenutnem času pa še
posebej, na prvem mestu človečnost.

digitalizacije in avtomatizacije.

Sicer pa

Dnevniku,

trajnostne načine vgradnje z

možnos-

tmi kasnejše razgradnje, optimiziramo
transporte, recikliramo stare, odslužemateriale,

ne

izboljšujemo

področje

pakiranja z uveljavljanjem manj potis-

kanih,

embalažnih mate-

trajnostnih

tam

-

sledim tudi drugim vredno-

podjetnosti,

tnerstvu

-

predanosti

in par-

praktično na vsakem kora-

družbene odgovornosti, racional-

nim

poslovanjem

Marko
Gazele

Lukič:

da je podjetništvo priznano kot nekaj
tvo

ni

dno zahtevna.

danes. Podjetja

imelo

tako

tehnologije,

V Lumarju imamo izredno razpršeno strukturo ljudi, saj nismo klasična industrija. Večina dela se

kjer koks nadomeščamo s plinom, do

opravi šele na gradbišču, kjer so pogoji

trebno.

Ohraniti

dela

predvidljivi.

kmečko

pamet

rokodelstva.

orodja, ki

smeri manjšega obremenje-

vanja

-

okolja

od

nove

ekoloških veziv. Povečujemo

uvajanja

zelene površine

okolici tovarne

v

ter

Smo

drugačni
spoj

in

manj

in

industrije

uvajamo številne male izboljšave z na-

Novodobni vodja mora predvsem mo-

da bo naša proizvodnje čim

tivirati sodelavce, dajati jasna navodila

menom,

bolj

Ob tem potrebujemo

trajnostna.

tudi podporo lokalne skupnosti in lokalnih oblasti, da nam omogočijo izvedbo določenih korakov, ki bodo zagotavljali

trajnostni

in

najbolj

Nenazad-

razvoj.

-

nje pa je naša vloga

kot enega večjih

naprednih

proizvajalcev

gradbenem sektorju

Sloveniji

v

-

v

da

strukturiranih

organizacij

bolj

vse

prehajamo v organske oblike, kjer prava avtoriteta ne temelji na položaju,
ampak si

ljudi, ki mislijo s svojo glavo. x
me

Med njimi je vedno,
času pa

mestu človečnost.

Prelomni trenutek je lahko

do

sodelavcev,
su-

Gazele letos obeležujejo

20

tako kriza kot

uspeh,

verjetno pa je večji motivator
kriza, ko se podjetje bori za

let

delovanja. Dvajsetletnico sta

preživetje.

-

ki je že

kaj

zaznamovali tudi vajini podjetji,
menita, kakšna podjetja bodo

Danilo Kolenc

zaznamovala prihodnjih

Trdno verjamem,

sebi primer dobre

po

prakse trajnostne gradnje, aktivnosti v
njem pa na različne načine
no

ciljnim

trajnostno

-

skupinam
gradnjo,

-

prilagoje-

promovirajo

načine njene

im-

plementacije ter njene prednosti.

Marko Lukič:
tehnologij.

mobilnosti,

Hiše

So

niso rentabilni

-

vseh

sončne

elementi sami
ko jih začnemo

povezovati,

pa so. Torej trajnostna
hiša, sončna elektrarna, samooskrba
ko vse to
in električni avtomobil
povežemo,

so

učinki

-

večji.

Vse

omenjeno razvijamo in peljemo v Lumarju

v okviru našega koncepta

mar Zero Emission Living.

20 let?
Danilo Kolenc: Naše podjetje je v svoji
več kot 60-letni zgodovini dokazalo,
da sledi trendom napredka in se ni

praktično

trajnostne

pridobivanja

energije in bivanja. Ti
zase

stičišče

so

integrator

Lu-

Z veseljem

trenutnem

v

še posebej, na prvem

izobraževalni objekt
Knauf Insulation Experience Center
sam

vodijo

Danilo Kolenc

položaju

namen

demonstracijsko

na-

mreč bolj kot kadar koli potrebujemo

mo znotraj tima. Tudi vodja je včasih v

arhitektom...

ta

vsa

voljo. Danes

podrejenem

magamo

V

na

jo vsakič znova vzpostavlja-

permena. Smo ranljivi in empatični.

dvema letoma zgradili nov

so nam

nikoli

znašlo

pred vpraša-

eksistence in obstoja. Verjameda bo tako še naprej in da bomo
uspešno krmarili tudi v naslednjih de-

njem
mo,

setletjih.

Na

tem

področju

smo

zelo

konkretni, saj smo ravno pred kratkim
pripravili

kom
črt

nost

tudi dolgoročni razvojni na-

Masterplan, s posebnim poudarna razvojnih perspektivah, okolju

in lokalni

skupnosti.

podjetja

rešitev za

zdravo

uporabljati

vrednote naše korporacije.

izobražujemo

pred

moramo

in

nost

gradnje,

smo

digitalna do te mere, kot je po-

Pri mojem delu

in nenehno graditi pripadblagovni znamki. Iz vertikalno

pod srajco vodje ne nosimo dresa

po-

-

prizvoka

prihodnosti bodo

odgovorna in digitalna. A po-

zelena,
zor

dobrega

ter zgraditi

ozaveščamo trg o pomenu trajnostne
izvajalce,

projekt

pozitivnega. Pred 10, 15 leti podjetniš-

kot

sredstev v optimizacijo proiz-

zahvaliti

vodi

s tem ste veliko naredili za to,

-

Marko Lukič: Vloga vodje postaja izre-

vodnje v

stopnjo

se

let

20

vodnja

kjer vlagamo izjemno veliko

bi

Želel

da že

ku svojega delovanja.

-

visoko

ter

rialov... Drugo pa je trajnostna proizčasa in
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pa

-

dejav-

Osnovno
sistemskih

ponudbo

problemov
reševati

bolijo

-

ne

da

smemo začeti

takrat, ko že zelo
takrat je že

prepozno. Graditi je treba
vsak dan.
Marko Lukič
Tudi vodja je včasih

v

podrejenem položaju do

sodelavcev, je ranljiv in
empatičen. Pod srajco
pač ne

vodje

nosimo dresa

supermena.

energetsko učinkovitost in

rešitev za zeleno urbano infrastruktu-

Marko Lukič
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Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo
POGOVOR
4 ure
Izbrali najboljše
Tonja Blatnik
kratke filme
24. avgust 2020 00:00
4 ure
Izraelsko
24. avgust 2020 0:00
najstnico naj bi
Predviden čas
branja:
min
posililo
3014
moških
4 ure

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

4 ure

Berlin v živo, a z
omejitvami
Vse objave

Vodje pod srajco ne nosijo
dresa supermena
Podjetji Lumar in Knauf Insulation sta zlati gazeli let 2009
in 2013, zavezani gradnji trajnosti v gradbeništvu.
Kakovost prostora vpliva na produktivnost dela, na
kvaliteto vsakdanjega življenja, ima močan vpliv na širše
okolje, zato je gradbeništvo neizogibna panoga, ko
govorimo o zeleni transformaciji. Pogovarjali smo se z
Markom Lukićem, ki vodi Lumar, in Danilom Kolencem,
direktorjem Knauf Insulation – oba snujeta prihodnost
svojih podjetij sloneč na viziji protagonistov zelene
transformacije.
PREVIOUS
NEXT
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NAJNOVEJŠE
3 ure

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

4 ure

Berlin v živo, a z
omejitvami
Vse objave
Marko Lukić, Lumar (Foto: Lumar)

Zlati gazeli 2009 in 2013:
povezuje vaju zaveza
trajnostni ter okolju in
človeku prijazni gradnji.
Bi lahko na kratko orisala
pomen kakovosti in
ugodja bivanja? Kako
pomemben je vpliv
prostora na počutje
posameznika?
Danilo Kolenc: Trajnostni
vidiki – tako gradnje kot
tudi bivanja – so v zadnjem
desetletju dobili novo
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dimenzijo. Ljudje so
ozavestili potrebo po
energetski učinkovitosti,
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure
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Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

kar narekuje uporabo
izolacije. Tudi zato, ker jim
prinaša prihranke.
Naslednja stopnja pa je
zagotovo skrb za zdravje in
ugodje. V našem primeru
izolacija pomembno
prispeva k doseganju tega.
Ljudem je pri ugodju

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

bivanja pomemben zlasti

Berlin v živo, a z
omejitvami

naravnih materialov pa tudi

Vse objave

vidik zdravja, pri čemer
preferirajo vgradnjo
varnost (na primer požarna
varnost) ter splošno ugodje
bivanja, ki ga opredeljuje
kakovost zraka v prostoru,
zvočno ugodje…
Marko Lukić: Vedno več
časa preživimo v zaprtih
prostorih, zato je kakovost
bivanja, ki je resda težko
merljiva na kratek čas,
izredno pomembna. Vpliva
na kakovost opravljenega
dela, zdravje in
razpoloženje. Prostor mora
biti dovolj prezračevan,
osvetljen, zvočno izoliran.
Prav tako ima gradnja velik
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vpliv na okolje, pomislimo
le na porabo energije in
izbor materialov. Les je
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva
Berlin v živo, a z
omejitvami
Vse objave

denimo ogljično nevtralen,
še več, skozi fotosintezo
skladišči ogljikov dioksid iz
zraka. Veseli smo, da se
tovrstno zavedanje širi med
kupci in investitorji, ki želijo
vlagati v zelene tehnologije
in tako pognati zeleno
transformacijo v naslednjo
brzino.
Omenili ste zeleno
transformacijo – kako jo
razumete, kakšen je vaš
doprinos?
Marko Lukić: Poslanstvo
Lumarja ni samo gradnja
hiš – smo protagonist
zelene gradnje. Tako kupce
kot investitorje
ozaveščamo in usmerjamo,
da premišljeno izbirajo
materiale. Zelena
transformacija zahteva
spremembo miselnosti.
Danes lahko za isto ceno
zgradimo stavbo, ki bo zelo
potratna, ali pa stavbo iz
ogljično nevtralnih
materialov. Stavbe niso
enkratni nakup. Prevečkrat
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jih ocenjujemo zgolj z
vidika nakupne cene,
pozabljamo pa na stroške
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

življenjskega cikla. Kako
posežemo v prostor z
vidika arhitekture, pa je še
dodatno vprašanje, ki
pogosto ostaja
neodgovorjeno. Ko stavbo
postavimo, smo za 70, celo
sto let zgodbo zaključili in
učinkov stavbe ne moremo

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

več spreminjati. Na

Berlin v živo, a z
omejitvami

vse deležnike – samo taki

Vse objave

soroden način morajo tudi
poslovni modeli upoštevati
bodo imeli dolgoročno
prihodnost.
V gospodarstvu se
pogosto določajo
mejniki. Menite, da je
točka preloma največji
uspeh ali točka nič, ko se
vse postavi na novo?
Kriza ali zmaga? Če bi v
vajinih poslovnih
zgodbah iskali točke
prelome, katere bi to
bile?
Danilo Kolenc: Prelomni
trenutek je lahko tako kriza
kot uspeh, verjetno pa je
večji motivator kriza, ko se
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podjetje bori za preživetje.
Po drugi strani pa uspeh
omogoča bolj umirjeno,
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

strateško in finančno
podprto načrtovanje
razvojnih aktivnosti. V
zadnjem obdobju bi lahko
govorili o prelomu v letih
krize 2008/2009 –
zagotovo smo takrat začeli
delati nekatere stvari
drugače. V letih od 2014

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

do 2018 pa smo, ob dobrih

Berlin v živo, a z
omejitvami

področju uvajanja nove

Vse objave

rezultatih, naredili nekatere
prebojne korake – tako na
tehnologije kot tudi na
področju reorganizacije in
drugačnih pristopov na
trgu. Že sedaj pa se vidi,
da bo situacija zaradi
letošnje epidemije prav
tako prinesla nekatere
korenite spremembe.
Marko Lukić: Kriza in
konkurenca sta vedno
dobri. Izhajam iz športa,
kjer se bolj kot na uspehe
osredotočamo na svoje
pomanjkljivosti. Iščemo
tisto, kar lahko še
izboljšamo. Naše podjetje
veliko let dela zelo dobro,
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zato je zaposlenim to
včasih težko sprejeti. A
trdno verjamem, da
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

problemov ne smemo
začeti reševati takrat, ko že
zelo bolijo – takrat je že
prepozno. Graditi je treba
vsak dan. Točka preloma
za Lumar sta bili leti 1998
in 1999, ko smo izgubili trg
vzhodne Nemčije. Tja smo
dobavljali stenske

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

elemente, a ne pod lastno

Berlin v živo, a z
omejitvami

nič. Takrat smo se morali

Vse objave

blagovno znamko. Z 200
hiš na leto smo padli na
na novo postaviti; da je bila
izkušnja še bolj trpka in
boleča, se nam je to
zgodilo v času, ko je šlo
vsem zelo dobro. Zato pa
smo leto 2008 pričakali
likvidni in povsem
nezadolženi. Tudi zato smo
leta 2009 dobili zlato
gazelo – ravno v času
globalne krize 2008 smo
hitro rasli in pridobivali
tržne deleže.
Kakšni so odzivi
partnerjev, dobaviteljev
in kupcev? Kaj
pričakujete, da se bo
73
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dogajalo na vaših trgih v
naslednjih mesecih? Ali
čutite strah ali zagon?
NAJNOVEJŠE

deležnikov so načeloma

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

situaciji primerni – čutiti je

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

gledajo na stroške in se

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

potencialnega drugega

3 ure

4 ure

4 ure

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

Danilo Kolenc: Odzivi

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva
Berlin v živo, a z
omejitvami
Vse objave

negotovost, strah in visoko
stopnjo racionalizacije. Vsi
hkrati zavedajo
vala, ki je morda že pred
vrati in v tej luči se
poslovanje še ni
normaliziralo. Nekateri
svetovni trgi so se v celoti
zaprli, njihovo odpiranje pa
je postopno, s tem pa bodo
le počasi rasla tudi
naročila. Je pa res, da
določeni kupci delujejo tudi
v ustaljenih obsegih.
Gradbeništvo v Sloveniji še
pričakuje krizo v smislu
zmanjšanega obsega
investiranja in s tem
poslovanja, kar nas bo
zagotovo doletelo proti
koncu leta in v naslednjih
letih. Investicijski cikel –
zlasti zasebnih investitorjev
– bo glede na gospodarsko
krizo zagotovo splahnel,
zato računamo na državo,
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da bo poskrbela za javne
investicije in na tak način
omogočila, da bo sektor
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

da vitalen.
Kako v panogi
gradbeništva gradite
trajnostno prihodnost?
Obe podjetji si želita

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

ustvariti priložnosti tudi z
naprednimi trajnostnimi

4 ure

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

Danilo Kolenc: Že osnovna

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

gradbeništva ostal kar se

Berlin v živo, a z
omejitvami
Vse objave

rešitvami.
funkcija naših materialov –
varčevanje z energijo – je
eden najpomembnejših
gradnikov trajnostne
gradnje. V prvi vrsti gre za
iskanje novih, naprednih
trajnostno usmerjenih
rešitev tako na področju
gradbeništva kot tudi na
področju industrijskih
uporab naših izdelkov.
Iščemo sistemske rešitve s
čim bolj naravnimi
materiali, iščemo nove,
trajnostne načine vgradnje
z možnostmi kasnejše
razgradnje, optimiziramo
transporte, recikliramo
stare, odslužene materiale,
izboljšujemo področje
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pakiranja z uveljavljanjem
manj potiskanih, trajnostnih
embalažnih materialov…
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Drugo pa je trajnostna
proizvodnja – kjer vlagamo
izjemno veliko časa in
sredstev v optimizacijo
proizvodnje v smeri
manjšega obremenjevanja
okolja – od nove
tehnologije, kjer koks
nadomeščamo s plinom,

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

do uvajanja ekoloških

Berlin v živo, a z
omejitvami

ter uvajamo številne male

Vse objave

veziv. Povečujemo zelene
površine v okolici tovarne
izboljšave z namenom, da
bo naša proizvodnje čim
bolj trajnostna. Ob tem
potrebujemo tudi podporo
lokalne skupnosti in
lokalnih oblasti, da nam
omogočijo izvedbo
določenih korakov, ki bodo
zagotavljali trajnostni
razvoj. Nenazadnje pa je
naša vloga – kot enega
večjih in najbolj naprednih
proizvajalcev v gradbenem
sektorju v Sloveniji – da
ozaveščamo trg o pomenu
trajnostne gradnje,
izobražujemo izvajalce,
pomagamo arhitektom… V
76
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ta namen smo pred dvema
letoma zgradili nov
demonstracijsko
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva
Berlin v živo, a z
omejitvami
Vse objave

izobraževalni objekt –
Knauf Insulation
Experience Center – ki je
že sam po sebi primer
dobre prakse trajnostne
gradnje, aktivnosti v njem
pa na različne načine –
prilagojeno ciljnim
skupinam – promovirajo
trajnostno gradnjo, načine
njene implementacije ter
njene prednosti.
Marko Lukić: Hiše so
stičišče vseh tehnologij. So
integrator trajnostne
mobilnosti, pridobivanja
sončne energije in bivanja.
Ti elementi sami zase niso
rentabilni – ko jih začnemo
povezovati, pa so. Torej
trajnostna hiša, sončna
elektrarna, samooskrba in
električni avtomobil – ko
vse to povežemo, so učinki
večji. Vse omenjeno
razvijamo in peljemo v
Lumarju v okviru našega
koncepta Lumar Zero
Emission Living. Z
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veseljem pa opažam, da so
mladi na tem področju bolj
ozaveščeni.
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

4 ure

4 ure

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

4 ure

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo
Izbrali najboljše
kratke filme

Kako razumeta svojo
vlogo kot vlogo
direktorja, vodje? Katere
vrednote vaju vodijo,
kako jih udejanjata v
polju svojega dela?

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

Danilo Kolenc: Pri mojem

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

je vedno, v trenutnem času

Berlin v živo, a z
omejitvami
Vse objave

delu me vodijo vrednote
naše korporacije. Med njimi
pa še posebej, na prvem
mestu človečnost. Sicer pa
sledim tudi drugim
vrednotam – podjetnosti,
predanosti in partnerstvu –
praktično na vsakem
koraku svojega delovanja.
Marko Lukić: Vloga vodje
postaja izredno zahtevna.
V Lumarju imamo izredno
razpršeno strukturo ljudi,
saj nismo klasična
industrija. Večina dela se
opravi šele na gradbišču,
kjer so pogoji dela drugačni
in manj predvidljivi. Smo
spoj industrije in
rokodelstva. Novodobni
vodja mora predvsem
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motivirati sodelavce, dajati
jasna navodila ter zgraditi
in nenehno graditi
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

pripadnost blagovni
znamki. Iz vertikalno
strukturiranih organizacij
vse bolj prehajamo v
organske oblike, kjer prava
avtoriteta ne temelji na
položaju, ampak si jo
vsakič znova
vzpostavljamo znotraj tima.

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

Tudi vodja je včasih v

Berlin v živo, a z
omejitvami

vodje ne nosimo dresa

Vse objave

podrejenem položaju do
sodelavcev, pod srajco
supermena. Smo ranljivi in
empatični.
Gazele letos obeležujejo
20 let delovanja.
Dvajsetletnico sta
zaznamovali tudi vajini
podjetji, kaj menita,
kakšna podjetja bodo
zaznamovala prihodnjih
20 let?
Danilo Kolenc: Naše
podjetje je v svoji več kot
60-letni zgodovini
dokazalo, da sledi trendom
napredka in se ni praktično
nikoli znašlo pred
vprašanjem eksistence in
79
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obstoja. Verjamemo, da bo
tako še naprej in da bomo
uspešno krmarili tudi v
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

naslednjih desetletjih. Na
tem področju smo zelo
konkretni, saj smo ravno
pred kratkim pripravili tudi
dolgoročni razvojni načrt –
Masterplan, s posebnim
poudarkom na razvojnih
perspektivah, okolju in
lokalni skupnosti. Osnovno

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

dejavnost podjetja –

Berlin v živo, a z
omejitvami

in rešitev za zeleno urbano

Vse objave

ponudbo sistemskih rešitev
za energetsko učinkovitost
infrastrukturo – ocenjujemo
kot dolgoročno
perspektivno, na nas pa je,
da to izpeljemo pametno in
potencial izkoristimo. V
bodočnosti bodo
zmagovalci podjetja z
visoko motiviranimi
zaposlenimi, dobro
organizacijo, napredno
tehnologijo, trajnostno
strategijo, visoko stopnjo
družbene odgovornosti,
racionalnim poslovanjem
ter visoko stopnjo
digitalizacije in
avtomatizacije.

80

24.08.2020

Aktualno24.si

Ponedeljek, 00:03

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.aktualno24.si/view/vodje-pod-srajco-ne...

15 / 23

Marko Lukić: Želel bi se
zahvaliti Dnevniku, da že
20 let vodi projekt Gazele –
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

s tem ste veliko naredili za
to, da je podjetništvo
priznano kot nekaj
pozitivnega. Pred 10, 15
leti podjetništvo ni imelo
tako dobrega prizvoka kot
danes. Podjetja prihodnosti
bodo zelena, odgovorna in
digitalna. A pozor –

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

digitalna do te mere, kot je

Berlin v živo, a z
omejitvami

uporabljati vsa orodja, ki so

Vse objave

potrebno. Ohraniti moramo
zdravo kmečko pamet in
nam na voljo. Danes
namreč bolj kot kadar koli
potrebujemo ljudi, ki mislijo
s svojo glavo.
samo za spletKdo so vaši
kupci?Marko Lukić:
Glavnina naše prodaje
temelji na končnih
individualnih kupcih. Ne
glede na to, da smo
vodilno podjetje naše
panoge, so naši kupci
izrazito srednjega razreda.
Cena hiše je med 150.000
in 200.000 evri. Naši kupci
so izredno ozaveščeni in
bolj konzervativni – želijo
81
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kakovost in varno
investicijo, za katero so
običajno vzeli kredit.
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Ponosen pa sem, da sedaj
končujemo tudi naš
največji projekt – gradnjo
skoraj ničenergijskega
zdravstvenega doma v
Luciji. To nas še posebej
veseli, saj je kazalec
spremembe zavesti pri
občinskih naložbah. Upam,

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

da se bodo učinkov

Berlin v živo, a z
omejitvami

ravni. -------samo za

Vse objave

trajnostne gradnje kmalu
zavedali tudi na državni
spletAli je izbruh
koronavirusa ena izmed
točk preloma? Kaj ste od
začetka izbruha
koronavirusa začeli delati
drugače?Danilo Kolenc:
Vsekakor je izbruh korona
virusa na hitro spremenil
nekatere naše prakse,
aktivnosti in cilje.
Spremembo je prinesel že
znotraj delovanja tovarne,
saj smo v proizvodnji in
spremljajočih oddelkih
morali še bolj dvigniti nivo
fleksibilnosti. Prav tako je
opaziti spremembo v
odnosu do trga – v smeri
82
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večje odprtosti,
prilagodljivosti,
razumevanja situacije ter
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

komuniciranja. Interno
komuniciranje – tako
lokalno kot tudi
mednarodno – je v
razmerah velike
dislociranosti zaposlenih še
posebej prišlo do izraza.
Postalo je drugačno
(mobilne aplikacije,

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

konference prek Skypa…)

Berlin v živo, a z
omejitvami

je vsekakor ena večjih

Vse objave

in še pomembnejše.
Komunikacijska drugačnost
sprememb, ki se bo v
določenem obsegu
zagotovo ohranila tudi po
epidemiji.Marko Lukić:
Podjetja, kot je naše,
najbolje delajo v krizi.
Takrat je pomembna
nezadolženost, dobra
boniteta, odnos do
zaposlenih in poslovnih
partnerjih stopita v
ospredje. Nepremičnine v
krizi ohranjajo vrednost. S
prihodom koronavirusa
smo ozavestili tudi pomen
elementarnih dobrin: če
pride do drugega vala
covida-19, ni vseeno, ali
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imamo domač vrt ali pa se
bomo morali stiskati v
stanovanju. V dobrih časih
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

pa je pomembno nekaj
povsem drugega: kako v
čim krajšem času zapraviti
čim več denarja za
nepotrebne stvari. Žal je to
gonilo zahodne
ekonomije.-------samo za
spletKako ohranjate
inovativnost zaposlenih v

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

formi? Kateri so glavni

Berlin v živo, a z
omejitvami

Danilo Kolenc: Naš slogan

Vse objave

aduti vajinih podjetij na
kadrovskem področju?
challenge – create – care
že takoj pojasni, da je to
naš princip delovanja.
Zaposlenim nenehno
postavljamo izzive, ki tako
sprožijo njihovo
kreativnost. V namen
sistematičnega ohranjanja
inovativnosti zaposlenih v
našem podjetju poteka
vrsta projektov, katerih
presečno vodilo je
zagotovo razvijanje
zaposlenih in njihova
inovativnost. Tako izvajamo
projekte internega
mentorstva in coachinga,
interno potekajo projekti
84
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nenehnih izboljšav in
projekti komercialne
odličnosti, kjer se stalno
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

rojevajo nove, inovativne
ideje. V podjetju imamo
tudi projekt KInovacije – ki
omogoča prav vsakemu
zaposlenemu, da predlaga
kakršno koli – lahko zelo
minimalno, lahko tudi večjo
inovacijo, izboljšavo…
Marko Lukić: Naš glavni

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

adut je socialna varnost,

Berlin v živo, a z
omejitvami

tako. Vsi sodelavci po

Vse objave

kar se sliši samoumevno, a
v gradbeništvu ni vedno
zaključeni poskusni dobijo
pogodbo za nedoločen
čas. Vse, kar delamo,
delamo na pošten in odkrit
način do okolja in do
družbe. Naši zaposleni
niso nikdar izpostavljeni
moralni dilemi, ali je tisto,
kar počnejo, moralno ali
ne. Tretji kadrovski adut pa
je, da smo na področju
trajnostnega gradbeništva
vodilno podjetje, kar je za
mlade strokovnjake
privlačno, saj jim zagotavlja
razvoj. Drži pa tudi, da
delati v uspešnem podjetju
pomeni delati zlasti prave
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stvari, ne zgolj delati več.
Zabloda je misliti, da samo
delati več prinese rezultate.
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Zgolj pridnost dolgoročno
ni nagrajena. Podobno kot
v športu – šteje zmaga,
drugo in tretje mesto sta
tolažilni nagradi, še nikdar
pa ni bil nagrajen tisti, ki je
največ treniral, na koncu
pa bil 87. Poslovni svet je
podobno neizprosen.Kateri

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

športni nauk vam je

Berlin v živo, a z
omejitvami

kdaj preplezal, je nosila

Vse objave

najbliže?Marko Lukić:
Najtežja smer, ki sem jo
ime: Just do it. Še kako
drži, da brez dela ni
rezultatov. Vselej pa velja
tudi, da moramo imeti
jasen cilj, strategijo, s
katero bomo cilj dosegli, ter
vzdržljivost, da se
strategije držimo. Dodal bi
še, da ne smemo pozabiti
na zadnji korak – ko cilj
dosežemo, ga moramo
znati tudi proslaviti. Se
ustaviti, ne takoj bezljati za
novo ambicijo.-------samo
za spletKako naj Slovenija
stopa na pot družbe
blaginje? V Knauf
Insulation ste lani dvignili
86
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plače v proizvodnji,
denimo. Danilo Kolenc:
Družbeno blaginjo lahko
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

zagotovimo na način, da
smo najprej kot država
organizirani racionalno,
razumno in pošteno. Na
tem področju vemo, da je
še veliko možnosti za
izboljšave – tako na
področju racionalizacije
poslovanja same države

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

kot tudi na področju

Berlin v živo, a z
omejitvami

primerjave gonilo razvoja in

Vse objave

davkov, zakonodaje. Če
vemo, da so mednarodne
da gospodarstvo ne more
doseči mednarodne
konkurenčnosti, če je
finančno preobremenjeno,
potem vemo tudi, v katero
smer moramo kreniti, da bi
dosegli družbeno blaginjo.
S tem so povezane tudi
plačna politika in
obdavčitve. Želimo si
zadovoljne zaposlene, ki bi
jih lahko ustrezno nagradili.
To pa lahko izpeljemo, če
smo konkurenčni in
uspešni. Za dosego
družbene blaginje je zato
potrebno tako dobro
vodenje države kot tudi
87
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dobro delo podjetja.Kakšna
delovna mesta si želimo
oziroma potrebujemo v
NAJNOVEJŠE
3 ure

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

4 ure

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

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Sloveniji, kakšne voditelje,
kakšno vizijo?Marko Lukić:
Sloveniji je v preteklosti
manjkalo samozavesti. Na
mednarodnih trgih nas
drugi ne bodo spoštovali,
če se ne bomo sami. Biti
moramo ponosni, a hkrati
tudi objektivni.

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

Potrebujemo vodje, ki so

Berlin v živo, a z
omejitvami

odgovornost vseh

Vse objave

empatični, ki tim navdušijo.
Najpomembnejša pa je
nas.Danilo Kolenc:
Potrebujemo čim več
delovnih mest z višjo
dodano vrednostjo,
delovna mesta s področja
razvoja, inženirstva,
delovna mesta, ki niso
fizično prenaporna za ljudi
– zato potrebujemo visoko
stopnjo avtomatizacije in
robotizacije v proizvodnjah.
Potrebujemo
neobremenjene,
razmišljujoče mlade kadre,
ki v družbo prinašajo nove
poglede in svežino,
splošno družbeno
pozitivnost in digitalizacijo
88
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– ki bi preskakovala
birokratske, časovne in
vsebinske pomanjkljivosti.--

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

NAJNOVEJŠE
3 ure

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

4 ure

Festival Mladi levi:
Različna tkanja
družbenega tkiva

4 ure

Berlin v živo, a z
omejitvami

----

Vse objave
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GOSPODARSTVO

Vir slike: Dnevnik

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

Vodje pod srajco ne nosijo dresa supermena
Vir Dnevnik

23.08.2020 22:00

3

Podjetji Lumar in Knauf Insulation sta zlati gazeli let 2009 in 2013, zavezani gradnji trajnosti v
gradbeništvu. Kakovost prostora vpliva na produktivnost dela, na kvaliteto vsakdanjega življenja, ima
močan vpliv na širše okolje, zato je...
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Dnevnik.si

NAJNOVEJŠE
3 min

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
POGOVORpridelek
3 minBlatnik
Tonja
Opel corsa 1,2

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

turbo00:00
GS line:
24. avgust 2020
Preskočila štiri
24. avgust 2020 0:00
ovire in ne petih
Predviden čas branja: 14 min
4 ure

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških
Vse objave

Vodje pod srajco ne nosijo
dresa supermena
Podjetji Lumar in Knauf Insulation sta zlati gazeli let 2009
in 2013, zavezani gradnji trajnosti v gradbeništvu.
Kakovost prostora vpliva na produktivnost dela, na
kvaliteto vsakdanjega življenja, ima močan vpliv na širše
okolje, zato je gradbeništvo neizogibna panoga, ko
govorimo o zeleni transformaciji. Pogovarjali smo se z
Markom Lukićem, ki vodi Lumar, in Danilom Kolencem,
direktorjem Knauf Insulation – oba snujeta prihodnost
svojih podjetij sloneč na viziji protagonistov zelene
transformacije.
PREVIOUS
NEXT
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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!

NAJNOVEJŠE
3 min

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek

3 min

Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih

4 ure

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških
Vse objave

Marko Lukić, Lumar (Foto: Lumar)

Zlati gazeli 2009 in 2013:
povezuje vaju zaveza
trajnostni ter okolju in
človeku prijazni gradnji.
Bi lahko na kratko orisala
pomen kakovosti in
ugodja bivanja? Kako
pomemben je vpliv
prostora na počutje
posameznika?
Danilo Kolenc: Trajnostni
vidiki – tako gradnje kot
tudi bivanja – so v zadnjem
desetletju dobili novo
92
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dimenzijo. Ljudje so
ozavestili potrebo po
energetski učinkovitosti,
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

kar narekuje uporabo
izolacije. Tudi zato, ker jim
prinaša prihranke.
Naslednja stopnja pa je
zagotovo skrb za zdravje in
ugodje. V našem primeru
izolacija pomembno
prispeva k doseganju tega.
Ljudem je pri ugodju
bivanja pomemben zlasti
vidik zdravja, pri čemer

Izbrali najboljše
kratke filme

preferirajo vgradnjo

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

varnost (na primer požarna

naravnih materialov pa tudi
varnost) ter splošno ugodje
bivanja, ki ga opredeljuje

Vse objave

kakovost zraka v prostoru,
zvočno ugodje…
Marko Lukić: Vedno več
časa preživimo v zaprtih
prostorih, zato je kakovost
bivanja, ki je resda težko
merljiva na kratek čas,
izredno pomembna. Vpliva
na kakovost opravljenega
dela, zdravje in
razpoloženje. Prostor mora
biti dovolj prezračevan,
osvetljen, zvočno izoliran.
Prav tako ima gradnja velik
93
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vpliv na okolje, pomislimo
le na porabo energije in
izbor materialov. Les je
NAJNOVEJŠE
3 min

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

3 min

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih

4 ure

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških
Vse objave

denimo ogljično nevtralen,
še več, skozi fotosintezo
skladišči ogljikov dioksid iz
zraka. Veseli smo, da se
tovrstno zavedanje širi med
kupci in investitorji, ki želijo
vlagati v zelene tehnologije
in tako pognati zeleno
transformacijo v naslednjo
brzino.
Omenili ste zeleno
transformacijo – kako jo
razumete, kakšen je vaš
doprinos?
Marko Lukić: Poslanstvo
Lumarja ni samo gradnja
hiš – smo protagonist
zelene gradnje. Tako kupce
kot investitorje
ozaveščamo in usmerjamo,
da premišljeno izbirajo
materiale. Zelena
transformacija zahteva
spremembo miselnosti.
Danes lahko za isto ceno
zgradimo stavbo, ki bo zelo
potratna, ali pa stavbo iz
ogljično nevtralnih
materialov. Stavbe niso
enkratni nakup. Prevečkrat
94
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jih ocenjujemo zgolj z
vidika nakupne cene,
pozabljamo pa na stroške
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

življenjskega cikla. Kako
posežemo v prostor z
vidika arhitekture, pa je še
dodatno vprašanje, ki
pogosto ostaja
neodgovorjeno. Ko stavbo
postavimo, smo za 70, celo
sto let zgodbo zaključili in
učinkov stavbe ne moremo
več spreminjati. Na
soroden način morajo tudi

Izbrali najboljše
kratke filme

poslovni modeli upoštevati

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

bodo imeli dolgoročno

Vse objave

vse deležnike – samo taki
prihodnost.
V gospodarstvu se
pogosto določajo
mejniki. Menite, da je
točka preloma največji
uspeh ali točka nič, ko se
vse postavi na novo?
Kriza ali zmaga? Če bi v
vajinih poslovnih
zgodbah iskali točke
prelome, katere bi to
bile?
Danilo Kolenc: Prelomni
trenutek je lahko tako kriza
kot uspeh, verjetno pa je
večji motivator kriza, ko se
95
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podjetje bori za preživetje.
Po drugi strani pa uspeh
omogoča bolj umirjeno,
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

strateško in finančno
podprto načrtovanje
razvojnih aktivnosti. V
zadnjem obdobju bi lahko
govorili o prelomu v letih
krize 2008/2009 –
zagotovo smo takrat začeli
delati nekatere stvari
drugače. V letih od 2014
do 2018 pa smo, ob dobrih
rezultatih, naredili nekatere

Izbrali najboljše
kratke filme

prebojne korake – tako na

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

tehnologije kot tudi na

področju uvajanja nove
področju reorganizacije in
drugačnih pristopov na

Vse objave

trgu. Že sedaj pa se vidi,
da bo situacija zaradi
letošnje epidemije prav
tako prinesla nekatere
korenite spremembe.
Marko Lukić: Kriza in
konkurenca sta vedno
dobri. Izhajam iz športa,
kjer se bolj kot na uspehe
osredotočamo na svoje
pomanjkljivosti. Iščemo
tisto, kar lahko še
izboljšamo. Naše podjetje
veliko let dela zelo dobro,
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zato je zaposlenim to
včasih težko sprejeti. A
trdno verjamem, da
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

problemov ne smemo
začeti reševati takrat, ko že
zelo bolijo – takrat je že
prepozno. Graditi je treba
vsak dan. Točka preloma
za Lumar sta bili leti 1998
in 1999, ko smo izgubili trg
vzhodne Nemčije. Tja smo
dobavljali stenske
elemente, a ne pod lastno
blagovno znamko. Z 200

Izbrali najboljše
kratke filme

hiš na leto smo padli na

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

na novo postaviti; da je bila

nič. Takrat smo se morali
izkušnja še bolj trpka in
boleča, se nam je to

Vse objave

zgodilo v času, ko je šlo
vsem zelo dobro. Zato pa
smo leto 2008 pričakali
likvidni in povsem
nezadolženi. Tudi zato smo
leta 2009 dobili zlato
gazelo – ravno v času
globalne krize 2008 smo
hitro rasli in pridobivali
tržne deleže.
Kakšni so odzivi
partnerjev, dobaviteljev
in kupcev? Kaj
pričakujete, da se bo
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dogajalo na vaših trgih v
naslednjih mesecih? Ali
čutite strah ali zagon?
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo
Izbrali najboljše
kratke filme
Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških
Vse objave

Danilo Kolenc: Odzivi
deležnikov so načeloma
situaciji primerni – čutiti je
negotovost, strah in visoko
stopnjo racionalizacije. Vsi
gledajo na stroške in se
hkrati zavedajo
potencialnega drugega
vala, ki je morda že pred
vrati in v tej luči se
poslovanje še ni
normaliziralo. Nekateri
svetovni trgi so se v celoti
zaprli, njihovo odpiranje pa
je postopno, s tem pa bodo
le počasi rasla tudi
naročila. Je pa res, da
določeni kupci delujejo tudi
v ustaljenih obsegih.
Gradbeništvo v Sloveniji še
pričakuje krizo v smislu
zmanjšanega obsega
investiranja in s tem
poslovanja, kar nas bo
zagotovo doletelo proti
koncu leta in v naslednjih
letih. Investicijski cikel –
zlasti zasebnih investitorjev
– bo glede na gospodarsko
krizo zagotovo splahnel,
zato računamo na državo,
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da bo poskrbela za javne
investicije in na tak način
omogočila, da bo sektor
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

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

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških
Vse objave

gradbeništva ostal kar se
da vitalen.
Kako v panogi
gradbeništva gradite
trajnostno prihodnost?
Obe podjetji si želita
ustvariti priložnosti tudi z
naprednimi trajnostnimi
rešitvami.
Danilo Kolenc: Že osnovna
funkcija naših materialov –
varčevanje z energijo – je
eden najpomembnejših
gradnikov trajnostne
gradnje. V prvi vrsti gre za
iskanje novih, naprednih
trajnostno usmerjenih
rešitev tako na področju
gradbeništva kot tudi na
področju industrijskih
uporab naših izdelkov.
Iščemo sistemske rešitve s
čim bolj naravnimi
materiali, iščemo nove,
trajnostne načine vgradnje
z možnostmi kasnejše
razgradnje, optimiziramo
transporte, recikliramo
stare, odslužene materiale,
izboljšujemo področje
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pakiranja z uveljavljanjem
manj potiskanih, trajnostnih
embalažnih materialov…
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Drugo pa je trajnostna
proizvodnja – kjer vlagamo
izjemno veliko časa in
sredstev v optimizacijo
proizvodnje v smeri
manjšega obremenjevanja
okolja – od nove
tehnologije, kjer koks
nadomeščamo s plinom,
do uvajanja ekoloških
veziv. Povečujemo zelene

Izbrali najboljše
kratke filme

površine v okolici tovarne

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

izboljšave z namenom, da

ter uvajamo številne male
bo naša proizvodnje čim
bolj trajnostna. Ob tem

Vse objave

potrebujemo tudi podporo
lokalne skupnosti in
lokalnih oblasti, da nam
omogočijo izvedbo
določenih korakov, ki bodo
zagotavljali trajnostni
razvoj. Nenazadnje pa je
naša vloga – kot enega
večjih in najbolj naprednih
proizvajalcev v gradbenem
sektorju v Sloveniji – da
ozaveščamo trg o pomenu
trajnostne gradnje,
izobražujemo izvajalce,
pomagamo arhitektom… V
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ta namen smo pred dvema
letoma zgradili nov
demonstracijsko
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

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

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških
Vse objave

izobraževalni objekt –
Knauf Insulation
Experience Center – ki je
že sam po sebi primer
dobre prakse trajnostne
gradnje, aktivnosti v njem
pa na različne načine –
prilagojeno ciljnim
skupinam – promovirajo
trajnostno gradnjo, načine
njene implementacije ter
njene prednosti.
Marko Lukić: Hiše so
stičišče vseh tehnologij. So
integrator trajnostne
mobilnosti, pridobivanja
sončne energije in bivanja.
Ti elementi sami zase niso
rentabilni – ko jih začnemo
povezovati, pa so. Torej
trajnostna hiša, sončna
elektrarna, samooskrba in
električni avtomobil – ko
vse to povežemo, so učinki
večji. Vse omenjeno
razvijamo in peljemo v
Lumarju v okviru našega
koncepta Lumar Zero
Emission Living. Z
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veseljem pa opažam, da so
mladi na tem področju bolj
ozaveščeni.
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

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

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek

Kako razumeta svojo
vlogo kot vlogo
direktorja, vodje? Katere
vrednote vaju vodijo,
kako jih udejanjata v

Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih

polju svojega dela?

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

naše korporacije. Med njimi

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških
Vse objave

Danilo Kolenc: Pri mojem
delu me vodijo vrednote
je vedno, v trenutnem času
pa še posebej, na prvem
mestu človečnost. Sicer pa
sledim tudi drugim
vrednotam – podjetnosti,
predanosti in partnerstvu –
praktično na vsakem
koraku svojega delovanja.
Marko Lukić: Vloga vodje
postaja izredno zahtevna.
V Lumarju imamo izredno
razpršeno strukturo ljudi,
saj nismo klasična
industrija. Večina dela se
opravi šele na gradbišču,
kjer so pogoji dela drugačni
in manj predvidljivi. Smo
spoj industrije in
rokodelstva. Novodobni
vodja mora predvsem
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motivirati sodelavce, dajati
jasna navodila ter zgraditi
in nenehno graditi
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

pripadnost blagovni
znamki. Iz vertikalno
strukturiranih organizacij
vse bolj prehajamo v
organske oblike, kjer prava
avtoriteta ne temelji na
položaju, ampak si jo
vsakič znova
vzpostavljamo znotraj tima.
Tudi vodja je včasih v
podrejenem položaju do

Izbrali najboljše
kratke filme

sodelavcev, pod srajco

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

supermena. Smo ranljivi in

Vse objave

vodje ne nosimo dresa
empatični.
Gazele letos obeležujejo
20 let delovanja.
Dvajsetletnico sta
zaznamovali tudi vajini
podjetji, kaj menita,
kakšna podjetja bodo
zaznamovala prihodnjih
20 let?
Danilo Kolenc: Naše
podjetje je v svoji več kot
60-letni zgodovini
dokazalo, da sledi trendom
napredka in se ni praktično
nikoli znašlo pred
vprašanjem eksistence in
103
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obstoja. Verjamemo, da bo
tako še naprej in da bomo
uspešno krmarili tudi v
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

naslednjih desetletjih. Na
tem področju smo zelo
konkretni, saj smo ravno
pred kratkim pripravili tudi
dolgoročni razvojni načrt –
Masterplan, s posebnim
poudarkom na razvojnih
perspektivah, okolju in
lokalni skupnosti. Osnovno
dejavnost podjetja –
ponudbo sistemskih rešitev

Izbrali najboljše
kratke filme

za energetsko učinkovitost

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

infrastrukturo – ocenjujemo

in rešitev za zeleno urbano
kot dolgoročno
perspektivno, na nas pa je,

Vse objave

da to izpeljemo pametno in
potencial izkoristimo. V
bodočnosti bodo
zmagovalci podjetja z
visoko motiviranimi
zaposlenimi, dobro
organizacijo, napredno
tehnologijo, trajnostno
strategijo, visoko stopnjo
družbene odgovornosti,
racionalnim poslovanjem
ter visoko stopnjo
digitalizacije in
avtomatizacije.
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Marko Lukić: Želel bi se
zahvaliti Dnevniku, da že
20 let vodi projekt Gazele –
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

s tem ste veliko naredili za
to, da je podjetništvo
priznano kot nekaj
pozitivnega. Pred 10, 15
leti podjetništvo ni imelo
tako dobrega prizvoka kot
danes. Podjetja prihodnosti
bodo zelena, odgovorna in
digitalna. A pozor –
digitalna do te mere, kot je
potrebno. Ohraniti moramo

Izbrali najboljše
kratke filme

zdravo kmečko pamet in

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

nam na voljo. Danes

uporabljati vsa orodja, ki so
namreč bolj kot kadar koli
potrebujemo ljudi, ki mislijo

Vse objave

s svojo glavo.
samo za spletKdo so vaši
kupci?Marko Lukić:
Glavnina naše prodaje
temelji na končnih
individualnih kupcih. Ne
glede na to, da smo
vodilno podjetje naše
panoge, so naši kupci
izrazito srednjega razreda.
Cena hiše je med 150.000
in 200.000 evri. Naši kupci
so izredno ozaveščeni in
bolj konzervativni – želijo
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kakovost in varno
investicijo, za katero so
običajno vzeli kredit.
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Ponosen pa sem, da sedaj
končujemo tudi naš
največji projekt – gradnjo
skoraj ničenergijskega
zdravstvenega doma v
Luciji. To nas še posebej
veseli, saj je kazalec
spremembe zavesti pri
občinskih naložbah. Upam,
da se bodo učinkov
trajnostne gradnje kmalu

Izbrali najboljše
kratke filme

zavedali tudi na državni

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

spletAli je izbruh

ravni. -------samo za
koronavirusa ena izmed
točk preloma? Kaj ste od

Vse objave

začetka izbruha
koronavirusa začeli delati
drugače?Danilo Kolenc:
Vsekakor je izbruh korona
virusa na hitro spremenil
nekatere naše prakse,
aktivnosti in cilje.
Spremembo je prinesel že
znotraj delovanja tovarne,
saj smo v proizvodnji in
spremljajočih oddelkih
morali še bolj dvigniti nivo
fleksibilnosti. Prav tako je
opaziti spremembo v
odnosu do trga – v smeri
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večje odprtosti,
prilagodljivosti,
razumevanja situacije ter
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

komuniciranja. Interno
komuniciranje – tako
lokalno kot tudi
mednarodno – je v
razmerah velike
dislociranosti zaposlenih še
posebej prišlo do izraza.
Postalo je drugačno
(mobilne aplikacije,
konference prek Skypa…)
in še pomembnejše.

Izbrali najboljše
kratke filme

Komunikacijska drugačnost

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

sprememb, ki se bo v

je vsekakor ena večjih
določenem obsegu
zagotovo ohranila tudi po

Vse objave

epidemiji.Marko Lukić:
Podjetja, kot je naše,
najbolje delajo v krizi.
Takrat je pomembna
nezadolženost, dobra
boniteta, odnos do
zaposlenih in poslovnih
partnerjih stopita v
ospredje. Nepremičnine v
krizi ohranjajo vrednost. S
prihodom koronavirusa
smo ozavestili tudi pomen
elementarnih dobrin: če
pride do drugega vala
covida-19, ni vseeno, ali
107
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imamo domač vrt ali pa se
bomo morali stiskati v
stanovanju. V dobrih časih
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

pa je pomembno nekaj
povsem drugega: kako v
čim krajšem času zapraviti
čim več denarja za
nepotrebne stvari. Žal je to
gonilo zahodne
ekonomije.-------samo za
spletKako ohranjate
inovativnost zaposlenih v
formi? Kateri so glavni
aduti vajinih podjetij na

Izbrali najboljše
kratke filme

kadrovskem področju?

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

challenge – create – care

Danilo Kolenc: Naš slogan
že takoj pojasni, da je to
naš princip delovanja.

Vse objave

Zaposlenim nenehno
postavljamo izzive, ki tako
sprožijo njihovo
kreativnost. V namen
sistematičnega ohranjanja
inovativnosti zaposlenih v
našem podjetju poteka
vrsta projektov, katerih
presečno vodilo je
zagotovo razvijanje
zaposlenih in njihova
inovativnost. Tako izvajamo
projekte internega
mentorstva in coachinga,
interno potekajo projekti
108
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nenehnih izboljšav in
projekti komercialne
odličnosti, kjer se stalno
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

rojevajo nove, inovativne
ideje. V podjetju imamo
tudi projekt KInovacije – ki
omogoča prav vsakemu
zaposlenemu, da predlaga
kakršno koli – lahko zelo
minimalno, lahko tudi večjo
inovacijo, izboljšavo…
Marko Lukić: Naš glavni
adut je socialna varnost,
kar se sliši samoumevno, a

Izbrali najboljše
kratke filme

v gradbeništvu ni vedno

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

zaključeni poskusni dobijo

tako. Vsi sodelavci po
pogodbo za nedoločen
čas. Vse, kar delamo,

Vse objave

delamo na pošten in odkrit
način do okolja in do
družbe. Naši zaposleni
niso nikdar izpostavljeni
moralni dilemi, ali je tisto,
kar počnejo, moralno ali
ne. Tretji kadrovski adut pa
je, da smo na področju
trajnostnega gradbeništva
vodilno podjetje, kar je za
mlade strokovnjake
privlačno, saj jim zagotavlja
razvoj. Drži pa tudi, da
delati v uspešnem podjetju
pomeni delati zlasti prave
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stvari, ne zgolj delati več.
Zabloda je misliti, da samo
delati več prinese rezultate.
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Zgolj pridnost dolgoročno
ni nagrajena. Podobno kot
v športu – šteje zmaga,
drugo in tretje mesto sta
tolažilni nagradi, še nikdar
pa ni bil nagrajen tisti, ki je
največ treniral, na koncu
pa bil 87. Poslovni svet je
podobno neizprosen.Kateri
športni nauk vam je
najbliže?Marko Lukić:

Izbrali najboljše
kratke filme

Najtežja smer, ki sem jo

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

ime: Just do it. Še kako

kdaj preplezal, je nosila
drži, da brez dela ni
rezultatov. Vselej pa velja

Vse objave

tudi, da moramo imeti
jasen cilj, strategijo, s
katero bomo cilj dosegli, ter
vzdržljivost, da se
strategije držimo. Dodal bi
še, da ne smemo pozabiti
na zadnji korak – ko cilj
dosežemo, ga moramo
znati tudi proslaviti. Se
ustaviti, ne takoj bezljati za
novo ambicijo.-------samo
za spletKako naj Slovenija
stopa na pot družbe
blaginje? V Knauf
Insulation ste lani dvignili
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plače v proizvodnji,
denimo. Danilo Kolenc:
Družbeno blaginjo lahko
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

zagotovimo na način, da
smo najprej kot država
organizirani racionalno,
razumno in pošteno. Na
tem področju vemo, da je
še veliko možnosti za
izboljšave – tako na
področju racionalizacije
poslovanja same države
kot tudi na področju
davkov, zakonodaje. Če

Izbrali najboljše
kratke filme

vemo, da so mednarodne

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

da gospodarstvo ne more

primerjave gonilo razvoja in
doseči mednarodne
konkurenčnosti, če je

Vse objave

finančno preobremenjeno,
potem vemo tudi, v katero
smer moramo kreniti, da bi
dosegli družbeno blaginjo.
S tem so povezane tudi
plačna politika in
obdavčitve. Želimo si
zadovoljne zaposlene, ki bi
jih lahko ustrezno nagradili.
To pa lahko izpeljemo, če
smo konkurenčni in
uspešni. Za dosego
družbene blaginje je zato
potrebno tako dobro
vodenje države kot tudi
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dobro delo podjetja.Kakšna
delovna mesta si želimo
oziroma potrebujemo v
NAJNOVEJŠE
3 min

3 min

4 ure

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

4 ure

4 ure

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek
Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih
Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

Sloveniji, kakšne voditelje,
kakšno vizijo?Marko Lukić:
Sloveniji je v preteklosti
manjkalo samozavesti. Na
mednarodnih trgih nas
drugi ne bodo spoštovali,
če se ne bomo sami. Biti
moramo ponosni, a hkrati
tudi objektivni.
Potrebujemo vodje, ki so
empatični, ki tim navdušijo.

Izbrali najboljše
kratke filme

Najpomembnejša pa je

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

nas.Danilo Kolenc:

odgovornost vseh
Potrebujemo čim več
delovnih mest z višjo

Vse objave

dodano vrednostjo,
delovna mesta s področja
razvoja, inženirstva,
delovna mesta, ki niso
fizično prenaporna za ljudi
– zato potrebujemo visoko
stopnjo avtomatizacije in
robotizacije v proizvodnjah.
Potrebujemo
neobremenjene,
razmišljujoče mlade kadre,
ki v družbo prinašajo nove
poglede in svežino,
splošno družbeno
pozitivnost in digitalizacijo
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– ki bi preskakovala
birokratske, časovne in
vsebinske pomanjkljivosti.--

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

NAJNOVEJŠE
3 min

Hmeljarji si
obetajo
povprečen
pridelek

3 min

Opel corsa 1,2
turbo GS line:
Preskočila štiri
ovire in ne petih

4 ure

Dončić s trojko ob
sireni izenačil
serijo

4 ure

Izbrali najboljše
kratke filme

4 ure

Izraelsko
najstnico naj bi
posililo 30 moških

----

Vse objave
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