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Projekt Evropske unije je z manjšimi napakami odlična stvar in 
prepričan sem, da zaradi vpetosti v EU živim(o) bolje.

Če v Sloveniji ne dobiš službe, greš brez težav delat v tujino. Če želiš štu-
dirati v tujini, to lahko narediš z razmeroma nizkimi stroški, potovanje je 
povsem prosto, telefoniranje z mobilnikom ni več nekaj, kar bi te finanč-
no uničilo, enotna valuta – posebej zdaj, ko so uvedeni mehanizmi za dol-
goročno stabilnost – je super pridobitev. Našteval bi lahko še in še, deni-
mo zaradi evropskih kohezijskih sredstev ima marsikatero območje ure-
jeno komunalno infrastrukturo, morda hiter internet ali obnovljeno šolo.

Seveda ima EU – v primerjavi z nacionalnimi država-
mi je razmeroma mlad projekt – svoje težave. Reci-
mo odtujenost od realnosti, razsipnost (gradnja palač, 
dvojnost parlamenta) in razkošnost birokracije, ki želi 
predpisati, opisati in dajati navodila za vse pore življe-
nja. Od čisto osebnih, življenjskih dogodkov do poslo-
vanja podjetij in skupnosti prebivalcev, denimo občin.

Kako zelo obsežen projekt je EU, se je izkazalo pri 
brexitu oziroma pogajanjih Velike Britanije za odhod 
iz Unije. Razveljaviti in na novo je treba sprejeti 20 ti-
soč zakonskih besedil! Jasno, da so nekateri predpisi 
lahko isti, ne glede na to, ali je država v EU ali ne, am-
pak številka je – morate priznati – impresivna.

Bes proti EU je deloma upravičen in razumljiv, ta nad-
državna tvorba se je ljudem odtujila. EU bo treba spre-
meniti oziroma jo prilagoditi. Osebno se mi zdi najbolj 
smiselno, da se ta tvorba naredi bolj okretna. Naj poe-
nostavim, ukvarja naj se z manj stvarmi, pa s temi bolj 
intenzivno. Druga področja naj prepusti nacionalnim 
državam, proračun EU je smiselno konkretno zmanj-
šati. Izstop Velik Britanije se kaže za takšne spremem-
be primeren trenutek.

Najbolj izstopajoče področje, ki bi ga kazalo vrni-
ti v nacionalno pristojnost, je kmetijstvo, ki pomeni 
38 odstotkov proračuna, v denarju to pomeni 55 mili-
jard evrov.

Naslednje področje je birokracija, »pokuri« pet odstotkov proračuna ali 
osem milijard. Če bi tu našli za milijardo evrov prihrankov, bi veliko na-
redili.

Na drugi strani pa je smiselno, da EU uvede nekakšno evropsko zeleno 
karto, ki bi omogočila zakonito preseljevanje, da bi prosilca vprašali po 
njegovih znanjih in ga mogoče preizkusili ter pogledali njegovo pretek-
lost. S tem, ko bi se odprla legalna pot za selitve, bi se zmanjšal pritisk na 
ilegalne migracije. Ta ukrep bi bilo smiselno križati z investiranjem v dr-
žave, iz katerih prihaja največ azilantov. Če bodo delovna mesta imeli v 
stabilizirani Libiji ali Siriji, bo pritisk na EU veliko manjši.

To je seveda moj pogled na razvoj, preberite tudi, kako razvoj vidi pred-
sednik evropske komisije Jean-Claude Juncker in kako ta pogled kritizira 
kolumnist Matej Avbelj.

Kako vidim 
prihodnost EU

Uredniški 
komentar
Janez 
Tomažič

janez.tomazic@
finance.si

Življenje 
nam ureja 
20 tisoč 
predpisov. 
Tako 
obsežen 
projekt je EU.

Predsednik evropske komisije Jean� 
�Claude Juncker je včeraj v govoru 
v evropskem parlamentu o stanju v 
Uniji predstavil svoj šesti scenarij o 
tem, kakšna naj bi bila prihodnja, re�
formirana Evropska unija. Kot je po�
udaril v svoji viziji, mora EU teme�
ljiti na svobodi, enakosti in  vladavi�
ni prava. Ob tem pa nanizal vrsto re�
formnih predlogov, med katerimi 
utegne veliko pozornosti zbuditi na�
poved o vzpostavitvi vseevropske�
ga organa za nadzor na področju na�
potenih delavcev ali pa predlagana 
sprememba pri glasovanju o davčnih 
vprašanjih, za katera je zdaj treba za�
gotoviti soglasje vseh članic.

Da bi Jean-Claude Juncker uvedel spre-
membe v financiranje političnih strank, 
bomo pustili ob strani. Izmed pobud, ki 
jih je nanizal v skoraj 70-minutnem govo-
ru o stanju v Uniji včeraj v evropskem par-
lamentu, smo pogledali predloge oziroma 
napovedi pobud, ki najbolj zadevajo posel.

O migracijah
Kot je poudaril Juncker, ima do vprašanja 
migracij Evropa kolektivno odgovornost. 
»Čeprav sem žalosten, ker vse članice ne 
kažejo iste solidarnosti, jo je Evropa kot 
celota dokazala,« je dejal.

Ob tem je napovedal, da bo komisija 
konec meseca predstavila nove predloge 
za vračanje prebežnikov, predloge o so-
delovanju z Afriko ter predloge o vzposta-
vitvi ustreznega sistema zakonitih migra-
cij. »Nezakonite migracije se bodo ustavi-
le le, če bodo migranti dobili drugo mož-
nost,« je dejal.

O trgovinski politiki, izvozu
Kot je dejal Juncker, mednarodna trgovina 
pomeni nova delovna mesta, priložnost za 
podjetja. »Vsaka milijarda evrov dodatne-
ga izvoza pomeni 14 tisoč dodatnih delov-
nih mest, pomeni izvoz evropskih social-
nih, okoljskih norm, tudi norm na področ-
ju varstva podatkov in prehranske varnos-
ti,« je dejal.

Prihodnji teden bo začel začasno veljati 
trgovinsko-naložbeni sporazum EU s Kana-
do (CETA), z Japonsko je dosežen politični 
dogovor o novem partnerstvu, načrtuje se 
politični dogovor z Mehiko in Južno Ame-
riko, začenjajo se pogajanja z Avstralijo in 
Novo Zelandijo.

O strožji presoji kitajskih naložb v 
strateških panogah
Skladno s pričakovanji se je Juncker v go-
voru dotaknil vprašanja kitajskih oziroma 
neevropskih naložb v strateških panogah. 

»Naj enkrat za vselej povem – ne zago-
varjamo naivno svobodne trgovine. Zato 
pri evropski komisiji predlagamo nov okvir 
za naložbeno presojo v evropskih strate-
ških panogah (angl. investment screening). 
Če želi tuje podjetje kupiti strateško evrop-
sko pristanišče ali pa obrambno podjetje, 
mora poskrbeti za preglednost. Zagotovi-
ti moramo poglobljeno analizo in razpra-
vo, to je naša politična odgovornost. Vedeti 
moramo, kaj se dogaja v  EU, če želimo za-
gotoviti kolektivno varnost,« je poudaril. 

 Spomnimo, k zaščiti strateških intere-
sov so komisijo pozvale Nemčija, Francija 
in Italija. Kot smo že poročali, je nemška 

Ǫ albina kenda
albina.kenda@finance.si

vlada julija za prevzeme podjetij v strate-
ško pomembnih panogah v Nemčiji za-
ostrila pravila, če jih želijo prevzeti podje-
tja, ki niso iz EU. 

Za strateške panoge so v Nemčiji pre-
poznali oskrbo z vodo, telekomunikacijska 
omrežja, letališča, bolnišnice, jedrske elek-
trarne, elektrodistribucijska omrežja, pod-
jetja, ki razvijajo ali proizvajajo obrambne 
tehnologije. V primerih podjetij, ki ne pri-
hajajo iz EU ali iz evropskega združenja za 
prosto trgovino Efta, pa bi želela prevzeti 
več kot 25-odstotni delež posamezne druž-
be v Nemčiji, nameravajo v državi presoja-
ti, ali tak prevzem pomeni tveganje bodisi 
za državno varnost bodisi za javne politike.

O širitvi na zahodni Balkan s Turčijo
Treba je ohraniti kredibilno širitveno per-
spektivo za zahodni Balkan, je dejal Jun-
cker. Kot pravi, se bo EU v prihodnje goto-
vo širila, je pa bilo razumeti, da med novi-
mi članicami še lep čas ne bo Turčije. 

O razširitvi šengna
»Če želimo zaščititi zunanje meje močne-
je, moramo Romuniji in Bolgariji nemudo-
ma odpreti šengenski prostor. Tudi Hrva-
ški moramo omogočiti polnopravno član-
stvo v šengnu, ko bodo izpolnjeni vsi kri-
teriji,« je dejal Juncker.

O razširitvi evrskega območja
»Če želimo, da bi evro bolj združeval kot de-
lil, mora postati enotna valuta celotne Uni-
je,« je dejal Juncker in predlagal uvedbo in-
strumenta za pristop k evrskemu območ-
ju, ki bo prihodnjim članicah zagotavljal 
tehnično, morda tudi denarno predpris-
topno pomoč.

O napotenih delavcih 
Kot je poudaril Juncker, v EU ne sme bi-
ti drugorazrednih delavcev: »Delavci v 
istem kraju morajo dobiti enako plači-
lo za enako delo. Zato je evropska komi-
sija že predlagala nova pravila o napote-
nih delavcih.« 

Včeraj je šel korak dlje – napovedal je 
vzpostavitev vseevropskega organa za nad-
zor izvajanja evropskih pravil za napotene 
delavce. »Absurdno se zdi, da imamo organ 
za nadzor standardov v bančni uniji, nima-
mo pa skupnega organa za evropski trg de-
la, ki bi zagotavljal pravičnost na skupnem 
evropskem trgu,« je dejal.

Proti socialnemu dumpingu
»V EU ne moremo imeti drugorazrednih 
delavcev, če želimo odpraviti socialni dum-
ping, pa moramo sprejeti evropski steber 
socialnih pravic, in to najpozneje na social-
nem vrhu za pravična delovna mesta in 
rast, ki bo 17. novembra 2017 v švedskem 
Göteborgu,« je napovedal Juncker. 

Kot je dodal, si mora EU prizadevati 
za evropsko unijo socialnih standardov, 
znotraj katere se bodo članice dogovori-
le, kaj je v EU socialno pravično in nepra-
vično, ter vzpostavile evropski steber so-
cialnih pravic. 

Že pred časom je Juncker poudaril, da 
je to pot h konkretnim rezultatom v življe-
nju ljudi, saj bi morala biti Evropa z dobri-
mi delovnimi pogoji, učinkovitim trgom 
dela in močnim socialnim dialogom pred-
nostna naloga. 

O avtomobilski industriji ter 
industrijski strategiji za Evropo
»Ponosen sem na avtomobilsko industrijo, 
ampak pretresen sem, ker je prišlo do na-

Kaj morate podjetniki in direktorji 
vedeti o Junckerjevi viziji EU
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mernega zavajanja porabnikov in strank. 
Pozivam avtomobilsko industrijo, naj po-
skrbi za spremembe, sprejme častno od-
ločitev. Namesto da proizvajalci zavajajo, 
morajo vlagati v industrijo prihodnosti, ki 
temelji na dekarbonizaciji.«

Sicer pa si je komisija kot prednostno na-
logo do konca mandata zastavila pripravo 
nove industrijske strategije za Evropo. Kot 
je dejal Juncker, si pri komisiji želijo, da bi 
bila evropska  industrija močnejša in kon-
kurenčnejša, saj gre za pomembno bazo 
ter kar 32 milijonov delavcev, ki so hrbte-
nica industrije na stari celini. 

O podnebnih spremembah
Boj proti podnebnim spremembam osta-
ja prednostna naloga EU in tu želi imeti vo-
dilno vlogo v svetu. Ob tem je napovedal, 
da bo komisija v kratkem objavila predlo-
ge za zmanjšanje izpustov v transportu.

O zaščiti pred kibernetskimi napadi
Kot je dejal Juncker, mora EU poskrbeti tu-
di za digitalno sfero, pri čemer je že predla-
gala nova pravila, tako glede varstva inte-
lektualne lastnine kot varstva osebnih po-
datkov. (Spomnimo, maja prihodnje leto 
bo začela veljati nova evropska uredba o 
varstvu osebnih podatkov.)

Ob tem je kot nujno poudaril boljšo 
zaščito Evropejcev v digitalni eri. »EU je 
še zmeraj preslabo zaščitena pred kiber-
netskimi napadi. Lani smo jih našteli šti-
ri tisoč, kar 80 odstotkov evropskih pod-
jetij je že bilo žrtev takih napadov,« je de-
jal Juncker. Zato komisija predlaga obliko-
vanje evropske agencije za zaščito pred ki-
bernetskimi grožnjami.

Proti dvojni kakovosti živilskih in 
drugih izdelkov v EU
Juncker je včeraj še dejal, da v uniji ena-
kih ne moremo imeti drugorazrednih po-
rabnikov. 

»Ne morem sprejeti, da v nekaterih de-
lih EU prodajajo kakovostno slabša živila, 
čeprav z isto blagovno znamko in embala-
žo. Slovaki si ne zaslužijo manj rib v ribjih 
palčkah. Madžari si ne zaslužijo manj me-
sa v mesnih jedeh, Čehi ne manj kakava v 
čokoladi,« je dejal Juncker. Kot je dodal, 
EU že zdaj prepoveduje take prakse, bo pa 
treba nacionalne organe bolj opolnomoči-
ti za boj proti nezakonitim praksam tam, 
kjer obstajajo.

O poenostavitvi glasovanja glede 
obdavčitve, kjer je zdaj v EU potrebno 
soglasje
Juncker meni, da bi pri pomembnih 
vprašanjih notranjega trga morali bolj 
pogosto odločati po preprostejši poti, in 
sicer s kvalificirano večino namesto s so-
glasjem. »Predlagam, da se to upošteva 
pri odločanju o uvedbi skupne konsoli-
dirane osnove za davek od dobička, pri 
vprašanjih v zvezi z DDV, pri odločitvah 
o obdavčitvi digitalnega gospodarstva. 
Potrebujemo bolj učinkovito EU,« je de-
jal Juncker.

O združitvi položajev gospodarskega 
komisarja in šefa evroskupine
Kot meni Juncker, bi moral evropski komi-
sar za gospodarske in denarne zadeve pos-
tati tudi predsednik evroskupine, v tej no-
vi vlogi pa skrbeti za spodbujanje struktur-
nih reform v članicah. 

V govoru je Juncker poudaril, da se ne 
zavzema za nov urad, temveč bi razširil pri-
stojnosti zdajšnjega komisarja za gospo-
darske in denarne zadeve. Če damo temu 
predlogu obraz in ime, bi to pomenilo, da 
bi se z vodilnega položaja evroskupine pos-
lovil Nizozemec Jeroen Dijsselbloem, bi pa 
njegov položaj prevzel zdajšnji evropski ko-
misar za gospodarska in denarne zadeve 
Pierre Moscovici. 

Juncker bi šefa evropske komisije 
naredil tudi za šefa celotne EU
V govoru je predlagal, da bi združili položaj 
šefa evropske komisije ter položaj predse-
dnika evropskega sveta (bolj znanega kot 
predsednika EU). »Evropa bi bila lažje ra-
zumljiva, če bi jo usmerjal samo en krmar,« 
je dejal Juncker. 

O ustanovitvi evropskega denarnega 
sklada
Po Junckerjevem predlogu bi zdajšnji stal-
ni evrski reševalni sklad ESM morali razši-
riti v evropski denarni sklad, pri čemer bo 
evropska komisija konkretne predloge o 
tej temi objavila decembra.

O ločenem evrskem proračunu in 
posebnem evrskem parlamentu
Obe zamisli Juncker zavrača: položaj 
enotnega evrskega finančnega ministra 
ter ločenega proračuna za evrsko obmo-
čje podpirata denimo Nemčija in Franci-
ja, predsednik evropske komisije pa pra-
vi, da EU ne potrebuje ločenega evrske-
ga proračuna, temveč močno ločeno po-
stavko za evrsko območje znotraj prora-
čuna. »Težko tudi razumem pobudo, da bi 

ustanovili ločen evrski parlament. Evrop-
ski parlament je parlament za vse,« je de-
jal Juncker.

O evropski obrambni uniji
Predlog za uvedbo evropske obrambne 
unije, ki naj bi polno zaživela do leta 2025, 
Juncker podpira.

O evropski obveščevalni enoti
Juncker se zavzema za vzpostavitev evrop-
ske obveščevalne enote, to je ločene eno-
te za sodelovanje med obveščevalnimi in 
policijskimi enotami.

O brexitu – ter tudi o novem 
evropskem večletnem 
proračunskem okviru
Ko je dejal šef evropske komisije Jean-Clau-
de Juncker, je v svoji viziji združene, demo-
kratične in močnejše Evrope zajel elemen-
te iz vseh petih scenarijev, ki jih je predsta-
vil v beli knjigi marca letos. 

Njegov šesti scenarij z vsemi pobuda-
mi je tesno povezan s predlogom proraču-
na, ki ga bo evropska komisija predstavi-
la maja 2018.

Namreč, novi večletni evropski prora-
čunski okvir (po letu 2020) bo že upošte-
val stanje v EU po 29. marcu 2019, ko bo EU 
zapustila Velika Britanija. »To bo žalosten 
in tragičen dogodek. Še zmeraj obžaluje-
mo to odločitev, vi pa jo boste obžalovali 
kmalu, ampak spoštovati moramo odloči-
tev ljudstva,« je dejal Juncker. »Toda brexit 
ni vse in ni prihodnost EU. Dne 30. marca 
2019 bomo postali unija s 27 članicami in 
predlagam, da se na to dobro pripravimo,« 
je sklenil Juncker.

Kaj morate podjetniki in direktorji 
vedeti o Junckerjevi viziji EU
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 "Predsednik 
evropske 
komisije Jean-
Claude Juncker 
je v včerajšnjem 
govoru v 
evropskem 
parlamentu 
napovedal 
vzpostavitev 
vseevropskega 
organa za 
nadzor izvajanja 
evropskih pravil 
za napotene 
delavce ter 
članice pozval, 
naj vzpostavijo 
evropski steber 
socialnih pravic. 

 "Med drugim pa 
tudi meni, da bi 
morali ublažiti 
način glasovanja 
o obdavčitvi 
v EU, saj je na 
tem področju 
zdaj potrebno 
soglasje članic, 
zaradi česar se 
EU že vrsto let 
brezplodno trudi 
za uvedbo skupne 
konsolidirane 
osnove za davek 
od dobička 
podjetij.
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Največji slovenski trgovci so lani veči
noma poslovali bolje kot leto prej, smo 
ugotovili v analizi objavljenih lanskih 
rezultatov poslovanja v članku Kondi
cija trgovcev: kateri je v najboljši formi. 
(Dodajmo, največja diskontarja, ki tudi 
najbolj grenita življenje klasičnim trgov
cem, Hofer in Lidl, lanskih rezultatov še 
nista objavila!) Kako pa se večja poraba 
kupcev in boljši rezultati trgovcev poz
najo dobaviteljem? Se plačilni roki kraj
šajo? Kateri trgovec plačuje najhitreje?

Ǫ Petra sovdat
petra.sovdat@finance.si

Dobavitelji, 
ti trgovci 
vam plačajo 
najhitreje!
Preverili smo zadnje plačilne 
indekse osmih največjih 
slovenskih trgovcev

Cena ene glavnih surovin 
jeklarjev, grafitnih elek
trod, je poletela v nebo, za 
nameček pa jih je še ze
lo težko dobiti. Evropsko 
združenje jeklarjev EURO
FER ugotavlja, da so se gra
fitne elektrode letos pod
ražile tudi do desetkrat. 
Kaj to pomeni za štajersko 
jeklarno Štore Steel in kaj 
za njene kupce?

Direktor Štore Steela Jani Jurko
šek pravi: »Zelo sem zaskrbljen. 
Najbolj nas je strah, da bi osta
li brez elektrod, kar bi ustavilo 
našo proizvodnjo. A ker dela
mo res vse, da jih dobimo, ver
jamem, da nam jih bo uspelo 
zagotoviti. Ta hip naše zaloge 
zadoščajo za dva meseca pro
izvodnje. Prej ali slej se bodo 
razmere na trgu elektrod nor

malizirale. Prepričani smo, da 
bodo evropski proizvajalci po
večali zmogljivosti oziroma se 
bo ravnotežje vzpostavilo kako 
drugače. Do takrat pa moramo 
preživeti. Nekatere jeklarne na 
Poljskem in Češkem so zaradi 
težav z elektrodami že ustavi
le proizvodnjo.«

Za težave krivi Kitajci
Kot ugotavlja EUROFER, evrop
ski jeklarji, tisti, ki za proizvo
dnjo uporabljajo elektropeči, 
letno potrebujejo okoli 226 ti
soč ton grafitnih elektrod. Od 
tega jih po oceni EUROFERA 
več kot 65 odstotkov kupijo 
na Kitajskem. Ta pa je zaostri
la okoljske predpise in v zad
njem času zaprla več rudnikov 
koksa, kjer pridobivajo glavno 
surovino za grafitne elektrode, 
ter tudi proizvodne zmogljivo
sti, kjer izdelujejo elektrode. 
Cene so se letos dvignile za de
setkrat in tako je razmeroma 
nepomemben strošek postal 
težko breme jeklarn. Trg doba

viteljev je zdaj precej monopoli
ziran, glavni dobavitelji priha
jajo iz Kitajske, nekaj pa jih je še 
v Indiji, ZDA, na Japonskem in 
v Evropi, ocenjuje EUROFER.

»Pred leti se je cena za tono 

grafitnih elektrod gibala okoli 
4.500 evrov. V zadnjih nekaj le
tih so se zaradi ponudbe pod
jetij iz Kitajske cene spustile na 
dva tisoč evrov za tono. Tega 
mnogi dobavitelji iz Evrope, 

predvsem iz Italije in Francije, 
niso zdržali in so zelo zmanjša
li ali pa celo zaprli svoje zmoglji
vosti. Kitajci so zdaj cene dvig
nili za desetkrat. Menim, da gre 
za špekulacijo, saj ni realnih ra

zlogov, da bi se proizvodni ozi
roma drugi stroški toliko zviša
li, da bi upravičevali tako dra
matičen skok. Rast cen se je za
čela maja, zdaj so te že deset
krat višje kot spomladi,« poja
snjuje Jurkošek.

S sto tisoč na 1,1 milijona 
evrov
»Na mesečni ravni so se nam 
stroški elektrod s sto tisoč zvi
šali na 1,1 milijona evrov. To 
nam v proizvodni ceni naših 
jeklenih izdelkov naredi deset
odstotno razliko. Tega ne mo
remo pokriti. Takega dobička 
nima nobena evropska jeklar
na. Dodatna težava je, da smo 
imeli prej dvomesečne plačil
ne roke, zdaj pa se moramo 
na ponudbe elektrod odzivati 
čez noč in jih v celoti plačevati 
z avansi,« pravi Jurkošek.

Letošnji rezultat ni 
ogrožen
Začetek leta je bil za štorsko je
klarno, ki posluje že 166 let, ze

Ǫ Mateja Bertoncelj
mateja.bertoncelj@finance.si

Kako bodo črni oblaki nad evropskimi jeklarji 
vplivali na Štore Steel in njegove kupce 
Cena ene od glavnih surovin, grafitnih elektrod, se je zvišala za desetkrat, zato jeklarji dvigujejo cene

Ko trgovske družbe vprašamo o plačilnih 
rokih, jih te le nerade razkrivajo. Gre za po
slovno skrivnost, slišimo. Vendar pa so ti 
podatki pomembni za dobavitelje, pred
vsem male, ki imajo zaradi manjšega ob
sega dobav manjšo pogajalsko moč. Pog
ledali smo podatke o plačilnih rokih, ki jih 
zbira družba Bisnode.

Za kakšne podatke gre? V Bisnodu opo
zarjajo, da ne gre za izračun na podlagi 
vseh računov, ki so bili izdani podjetju, am
pak zgolj tistih, ki so jim bili dostopni. Kate

ri računi so jim dostopni in za kakšno maso 
računov gre? »Vir podatkov je največja ba
za saldokontov naših partnerskih podjetij, 
s katero pokrivamo več kot 94 odstotkov 
velikih, srednjih in malih podjetij sloven
skega gospodarstva. Ocena ne temelji sa
mo na enem računu ali računih enega do
bavitelja podjetja. Nepristranskost izraču
na je zagotovljena s pogoji, ki zahtevajo, da 
ocena zajema več različnih dobaviteljev in 
več računov istih dobaviteljev,« pojasnjuje 
analitik Bisnoda Jure Kolar.

V Bisnodu sicer dodajajo: »Plačilni in
deks kaže plačilne navade podjetja pov
prečno do njegovih poslovnih partner
jev. Nekateri poslovni partnerji imajo lah
ko enostransko drugačno izkušnjo s pod
jetjem (da plačuje prej ali pozneje) zara
di nam neznanih poslovnih pogojev, po
godb, načina poslovanja.«

Plačilni indeks: najhitrejši Jagros, 
Lidl in Spar
Za osem največjih trgovcev, to so Mer

M
a

t
e

ja
 B

e
r

t
o

n
c

e
l

j

Zaradi dobrega začetka 
leta bomo kljub dvigu 
cen elektrod letos 
dosegli poslovni načrt. 
A v letošnjem po pov
praševanju tako izje
mnem letu, na katerega 
smo se uspešno odzvali 
z večjo produktivnostjo 
in večjimi izpleni, bo 
naš končni rezultat 
samo še povprečen.

 " Jani Jurkošek, direktor 
Štore Steela

Celostna grafična podoba
projekta Izvozniki danes

Časnik Finance, d.o.o. Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana   I   www.finance.si
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kako bodo črni oblaki nad evropskimi jeklarji 
vplivali na Štore steel in njegove kupce 
Cena ene od glavnih surovin, grafitnih elektrod, se je zvišala za desetkrat, zato jeklarji dvigujejo cene

lo spodbuden. »Leto, sploh nje-
gov začetek, je sicer nadpov-
prečno. Povpraševanje po na-
ših izdelkih, 90 odstotkov jih 
prodamo dobaviteljem avto-
mobilske industrije, je zelo ve-
liko. Na to smo se uspešno od-
zvali z večjo produktivnostjo in 
večjimi izpleni. Ker je bila prva 
polovica leta tako dobra, bomo 
poslovni načrt vendarle doseg-
li. Zaradi že omenjenih težav 
pa bo celotno poslovno leto le 
še povprečno. Prihodke bomo 
z lanskih 94,8 milijona evrov 
povečali na 115 milijonov, EBI-
TDA s 7,4 na 8,7 milijona, čisti 
dobiček pa z 1,9 na 2,5 milijona 
evrov. Prihodke povečujemo, 
ker bomo naredili več, in zara-
di dviga cen naše osnovne suro-
vine, to je staro železo,« pravi di-
rektor Štore Steela. Število zapo-
slenih se giblje med 520 in 530.

Dodatek za elektrode del 
cene za leto 2018
Jani Jurkošek razlaga tudi, da 
se poleg elektrod dražijo še og-

njevarni materiali, s katerimi 
so obložene njihove proizvo-
dne naprave, od peči do pon-
vic, naprav za odlivanje. Glav-
na surovina za ognjevarne be-
tone so magneziti. Teh se za 
več kot 70 odstotkov vseh sve-
tovnih potreb pridobi na Kitaj-
skem. Kitajci pa so tudi lastni-
ki rudnikov v Južni Ameriki in 
Afriki. »Skoki cen ognjevarnih 
materialov sicer niso tako viso-
ki kot skoki cen elektrod, se pa 
bojimo, da bi se to lahko spre-
menilo. Kupce zdaj prosimo za 
pomoč. Želimo, da prevzamejo 
del bremena podražitve elek-
trod. Za leto 2018 pa bomo mo-
rali naši osnovni prodajni ceni, 
ki je imela doslej dva spremen-
ljiva dodatka, in sicer za sta-
ro železo in legure, dodati še 
enega – dodatek za elektrode. 
To pomeni, da se cene izdel-
kov lahko dvignejo ali spustijo, 
odvisno od gibanja cen za sta-
ro železo, legure in elektrode 
na svetovnih trgih. V prihod-
nje pa bo treba temu dodati še 

spremenljiv del za ognjevar-
ne materiale,« napoveduje Ja-
ni Jurkošek.

Z izvozom 70 odstotkov 
prihodkov
V zadnjih 11 letih so proizvod-
ne zmogljivosti, pa tudi poslov-
ni model v podjetju zelo poso-
dobili. Za naložbe so namenili 
več kot 94 milijonov evrov. Naj-
večji sta bili 24-milijonska na-
ložba v novo valjarsko progo, 
ki so jo končali leta 2012, lani 
pa so končali 12-milijonsko na-
ložbo v novo linijo za kontinui-
rano litje jekla. Letos za pove-
čanje zmogljivosti namenjajo 
okoli 4,5 milijona evrov.

Njihovi glavni kupci so 
 Unior, Hendrickson, Tedrive, 
Econsteel, Schomaecker, So-
gefi ... Na tujih trgih ustvarijo 
70 odstotkov prihodkov, naj-
več, kar petino, v Nemčiji, sle-
dijo Italija z desetimi odstotki, 
Avstrija, Francija in Nizozem-
ska. Skupaj poslujejo na trgih 
30 držav.

cator, Spar, Engrotuš, Hofer, Lidl, Eu-
rospin Eko, Rudnidis (E.Leclerc) in Jag-
ros, smo preverili plačilne indekse za 
zadnje leto.

Pri vseh razen pri Sparu, ki pa je že 
prej plačeval skoraj na valuto, se je pla-
čilni rok ali skrajšal ali pa ostal enak. Iz-
jema je Jagros – ta je do aprila v povpreč-
ju plačeval celo dan pred valuto, zdaj pa 
točno na valuto.

Jagros je v lasti družine Jager in posluje 
le na Kozjanskem in Štajerskem, od Fran-

ca Jagra, ki ga vodi, pa bi se lahko podje-
tniki marsičesa naučili. Zelo urejena pla-
čila ima, poleg Spara, tudi Lidl, ki po po-
datkih Bisnoda v povprečju plačuje dan 
po valuti. Sledijo E.Leclerc s povpreč-
nim plačilom štiri dni po valuti ter Hofer 
in Eurospin s po petimi dnevi po valuti.

Najslabša plačnika po podatkih Bisno-
da sta prvi in tretji največji trgovec, Mer-
cator s 14 dnevi po valuti in Engrotuš s pla-
čilom devet dni po valuti. Oba sta sicer ro-
ke v zadnjih mesecih skrajšala.

Republiški stanovanjski 
sklad očitno noče videti 
problema, ki se mu doga-
ja pri prijavah na razpise 
za prodajo stanovanj, ki jih 
gradi sklad. Objavili smo 
oglas, ki kaže, da so prijavi-
telji očitno izkoristili luk-
njo v pogojih prijave, da so 
prišli do stanovanja. A sta-
novanjski sklad se odziva, 
kot da težave ni.

Ali Stanovanjski sklad RS, ki ga 
vodi Črtomir Remec, sploh ve, 
koliko je takih primerov, kjer 
je s prijavo na razpis za nakup 
stanovanja na videz vse v naj-
lepšem redu, v resnici pa nek-
do oddaja več prijav, da bi si po-
večal možnosti, da dobi sklado-
vo stanovanje? In kako sploh 
preprečujejo take primere? Ali 
imajo varovalke v sistemu pri-
jave, kakšne, jih bodo uvedli? 
Vse to smo vprašali republiški 
stanovanjski sklad. In tudi, ali 
bodo prodajalca stanovanja, 
čigar oglas smo zasledili na ne-
premičninskem portalu, dole-
tele kakšne sankcije.

Dobili dve skladovi 
stanovanji
Za kaj gre? Pisali smo o oglasu 
na nepremičninskem porta-
lu, v katerem prodajalec ogla-
šuje dvoinpolsobno stanova-

nje, ki ga je dobil prek razpisa 
republiškega stanovanjskega 
sklada. Prodajalec navaja, da 
so oddali več prijav in dobili 
dve stanovanj, zdaj pa bi bo-
disi odstopili od nakupa ene-
ga ali pa eno stanovanje pro-
dali. Kje je težava? Stanovanj-
ski sklad dovoljuje le eno sta-
novanje na kupca.

Ne bodo naredili nič?
Sklad nam na nova prašanja 
ni odgovoril, je pa ponovil od-
govore, ki smo jih objavili že 
v prejšnjem članku. Torej, da 
med prijavitelji v konkretnem 
primeru ni nikakršnih pove-
zav ter da se ista oseba ne po-
navlja v različnih vlogah. Na 
skladu bodo očitno tudi vnap-
rej dopuščali takšne zlorabe. V 
konkretnem primeru je nekdo 
namreč ostal brez želenega sta-
novanja po ceni, ki jo je ponu-
dil sklad – 196.650 evrov. Če ga 
bo želel, bo moral zanj odšteti 
dobrih 10 tisočakov več, proda-
jalec ga namreč ponuja za 210 
tisoč evrov.

Nekaterim več stanovanj, 
drugi ostanejo brez
In telovadba s prijavami ni ne-
kaj novega. Spomnimo, stano-
vanja na ljubljanskem Poljan-
skem nabrežju so kupci raz-
grabili, ob tem so na eni stra-
ni mnogi ostali praznih rok, 
na drugi pa so se znašli taki, ki 
so se tako ali drugače dokopali 

tudi do več stanovanj in jih bo-
disi prodajali naprej bodisi od-
dajali v najem. Takrat je bil raz-
log za naval na stanovanja iz-
redno nizka cena v primerjavi 
s tržno, zdaj pa je pomanjkanje 
novogradenj na trgu. Po izku-
šnji s Poljanskim nabrežjem so 
uvedli varovalke, da ni bilo mo-
goče stanovanja v kratkem ča-
su prodati naprej. Tega zdaj ni 
več, ker cene skladovih stano-
vanj v primerjavi s tržnimi ni-
so več tako ugodne.

Komentar Financ: Očitno 
gre za luknjo v sistemu
Ostaja pa problem iznajdljivih 
prijaviteljev, ki izigravajo oči-
tne luknje v sistemu. Navedba 
v oglasu ne pušča dvoma, nek-
do je dobil dve stanovanji. Od-
dal je več prijav, da bi si pove-
čal možnosti za uspeh na raz-
pisu, kajti ob prijavi na razpis 
stanovanjskega sklada ni nuj-
no, da prijavitelju dejansko do-
delijo želeno stanovanje. Mogo-
če je bratranec naredil uslugo 
sestrični, morda brat poročeni 
sestri. Nekako so izigrali sistem 
izbora, ki naj bi zagotavljal, da 
pride vsak do samo enega sta-
novanja. V prvi vrsti je vendar-
le namen sklada reševanje sta-
novanjskega vprašanja. Ali so 
kaj naredili oziroma ali name-
ravajo kaj narediti, da ne bi bi-
lo usklajenih prijav navidezno 
nepovezanih oseb, pa na skla-
du ne odgovarjajo.

Ǫ Teja grapulin
teja.grapulin@finance.si

stanovanjski sklad tišči 
glavo v pesek – težavo 
ima pred nosom, a se 
dela, da je ni
In tako dopušča sistem, ki daje več 
možnosti za nakup skladovih stanovanj 
tistim, ki izkoriščajo luknje v sistemu
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Reutersa dejal, da nobena evrska država ne 
more izdati svoje valute ter da je edina va-
luta na območju evra – evro.

Kako prijazna je do 
kriptovalut Slovenija?
Trenutna slovenska vlada, ki jo vodi Miro 
Cerar, je do kriptovalut zelo prijazna. Naj-
večji prijatelj slovenskega kriptosveta pa je 
podpredsednik vlade in minister za javno 
upravo Boris Koprivnikar.

Na eni od poletnih konferenc je Zenel 
Batagelj, svetovalec pri projektih ICO, de-
jal, da imajo podjetniki, ki se ukvarjajo z 
blockchainom, pogosto težavo: nanje gle-
dajo kot na kriminalce. »Kje pa je razlog, da 
nas imajo za kriminalce? Ko poveš, da imaš 
podjetje na Britanskih Deviških otokih, do-
biš črno piko, ko pa razložiš, da se ukvar-
jaš z blockchainom, dobiš šest črnih pik,« 
je povedal Batagelj. Koprivnikar mu je tak-
rat odgovoril, da ga veseli, da se o tem lah-
ko odkrito pogovarjajo, in mu zatrdil, da 
niso kriminalci.

Slovenska vlada, natančneje ministrstvo 
za gospodarstvo, je dala tudi moralno pod-
poro javni ponudbi kriptožetonov Vibera-
ta. »Na ministrstvu za gospodarski razvoj 
moralno podpiramo naložbe blockchain, 
predvsem če se poleg promovira tudi Slo-
venija kot tehnološko napredna država. 

S svojim dobrim delom so bili v Viberatu 
nagrajeni z uspehom uvrstitve med osem 
evropskih start-upov. Petnajst redno za-
poslenih delavcev, ki so locirani v Ljublja-
ni, skrbi, da se 900 tisoč evrov angelskih 
naložb, ki so jih že pridobili, porablja za še 
boljši razvoj,« so nam povedali.

Kaj zbuja skrb pri 
priljubljenosti 
kriptožetonov
Pri krepitvi priljubljenosti ICO pa je nekaj 
stvari, ki zbujajo skrb. Najbolj v oči buta dej-
stvo, da se zbira zelo veliko denarja. Prav-
zaprav niti ne denarja, ampak kriptovalut 
oziroma kriptožetonov. Podjetja ne zbira-
jo po deset milijonov evrov zato, ker bi to-
liko potrebovala – ampak preprosto zato, 
ker lahko. Razlog za izdajo novih žetonov 
ni, da bi neki produkt temeljil na teh žeto-
nih, ampak je razlog za izdajo žetonov sa-
ma izdaja žetonov.

Večina slovenskih projektov bi lahko de-
lovala tudi na evre. In po denar bi šli lah-
ko tudi na banko, lahko bi pridobili angel-
ske naložbe ali celo izdali delnice. Vendar 
pa so ti postopki v primerjavi z ICO dragi, 
dolgotrajni in podjetja se morajo tako od-
povedati določeni svobodi.

»Pet kil ICO, prosim«
Izdaja kriptožetonov je preprosta: izdelati 
je treba belo knjigo (whitepaper), postavi-
ti spletno stran, naročiti pojasnjevalni vi-
deo in pridobiti ambasadorje, ki jih krip-
toskupnost dobro pozna – oziroma pri Vi-
beratu je bila ambasador kar vlada (čeprav 
po naši oceni to ni igralo vloge pri Vibera-
tovem uspehu). Ko imate vse to, je treba bi-

Slovenija postaja velesila na podro-
čju  kriptovalut. Podjetjem je s prvimi 
javnimi ponudbami kovancev (ICO) 
uspelo to, kar v Sloveniji ni nikoli us-
pelo s prvimi javnimi ponudbami 
delnic (IPO). Imeli smo le nekaj jav-
nih ponudb delnic, med katerimi ni 
bilo nobene zasebne.

»Slovenci vstopamo v distribuirano ekono-
mijo med prvimi. Na tem področju smo za-
gotovo v samem vrhu v Evropi in med vo-
dilnimi glede ICO na prebivalca, sledi pa 
Bolgarija,« ocenjuje Jani Valjavec, sousta-
novitelj Iconomija.

Slovenskih ICO je bilo doslej že šest, 
pripravlja pa se jih še veliko. Prvi je bil Xau-
rum s kriptovaluto, ki temelji na zlatu, zdaj 
pa pripravlja že drugi ICO, Xaurum Gam-
ma. Z zbranimi sredstvi bodo zgradili lu-
ksuzne vile na Krku.

Največ sredstev doslej je zbral Cofound.it,  
za katerega je bilo toliko zanimanja, da pra-
vega ICO sploh ni bilo, ampak so bili vsi žeto-
ni prodani v predprodaji. Zbrali so za 13 mili-
jonov dolarjev kriptovalut. Najhitrejši in zad-
nji pa je bil Viberate. Start-up je s platformo 
za najemanje glasbenikov v manj kot petih 
minutah zbral skoraj 11 milijonov dolarjev.

V obdobju po javni ponudbi je najuspe-
šnejši slovenski projekt Iconomi, nekate-
ri ga označujejo kot prvi »pravi« slovenski 
ICO. Idejna očeta Iconomija sta Mitja Tim 
Žagar in Jani Valjavec. Tržna kapitalizacija 
Iconomija pomeni več kot dve tretjini ce-
lotne tržne kapitalizacije slovenskih krip-
tožetonov.

Kitajci in Američani ICO 
preganjajo, Estonci bi ga 
delali na državni ravni
Ameriška agencija za trg vrednostnih pa-
pirjev (SEC) je julija letos sporočila, da so 
kriptožetoni, izdani v javnih ponudbah, 
lahko vrednostni papirji. In če so, potem 
za njih veljajo ameriški zakoni, ki veljajo za 
delnice in druge vrednostne papirje. Kar 
bi pomenilo tudi, da so zaslužki obdavče-
ni. Pa tudi to, da bi morebitne prevarante 
preganjal SEC. In v ZDA agencija za trg vre-
dnostnih papirjev ni tako mila kot v Slove-
niji. To je tiger, ki renči in grize. Zato se po-
nudniki kriptožetonov ZDA izogibajo v ši-
rokem loku. Praviloma mora pri nakupu 
žetonov kupec izjaviti, da ni ameriški drža-
vljan. A po našem poznavanju resničnosti 
te izjave nihče zares ne preverja.

Septembra je tudi močno odmevala pre-
poved novih ICO na Kitajskem, ki v krip-
tosvetu velja za velesilo. To se je pokazalo 
v velikem upadu vrednosti tako rekoč vseh 
kriptovalut, s trga je izginilo za več milijard 
dolarjev vrednosti.

Jamie Dimon, predsednik uprave ameri-
ške banke JP Morgan Chase je bitcoin ozna-
čil kot prevaro in dejal, da bi odpustil ko-
garkoli v banki, za katerega bi izvedel, da 
trguje z njim – zaradi neumnosti.

Estonci bi na drugi strani radi izda-
li svojo kriptovaluto. Kaspar Korjus, šef 
estonskega projekta E-rezidenstvo, ki tuj-
cem v Estoniji omogoča, da prek interne-
ta tam odprejo podjetje, je predlagal, da bi 
Estonija izdala estcoin. Da bi ga torej izda-
la država – članica območja evra. Na to se 
je že odzval predsednik Evropske central-
ne banke Mario Draghi, ki je po poročanju 

Ǫ rok pikon
rok.pikon@finance.si

Kako smo Slovenci vzljubili kriptožetone 
in kaj vse je pri tej industriji čudno
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 " Podpredsednik vlade Boris 
Koprivnikar je najboljši prijatelj 
kriptopodjetij v slovenski vladi.
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Dober plačni sistem mora motivirati prodajalce. Hkrati pa največ 
plačnih sistemov pade ravno na tej točki.

Več na  akademija.finance.si/fnagrajevanje

Plačevanje in nagrajevanje 
prodajnega osebja
21. september 2017, med 15. in 19. uro, 
GZS, Ljubljana

• Kako določanje ciljev in finančno nagrajevanje vplivata na prodajo?
• Kakšna razmejitev med osnovno plačo in nagrado je najboljša za vaše 

podjetja?
• Katera merila uporabiti, da bo sistem finančnega nagrajevanja najbolj 

učinkovit?

Odgovore na vprašanja vam bo podal dr. David Đukić, direktor Inštituta za 
profesionalno prodajo.

Iz programa:
Osnove finančnega nagrajevanja prodajnega osebja
• Zakaj nekateri “odlični” plačni sistemi ne delujejo?
• Kje so meje denarne nagrade?
• Vpliv ciljev in nagrade na uspešnost prodajalcev

Načrtovanje sistema denarnega nagrajevanja
• Razmerje med osnovno plačo in variabilnim prodajnim nadomestilom
• Koliko meril lahko uporabimo pri našem plačnem sistemu
• Izbor primernih meril

Različne formule za različne prodajne situacije
• Kako povezati individualno in timsko uspešnost
• Kdaj izplačevati nagrado

Kako smo Slovenci vzljubili kriptožetone 
in kaj vse je pri tej industriji čudno

ti glasen. Bolj je projekt glasen, uspešnejši 
bo. V skoraj vsakem ICO je majhen del že
tonov (ponavadi okoli dva odstotka) rezer
viran za nagrade (bounties). Nagrade ljudje 
lahko zaslužijo s pisanjem blogov o projek
tu, z všečkanjem sporočil na Facebooku in 
pisanjem tvitov. Pa tudi z dejanji, ki imajo 
čisto uporabno vrednost – recimo s preva
janjem spletne strani.

Tudi po izdaji je pomp tisti, ki poganja 
ceno – in ne nujno kakovost posamezne
ga projekta. Tako je bila tržna kapitaliza
cija kriptožetonov dogecoin ob pisanju te
ga članka 160 milijonov dolarjev (bila pa je 
že tudi prek 200 milijonov). Nastali so na 
podlagi internetnega mema, psa šiba inu, 
po »imenu« Doge. Na podlagi heca, torej. 
Edina vrednost dogecoina je – da ga imaš. 
Nič ne moreš z njim početi. Ima pa glasno 
in zabavno skupnost. Vrednost tega inter
netnega heca je torej 160 milijonov dolar
jev. Oziroma približno toliko, kolikor je na 
ljubljanski borzi vredno Gorenje.

Ko vrednost določajo boti
Na kriptotrgu delujejo tudi boti, ki kupuje
jo in prodajo kriptožetone z enim samim 
namenom – poganjati rast. Eno izmed pod
jetij, ki to ponuja, je hongkonški GSR, ki na 

svoji spletni strani razkriva zelo malo infor
macij. So pa aktivni na konferencah, kjer 
se predstavljajo novi projekti. In takrat no
vim ponudnikom predstavijo svojo stori
tev: v zameno za nekaj odstotkov izdanih 
žetonov bodo s programskimi roboti po
skrbeli, da bo cena rasla. Po našem vede
nju nobeno slovensko podjetje ne uporab
lja takih storitev.

Kriptožetoni tudi niso regulirani. Lah
ko jih izdamo, ne da bi sploh vedeli, kaj po
menijo kratice ATVP, Furs in BS. Vrednosti, 
zbrane v ICO, tudi ni treba nikomur vrniti. 
Dividend ni treba plačevati, pa tudi obre
sti ne. Ne le obresti, tudi glavnice ni treba 
nikoli vrniti.

Zakaj bi kdo kupil 
kriptožeton?
Zakaj torej ljudje dajejo milijone v nekaj, 
za kar ni zagotovila, da bodo dobili nazaj? 
Po našem mnenju zaradi privlačnosti hi
tre rasti. Evro, vložen v katerikoli slovenski 
ICO, se je doslej vsaj podvojil v manj kot letu 
dni (v primeru prodaje, seveda). Evro, vlo
žen v Iconomi, ki je najuspešnejši, se je v le
tu dni več kot podeseteril (junija pa se je z 
njim trgovalo po več kot 40kratniku vred
nosti ob izdaji).

Ideja je sicer drugačna. Vrednost kripto
žetonov, izdanih v ICO, naj bi poganjalo pov
praševanje po teh žetonih. Torej vrednost 
Viberata naj bi se ustvarila za uporabo plat
forme za najem glasbenikov. Vrednost ko
vancev HVN, ki jih je izdal Hive Project, bo v 
tem, da bodo z njimi lahko kupci sodelovali 
na platformi za trgovanje s terjatvami. Vred
nost žetonov ICN (Iconomi) je v dostopu do 
platforme za »sklade« oziroma razporedi
tve digitalnih sredstev (digital asset array).

Ali vse te skrbi pomenijo, da 
je blockchain za v smeti?
Zakaj je industrija ICO tako uspešna? Prav za
to, ker je preprosta, »konvencionalno« zbira
nje denarja pa zelo regulirano, zapleteno in 
drago. Uspešnost zbiranja sredstev z izdajo 

kriptožetonov kaže, da so ljudje pripravlje
ni tem startupom zaupati tudi brez množič
ne regulacije. Čeprav ni nobene garancije, da 
ne bodo fantje, ki izdajajo kriptožetone, vse
ga zbranega takoj zamenjali v evre in se pre
selili na Bahame, še vedno lahko prepriča
jo ljudi, da jim dajo denar in da bodo z njim 
ravnali skrbno.

Da, na trgu kriptožetonov je veliko razlo
gov za skrb. A tehnologija veriženja blokov 
(blockchain), ki je skupna vsem tem projek
tom, se kaže za dobro tehnologijo. Pametne 
pogodbe lahko avtomatizirajo zavarovalne 
police. Lahko poenostavijo sledljivost suro
vin, polizdelkov in končnih izdelkov v indu
striji. Lahko zamenjajo velikanske količine 
baz podatkov v bankah in pospešijo bančne 
transakcije. Velike tradicionalne fi nančne 
družbe ustanavljajo oddelke za to, da išče
jo možnost uvajanja te tehnologije v njiho
vem poslu. Potencialov je veliko. In čeprav 
je trg kriptovalut – ki je pač zaradi novih iz
daj žetonov neločljivo povezan s tehnologi
jo blockchain – res nestabilen, to še ne po
meni, da lahko ob blockchain revoluciji za
mahnemo z roko.

Mnogi poznavalci pravijo, da na tem tr
gu je balon, da bo enkrat tudi počil in se bo 
takrat začel nov cikel z bolj konservativno 
rastjo vrednosti. Podobno kot se je zgodilo 
pri internetni tehnologiji. »Največji izziv je, 
da si blockchain najde svoje mesto pod son
cem in se z de facto implementacijo umesti 
v obstoječi svet,« pravi Jani Valjavec iz Ico
nomija. »Ovire tu seveda so, kakor so ob
stajale za vsako revolucionarno tehnologi
jo doslej. Obseg je v tem primeru še toliko 
večji, saj bo tudi vpliv blockchaina izjemen. 
Potrebujemo torej še nekaj časa, da dozori 
ter se ustrezno integrira, tako v pravni kot 
tudi finančni, javnopravni … okvir. Sčaso
ma bo, podobno kot pri vsaki tehnološki 
novosti in kot je bilo tudi s samim pojavom 
interneta, trg sam našel ustrezno ravnotež
je, v tem procesu pa bodo nekateri napre
dovali bolj, drugi manj,« pravi Jani Valja
vec, soustanovitelj Iconomija.S
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 " Tržna kapitalizacija internetnega 
heca, dogecoin, je podobna tržni 
kapitalizaciji Gorenja. 
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P redsednik evropske komisije 
Jean-Claude Juncker je letošnji 
govor o stanju v Uniji opravil z 
odliko. Nad njim ste gotovo še 

posebej navdušeni jadralci. Izvedeli ste, 
da imamo veter v svojih jadrih. Veter so 
pomagale obrniti tudi institucije Unije in 
zdaj ga moramo polno izrabiti. Pri tem 
moramo jadrati pogumno, ne smemo 
skreniti z izbrane smeri in prav vsi si 
moramo prizadevati, da ubogamo le 
enega kapitana. Načeto streho evropske 
jadrnice smo začeli popravljati in delo 
je treba končati zdaj. Ko še sije sonček, 
ko je še bonaca. Ko bo spet nevihta, in 
ta gotovo pride, bo prepozno. Zato je 
treba dvigniti sidro in izpluti iz naših 
pristanišč v svetlo prihodnost. Tako zelo 
metaforičen in, kot bomo videli v nada-
ljevanju, tako zelo všečen je bil tokrat 
Juncker. Povedal je veliko, razkril je tudi 
svoj osebni scenarij prihodnjega razvoja 
EU, a najpomembnejše je vendarle tisto, 
kar vam je zamolčal.

Pet izbranih ciljev za vse 
okuse
Juncker je bil tokrat spravljiv. Za pred-
sednika evropske komisije, institucije, ki 
ne zastopa niti držav članic niti državlja-
nov EU, temveč skupnostni interes, ne-
kakšno skupno dobro Unije, se to seveda 
tudi spodobi. Toda tokrat je bila spravlji-
vost tolikšna, da je bila že kar preveč oči-
tna. Kot da bi se učil iz dobe slogaštva, je 
Juncker s svojimi petimi izbranimi cilji za 
razvoj EU do konca mandata te komisije 
želel potešiti vse politične okuse, cel 
ideološki diapazon. Najprej je nagovoril 
(neo)liberalce. Njim je obljubil krepitev 
evropske trgovinske agende. Takoj za 
njimi so prišli na vrsto socialisti. Njim je 
posvetil nov institut investicijskega nad-
zora v EU ter še posebej skrb za moč-
nejšo, bolj konkurenčno industrijo, kjer 
pa je – rabi besede konkurenca navkljub 
– najbolj poudaril položaj 32 milijonov 
delavcev v evropski industriji. Takoj 
zatem so prišli na vrsto zeleni. Zanje je 
ustvarjena agenda boja proti podnebnim 
spremembam. Četrti cilj je pisan na kožo 
milenijcem vseh ideoloških barv in se 
glasi evropska agenda na področju digi-
talizacije. V petem cilju pa je popihal na 
dušo tako tistim desno od sredine, ki jih 
skrbi varnost v luči migracij, kakor tudi 
onim bolj na levo, ki, nasprotno, se bolj 
zavzemajo za solidarnost. Unija bo, tak-
šen je vsaj cilj, zagotovila vse, obenem 
pa bomo sklepali številne kompromise.

Pri tem bomo, jasno, nastopali eno-
tno. Nobene Evrope več hitrosti ni na 
Junckerjevem radarju. Še več, tisto, kar 
nas danes še razdvaja, bo jutri stlačeno 
pod skupni klobuk. V tem duhu najbolj 
medijsko izstopa Junckerjev klic, da vse 
države EU sčasoma prevzamejo skupno 
valuto evro. V luči dogodkov zadnjih de-
setih let, ko smo eno državo skoraj vrgli 
iz evrskega sistema, je taka izjava morda 
lahko res medijsko zanimiva. A nič več 
kot to. Kot bi rekli Britanci – za te nam je, 
mimogrede, žal, da odhajajo, a to bodo 
obžalovali (še) tudi sami –, gre za staro 
vino v novih steklenicah. Prevzem evra 
je del pristopnega acquisa. Je pravna 
dolžnost vsake države članice EU, za 
izpolnitev katere si mora, razen če je 
izposlovala opt-out, aktivno prizadevati. 
Junckerjevo slovesno vseevropsko evr-
sko oznanilo je torej že danes del prava 
EU. Le še realizirati ga je treba. Kot še 
marsikaj.

Ugajanje evropskim 
prestolnicam
Tudi v odnosu do politično najmočnejše 
institucije v Evropski uniji je Juncker vse 
storil prav. Polaskal je baltiškim državam 

in Romuniji, ki bodo prihodnje leto pra-
znovale stoletnico svoje državnosti. Se-
veda je prikimal Parizu in novemu fran-
coskemu čudežnemu dečku Macronu. 
To je storil nadvse prefrigano. Z eno ro-
ko je podprl Macronov predlog po loče-
nem parlamentu in proračunu evrskega 
območja, z drugo roko pa trdno zgrabil 
vse druge točke iz pred- in povolilnega 
programa francoskega predsednika. 
Napoteni delavci po francoskem vzoru 
v imenu socialne pravičnosti in enakih 
možnosti, a ob izgubi konkurenčne 
prednosti delavcev iz novih držav članic. 
Demokratične ljudske konvencije. Tran-
snacionalne, od EU finančno podprte, 
politične liste na prihodnjih volitvah 
v evropski parlament. In še bi lahko 
naštevali.

Gospe Angele, v nasprotju z Macronom, 
ni posebej imenoval. Logično, dama 
namreč prihodnji vikend čaka na no-
vo izvolitev. Je pa prav tako previdno 
prikimal nemški fiskalni zadržanosti in 
vztrajanju pri Uniji, ki temelji na spošto-
vanju prava. Velike krepitve skupnega 
evropskega proračuna tako ni na vidiku, 
prav tako pa bo tretji – in glavni – skupni 
depozitni zavarovalni steber evropske 
bančne unije končan šele, ko se bomo 
vsi zares držali enakih pravil. Schäublu 
se je gotovo prikradel nasmešek na ob-
raz. Prav tako pa je Merklova spregovori-
la skozi Junckerjeva usta, ko je ta pohva-
lil EU-turški sporazum za obvladovanje 
migracij in, slednjič, ko je povsem jasno 
pribil, da je turško članstvo v EU zaradi 
stanja, v katerem je ta država danes, iz-
ključeno za kar nekaj časa.

Ugajanje ljudem
S tem pa EU, da ne bo pomote, turškega 
ljudstva ne želi pustiti na cedilu. Naspro-
tno, potrpežljivo jim bomo stali ob stra-
ni, dokler ne mine vihar in v deželi zle 
sile dočakajo svoj konec. Podobno velja 
za nesrečno srednjo in vzhodno Evropo. 
Ko je Juncker nizal svoje tri temeljne 

Kaj vam je zamolčal juncKer?

Evropsko unijo je treba 
pretvoriti v subjekt, ki bo 
lahko dejansko in učinkovito 
odgovoril na družbene, 
ekonomske, strateške in 
varnostne izzive 21. stoletja. 
To lahko stori le federalna 
Evropska unija.

vrednote, na katerih mora počivati EU 
prihodnosti: svoboda, enakopravnost in 
vladavina prava, je še posebej poudaril 
zgodovinsko nesrečo tega dela Evrope. 
Njegovo življenje v nesvobodi, ki se je 
ponekod zažrlo v današnji čas, drugje pa 
spet izbruhnilo na plan. Toda Orban in 
njemu podobni niso užili trenutka slave. 
Stanje v Uniji se jih ni dotaknilo niti z be-
sedico, temveč je bila Vzhodnjakom jas-
no ponujena roka in dano zagotovilo, da, 
spet ko se poležejo viharji, bomo skupaj 
mirno pluli na skupnem čolnu od Špani-
je do Bolgarije od Baltika do Jadrana.

Dokler pa bo tam in pri nas politična sce-
na bolj uborna, bodo v Bruslju poskrbeli, 
da bomo deležni vsaj enako kakovostnih 
izdelkov in enako okusne hrane. Zdaj, ko 
nas zapuščajo Angleži, katerih kuhinja je 
pregovorno katastrofalna, bo ta cilj lažje 
dosegljiv. »Slovaki si ne zaslužijo manj 
rib v ribjih palčkah. Madžari manj mesa 
v njihovih obrokih in Čehi ne manj kaka-
va v njihovi čokoladi.« Jedli bomo torej 
bolje in tudi za zdravje bo poskrbljeno 
iz Bruslja. Italijanski in romunski otroci 
si zaslužijo enako cepivo proti ošpicam, 
zato evropska komisija je in bo podpirala 
nacionalne programe cepljenja. Nasprot-
nikom cepljenja je torej odklenkalo: 
»Brez če in brez ampak!« Zlobneži bi 
rekli, da je, ne tako nepresenetljivo, tudi 
farmacevtska industrija prišla na svoj 
račun. Kakorkoli že, EU bo bližje ljudem. 
Dobili bomo novo udarno delovno sku-
pino za nadzor nad spoštovanjem načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti. Ta bo 
poskrbela, da se bo o velikih temah od-
ločalo v Bruslju, o malih pa v državah 
članicah. No, vsaj tu je, to boste morali 
priznati tudi največji navdušenci, govor 
razodel malo preveč ali pa je bil upora-
bljen samo malce netaktni jezik. Lahko 
pa da je Juncker tako želel pustiti še ne-
kaj streliva za suvereniste, evroskeptike 
in vse, ki jim ob omembi EU in Bruslja 
požene kocine pokonci. Res, za vsakogar 
nekaj. Pravi multikulti nagovor.

Kvalitativni preskok
Juncker je potemtakem storil vse tisto, 
kar se v utečenem status quo sistemu EU 
institucionalnega delovanja in razmerju 
moči v Uniji od njega pričakuje. Ostal 
je zvest narativu ustanovnih očetov, 
zavzel se je za enotnost, za solidarnost 
ter v duhu političnega inkrementalizma, 

ki je modus operandi Unije ves ta čas, 
napovedal dokončanje projektov, ki bi 
morali biti že zdavnaj končani. Težava s 
tem je ena sama, resda pa je tudi nepre-
mostljiva. Če smo se kaj naučili v zadnjih 
desetih letih, je to, da taka Evropska 
unija ne deluje, v preteklosti ni delova-
la in v prihodnosti ne more delovati. 
Zato je zdaj, in tu ima Juncker še kako 
prav, skrajni čas za kvalitativni preskok. 
Evropsko unijo je treba pretvoriti v su-
bjekt, ki bo lahko dejansko in učinkovito 
odgovoril na družbene, ekonomske, 
strateške in varnostne izzive 21. stoletja. 
To lahko stori le federalna Evropska 
unija kot nedržavna zveza držav in njiho-
vih državljanov, te pa ne more biti brez 
demokratične podpore med Evropejci. 
Ker pa ta ni enako navzoča v vseh drža-
vah EU, med katerimi se nekatere celo 
poslavljajo s poti demokracije, federalna 
Evropska unija ni mogoča v okviru ce-
lotne sedemindvajseterice. Junkcer to, 
seveda, ve. Pa vam ni povedal.

To bosta storila Emanuel in Angela po 
24. septembru. Če želimo res izkoristiti 
zgodovinsko okno priložnosti, to poli-
tično in ekonomsko bonaco, bo jeseni 
in v začetku prihodnjega leta treba iti 
precej na trdo. Povsem jasno je, kaj Uni-
ja potrebuje za svoj dolgoročni obstoj. 
Evropskim državljanom je treba naliti 
čistega vina in jim predstaviti realne 
scenarije (ne)razvoja ter jim prepustiti, 
da na nacionalnih, transnacionalnih 
in slednjič na supranacionalni ustavni 
konvenciji odločijo, ali želijo vzdržno, 
federalno Evropsko unijo ali pa se gre-
mo dolgoročno stagnacijo in zaton. Na 
preizkušnji je torej veliko, morda vse, 
kar je Unija zgradila v zadnjih desetle-
tjih. V vsem tem času se je zaradi pred-, 
med- in povojnih izkušenj tudi izogibala 
ljudstvu. Kajti ljudstvo je nepredvidljivo. 
Ni pa neumno. Odločilo se bo tako, kot 
bo menilo, da je prav. Čas je torej za bit-
ko. Z argumenti, ki ne bodo všečni, kot 
je bil Junckerjev govor, bodo pa kazali v 
duhu optimizma moderne, ki je evropski 
izum, vzdržno pot naprej.

 "Komentarji izražajo stališča avtorjev, in ne 
nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, 
ali uredništva Financ.

 "Matej Avbelj je izredni profesor za evrop-
sko pravo na fakulteti za državne in evropske 
študije.

Gostujoči komentar
Matej Avbelj

matej.aveblj@finance.si
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Bo Kobilarna Lipica 
končno na konju?

Od nakita in črnila iz 
smoga do prenosnega 
avtomata za recikliranje 
– zelene rešitve, ki jih 
razvijajo v mestih

Zakaj bo Ikea  
v Ljubljani unikatna 
v svetovnem merilu
16

Intervju
Iztok Seljak, Hidria:
Gonja proti  
dizlom je lov  
na čarovnice
18

Svet v rokah

št. 36, petek, 15. septembra 2017

 manager.finance.si

 do denarja 
5poti 

prek spleta
Mladi podjetniki denar vse 
pogosteje poiščejo prek 
spletnih platform. Obseg 
sredstev, ki se pretakajo prek 
njih, skokovito raste. Katere 
možnosti vse so na voljo, na 
kaj je treba paziti in kakšne 
so izkušnje Slovencev?

10

Naprodaj od  
petka do četrtka, 
s časnikom Finance.

Nov tednik 
Manager
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Petrol na Hrvaškem služi z 
vetrom, Gorenje klesti stro-
ške financiranja, Sava Re 
je občutila orkan Harvey, 
Zavarovalnica Triglav pa 
vse več stavi na upravlja-
nje premoženja, to so pou-
darki spletne konference 
borznih podjetij.

Na jesenski spletni predstavi
tvi vlagateljem so Zavarovalni
ca Triglav, Sava Re, Gorenje in 
Petrol mednarodnim vlagate
ljem predstavili polletno poslo
vanje, kaj je prineslo poletje, le
tošnje cilje in strategijo.

Petrol vse več dela  
brez črpalk
Petrol je letos na Hrvaškem 
zagnal devet vetrnih turbin s 
skupno močjo 22 megavatov, 
konec leta bodo končali še hi
droelektrarno v Bosni in Her
cegovini. Poleg tega delajo še 
projekte energetsko učinkovi
te razsvetljave. V mestnih sre
diščih preurejajo trgovine, kjer 
se bodo bolj usmerili v prodajo 
živil. Prve tako preoblikovane 
trgovine dajejo dobre rezulta
te, pravi Igor Stebernak iz Pe
trola. V živilskih trgovinah, za 
zdaj imajo eno v Ljubljani in 
eno v Kranju, so cene konku
renčne cenam drugih trgov
cev, kar seveda pomeni manj
šo maržo, zato pa je večja pro
daja in boljši rezultat je dose
žen s hitrejšim obratom zalog.

Petrol sicer s prodajo naf
tnih derivatov ustvari okoli 80 
odstotkov vseh prihodkov od 
prodaje. Največ črpalk ima v 
Sloveniji in na Hrvaškem. Mre
ža črpalk v Srbiji je premajhna 
za doseganje ustreznega dono
sa in Petrol je pripravljen tudi 
na prevzem, s katerim bi razši
ril mrežo črpalk in s tem izbolj
šal učinkovitost. Zdaj imajo de
vet črpalk, do leta 2020 pa bo
do brez morebitnega prevzema 
število povečali na več kot 20 in 
mrežo razpletli po vsej Srbiji.

Ob avtocestah v Sloveniji 
imajo zdaj proste roke pri do
ločanju cen, a se morajo seve
da prilagajati cenam zunaj av
tocest in v soseščini, poleg tega 
pa na črpalkah ponujajo tudi 
druge trgovske izdelke in dvig 
cen bi sicer povečal donos od 
prodaje naftnih derivatov, a bi 
upadla prodaja drugih trgov
skih izdelkov.

Do leta 2020 bi moral EBIT
DA doseči 190 milijonov evrov, 
lani je znašal 143,8 milijona 
evrov. Čisti dobiček pa bi se mo
ral z lanskih 73 milijonov evrov 
povzpeti na več kot sto milijo
nov evrov.

Na zadnji skupščini Petrola 
je bila izglasovana možnost na
kupa lastnih delnic, vendar pa 
tega še ne morejo početi zaradi 
tožbe enega od delničarjev. V 
končni fazi pa je nakup lastnih 
delnic dejansko odločitev o tem, 
ali bodo denar porabili za divi
dendo ali nakupe lastnih delnic.

Gorenje za šestino sklestilo 
stroške obresti
Gorenje, ki letos načrtuje 13 mi
lijonov evrov čistega dobička, 

naj bi rast, poleg večje splošne 
prodaje, spodbudilo tudi s po
večanjem deleža znamk Asko 
in Atag, poudarja Jožica Turk 
iz Gorenja. Delež prihodkov 
premijskih znamk se je v prvem 
polletju letos povečal za 2,1 od
stotne točke. Z Askom naj bi le
tos ustvarili 120 milijonov evrov 
prihodkov od prodaje, kar je 20 
odstotkov več kot lani. Gorenje 
je letos prenovilo prodajni pro
gram pralnih strojev, hladilni
kov in kuhalnikov. Dobiček iz 
poslovanja je sicer letos predvi
den nekoliko pod lanskim do
sežkom, kar pa je predvsem 
posledica večje amortizacije.

Julija so sklenili paket re
financiranja za celotno letoš
nje leto, kar bo znižalo stroške 

obresti za 16 odstotkov. Dve tre
tjini dolgov sta dolgoročni. Po
leg tega so z nekaterimi banka
mi dosegli tudi spremembo po
gojev. Družba lahko tako divi
dende izplača, če neto dolg ne 
presega štirikratnika EBITDA. 
Do zdaj je bila meja 3,5kratnik 
EBITDA.

Prihodki osnovne dejavnosti 
bodo v drugem polletju za prib
ližno sto milijonov evrov večji 
kot v prvih šestih mesecih, kar 
je predvsem posledica sezon
skih dejavnikov. Prodajno naj
močnejši meseci so september, 
oktober in november. Glavni iz
ziv so zahodnoevropski trgi in 
ZDA, kjer so še v procesu pre
strukturiranja tržnih poti. Po
leg tega občutijo tudi cenovne 
pritiske v nekaterih državah ju
govzhodne Evrope.

Gorenje je letos iz osnovne 
dejavnosti izločil grelne, ven
tilacijske in klimatske naprave, 
tako da so osnovna dejavnost 
zgolj mali in veliki gospodinj
ski aparati. Z osnovno dejavno
stjo je Gorenje v prvem polletju 
ustvarilo 82 odstotkov prihod
kov od prodaje. Okoli 64 odstot
kov izdelkov je proizvedenih v 
Sloveniji, še 23 odstotkov proiz
vodnje je v Srbiji v Valjevu in Za
ječarju, na Češkem pa izdelajo 
13 odstotkov aparatov.

Savo Re oplazil Harvey, 
Irma je zgrešila
Zbrane premije in donos kapi
tala, ustvarjeni v drugem četrt
letju, so v skladu z načrti, pra
vi Mateja Treven iz Pozavaro
valnice Sava. V nasprotju z Za
varovalnico Triglav je Sava Re 
imela nekoliko slabši donos pri 
upravljanju premoženja, kar je 
posledica manjših obrestnih 
prihodkov, ki jih Savi Re ni uspe
lo nadomestiti s sicer večjimi ka
pitalskimi dobički. V tretjem če
trtletju naj bi bil donos upravlja
nja naložb boljši. Trevnova me
ni, da se obrestne mere v Evropi 
še ne bodo kmalu opazneje zvi
šale, so pa nihanja na finančnih 
trgih, ki jih je mogoče izkoristi
ti za kratkoročne vstope in hi
tre izstope.

V prvem polletju skupina Sa
va Re ni utrpela večjih škodnih 
dogodkov, kar se je poznalo tu
di pri polletnem dobičku. Ven
dar pa bo več škod v tretjem če
trtletju, še pravi Trevnova, saj 
so se pojavili zahtevki zaradi po
žarov, toče in vetra. Sicer ne gre 
za katastrofalne primere škod, 
ampak večje število posame
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Industrijska proizvodnja  
na območju evra julija višja

Avtomobilska industrija  
si obeta rast povpraševanja  
v vzhodni Evropi

IEA napoveduje stabilizacijo 
naftnega trga

Ukrajinci so se pritožili nad 
prodajo Agroinda v stečaju

industrijska proizvodnja na območju evra se je ju
lija v primerjavi z junijem po sezonsko prilagojenih 
podatkih okrepila za 0,1 odstotka, medtem ko je v 
EU upadla za 0,3 odstotka. na letni ravni je industrij
ska proizvodnja na območju evra večja za 3,2 od
stotka, v Uniji pa za 3,1 odstotka, kažejo včeraj objav
ljeni podatki Eurostata. junija je industrijska proiz
vodnja na obeh območjih na mesečni ravni upadla 
za 0,6 odstotka. v Sloveniji se je industrijska proiz
vodnja julija na mesečni ravni povečala za 0,5 od
stotka, v primerjavi z lanskim julijem pa se je okrepi
la za 6,5 odstotka.

Prodaja avtomobilov v vzhodni Evropi se je v prvih 
treh mesecih leta na letni ravni povečala za 14 od
stotkov, na skoraj 700 tisoč. Samo na Poljskem, sicer 
sedmem največjem evropskem avtomobilskem trgu, 
se je prodaja okrepila za 15,5 odstotka, na 277 tisoč 
vozil. Skupno naj bi prodaja v vzhodni Evropi, ki se 
razteza od Estonije na severu do bolgarije na jugu, le
tos dosegla rekordnih 1,3 milijona avtomobilov, kar 
bo na letni ravni pomenilo 10odstotno rast.

mednarodna agencija za energijo (iEA) je ocenila, da 
se kažejo prva znamenja stabilizacije naftnega trga, 
zaloge nafte pa naj bi lahko kmalu upadle s petletnih 
rekordov. Ukrepi Organizacije držav izvoznic naf
te (Opec) po oceni agencije učinkujejo, saj je proiz
vodnja nafte avgusta upadla. Presežki nafte na trgu 
se po ocenah iEA zmanjšujejo. k temu so pripomog
li večje povpraševanje in tudi hurikani in remonti v 
rafinerijah v ZDA.

Po prodaji premoženja vipavskega Agroinda na 
dražbi 13. julija letos so novi lastniki v celoti in do 
roka plačali 2,4 milijona evrov kupnine. Zastoj je 
nastal zaradi pritožbe Ukrajincev zoper sklep no
vogoriškega okrožnega sodišča o prodaji Agroinda. 
kdaj bo rešena njihova pritožba, ki jo bo obravnava
lo višje sodišče, še ni znano. kljub temu so avstrijski 
lastniki Agroinda po sklenjeni pogodbi s kmetijsko 
zadrugo vipava in vipavskimi vinogradniki že od
kupovali grozdje letošnjega letnika prek svoje slo
venske družbe Agromib.
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S spletne konference: štiri 
borzne družbe o letošnjih 
ciljih in strategiji
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znih zahtev. Ta učinek naj bi v 
tretjem četrtletju znašal okoli 
tri milijone evrov. V pozavaro-
valniškem delu pa bodo pred-
vidoma dva milijona evrov od-
nesle naravne nesreče v ZDA. 
Orkan Irma, ki je pustošil po 
Karibih, naj se jim ne bi poznal.

Na tujih trgih so v drugem 
četrtletju dosegli 11-odstotno 
medletno rast premij. Rast 
kosmatih premij v Sloveniji je v 
drugem četrtletju znašala šest 
odstotkov, premije pozavaro-
vanja pa so se medletno zviša-
le za tri odstotke.

Septembra je Sava Re na 
skupščini izglasovala iztis ma-
lih delničarjev Zavarovalnice 
Sava (nekdanja Zavarovalnica 
Maribor). Sprememba imena 
pokojninske družbe Moja na-
ložba, ki se zdaj imenuje Sava 
pokojninska, je povzročila do-
ločene stroške, pravi Mateja 
Treven, a bo ta učinek do kon-
ca leta zvodenel.

Triglav cilja na upravljanje 
premoženja
Prvo polletje je bilo po oceni 
Uroša Ivanca iz Zavarovalnice 
Triglav v skladu z načrti, uspeš-
no je bilo predvsem upravljanje 
premoženja, ki je precej boljše 
kot v minulih obdobjih.

Prav upravljanju premože-
nja se bo Zavarovalnica Triglav 
tudi v prihodnje bolj posvetila, 
poleg osnovnega posla. Po oce-
ni Ivanca se bo morala večina 
zavarovalnic prilagoditi spre-
menjenim razmeram na trgu. 
Zavarovalnica Triglav se je pri 
upravljanju premoženja pove-
zala s KGAL group s ciljem po-
večati sredstva institucional-
nih vlagateljev, ki bi jih plasira-
la v različne oblike naložb v re-
giji Adria (Balkan).

V Republiki srbski v BiH je 
Zavarovalnica Triglav postala 
34-odstotni lastnik pokojnin-
ske družbe in s tem močneje 
vstopila tudi na ta trg. Triglav 
se sicer na vseh trgih širi pred-
vsem z organsko rastjo, vendar 
pa je vedno pripravljen tudi na 
prevzeme na ciljnih trgih, še 
poudarja Ivanc. Zavarovalni-
ca Triglav je navzoča na vseh 
območjih nekdanje Jugosla-
vije z izjemo Kosova. Največ-
ji, skoraj 40-odstotni tržni de-
lež ima v Črni gori. V Sloveni-
ji, kjer zbere več kot tri četrti-
ne vseh kosmatih premij sku-
pine, ima Zavarovalnica Tri-
glav nekaj manj kot 37-odsto-
tni tržni delež.

Tečajnica banke Slovenije - 
referenčni tečaji ECB  
Tečajna lista z dne 13. 09. 2017

ZDA ameriški dolar USD 840 1,1979

Avstralija avstralski dolar AUD 36 1,4909

Kanada kanadski dolar CAD 124 1,4542

Hrvaška hrvaška kuna HRK 191 7,4680

Češka češka krona CZK 203 26,1010

Danska danska krona DKK 208 7,4404

Madžarska madžarski forint HUF 348 308,0200

Japonska japonski jen JPY 392 131,7900

Norveška norveška krona NOK 578 9,3983

Švedska švedska krona SEK 752 9,5475

Švica švicarski frank CHF 756 1,1496

Vel. Britanija angleški funt GBP 826 0,9024

Romunija novi romunski lev RON 946 4,6013

Turčija turška lira TRY 949 4,1232

Bolgarija bolgarski lev BGN 975 1,9558

Poljska poljski zlot PLN 985 4,2798

   oznaka  šifra  
država valuta valute  valute tečaj

Op.: X enot nacionalne valute za 1 evro.

Svetovni terminski trgi
13. 09. 2017

zadnji spr. zadnja
tečaj v % spr. (čas) borza

Goriva  
(v $/sod; sod = 158,97 litra; * USD/MMBtu)
nafta brent okt. 13 54,57 0,55 15:48:19 IPE
kurilno olje okt. 13 73,21 0,15 15:48:12 NYMEX
zem. plin* okt. 13 3,37 1,08 15:48:25 NYMEX

Devize 
eur/gbp spot 0,9017 -0,06 15:58:26 CMPL
eur/usd spot 1,1949 -0,12 15:58:26 CMPL
eur/jpy spot 131,7400 -0,07 15:58:26 CMPL
eur/chf spot 1,1478 0,04 15:58:26 CMPL
eur/nok spot 9,4010 -0,32 15:58:07 CMPL
eur/aud spot 1,4912 -0,11 15:58:26 CMPL
usd/jpy spot 110,2500 -0,19 15:58:26 CMPL

Kovine 
 (v $/tono)
aluminij spot 2.104,00 0,61 12.9.2017 LME
svinec spot 2.278,75 1,50 12.9.2017 LME
nikelj spot 11.904,50 1,81 12.9.2017 LME
baker spot 6.627,25 -1,52 12.9.2017 LME
kositer spot 20.804,00 -0,36 12.9.2017 LME
cink spot 3.056,00 -0,80 12.9.2017 LME
jeklo spot 0,50 0,00 12.9.2017 LME

Žlahtne kovine  
(v $/unčo; unča = 31,1 grama)
zlato spot 1.328,62 -0,24 15:58:26 COMEX
platina spot 984,22 -0,57 15:58:25 NYMEX
srebro spot 17,79 -0,66 15:58:09 COMEX
paladij spot 945,53 -0,99 15:58:20 COMEX

Žita  
(v USd/bushel; bushel = 35,24 litra; * USD/cwt)
pšenica mar. 14 419,50 1,76 12.9.2017 CBOT
koruza mar. 14 1,73 0,20 15:48:23 CBOT
soja sep. 13 957,00 0,68 15:48:25 CBOT
riž* nov.13 12,77 0,55 14:43:05 CBOT

Ostalo 
 (v $/tono; * v USd/libro; libra = 0,454 kg)
sladkor, beli okt. 13 383,10 0,98 15:47:14 CBOT
kakav sep. 13 1.986,00 1,79 15:48:19 NYBOT
kava arabica sep. 13 1.987,00 0,91 15:48:16 LIFFE
govedo* feb. 15 117,13 -0,26 15:48:07 CME

Izbrani borzni indeksi
13. 09. 2017, ob 16:15 

Slovenija
SBITOP, Ljubljana* 795,69 -0,96%

Trgi JV Evrope

Crobex, Zagreb 1.843,15 -1,40%
BIRS, Banjaluka 557,92 0,00%
FIRS, Banjaluka 1.779,47 0,00%
BIFX, Sarajevo 885,38 -0,18%
Belex 15, Beograd 728,96 0,06%
SRX, Beograd 219,53 0,05%
NEX 20, Podgorica 10.697,16 0,39%
MBI 10, Skopje 2.665,26 0,10%

Drugi trgi

Dow Jones, New York 22.106,67 -0,06%
Nasdaq, New York 6.447,16 -0,11%
S&P 500, New York 2.494,11 -0,09%
MSCI World, New York 1.988,28 0,32%
DAX, Frankfurt 12.535,35 0,08%
FTSE, London 7.383,91 -0,23%
CAC 40, Pariz 5.214,49 0,11%
ATX, Dunaj 3.274,22 -0,27%
PX, Praga 1.043,58 0,72%
EUROSTOXX 50 3.519,90 0,21%
Nikkei, Tokio 19.865,82 0,45%
STI, Singapur 3.230,36 -0,16%
Hang Seng, Hongkong 27.894,08 -0,28%
Composite, Šanghaj 3.384,15 0,14%
Sensex, Mumbaj 32.186,41 0,09%

Op.: sprememba v odstotkih glede na prejšnji 
zaključni tečaj;*12. 09. 2017

Evrotržne obrestne mere, 
13. 09. 2017
  1 mesec 3 meseci 6 mesecev 12 mesecev

LIBOR (USD) 1,23611 1,31033 1,44767 1,69511
LIBOR (EUR) -0,39857 -0,37500 -0,30800 -0,21314
LIBOR (CHF) -0,78560 -0,72620 -0,65160 -0,50860
EURIBOR (EUR) -0,37300 -0,33100 -0,27400 -0,16800

Op.: obrestne mere veljajo za poravnave 15. 09. 2017;

euro bund 10y dec. 13 161,76 -0,07 15:43:19 LIFFE
treasury note 10y sep. 13 126,58 -0,05 15:48:25 CBOT
treasury note 5y sep. 13 118,28 -0,05 15:48:20 CBOT
swiss federal bond dec. 13 161,73 -0,02 15:41:01 EUZ

  iztek  sprememba zadnja 
Papir  pogodbe zadnji tečaj v %  sprememba (čas) borza

Tuji državni papirji, 13. 09. 2017

vrednostni oznaka način zaključni  spr. maksi- mini-                        promet   spr. v zad. 
papir papirja trgovanja  tečaj v EUR v % mum mum v 000 EUR v lotih op. letu (%)

Tečajnica ljubljanske borze  
vrednostnih papirjev, 13. 09. 2017

TRG DELNIC - Prva kotacija
Gorenje GRVG N 5,620 -3,10 5,723 5,500 20,7 3698  -31,46

Intereuropa IEKG N 1,821 0,50 1,869 1,821 0,3 154  45,91

Krka KRKG N 55,510 -1,19 56,500 55,500 1178,7 21048  -7,27

Luka Koper LKPG N 30,500 1,36 30,500 29,940 385,5 12846  33,77

Mercator MELR N 35,085       -50,58

Petrol PETG N 357,000 -0,56 362,000 357,000 814,1 2273  19,82

Pozavarovalnica Sava POSR N 16,750 -1,15 16,800 16,500 11,6 701  18,21

Telekom Slovenije TLSG N 81,620 -1,66 82,530 81,620 30,1 366  13,36

Zavarovalnica Triglav ZVTG N 27,000 -1,76 27,550 27,000 92,5 3380  14,77

Delo Prodaja DPRG A 1,190       -60,33

Istrabenz ITBG A 0,025      Z 0,00

Salus SALR N 480,000       18,52

Terme Čatež TCRG A 34,000       -2,86

Unior UKIG N 18,500       2,72

TRG DELNIC - Standardna kotacija

Op.: obveznice in drugi dolžniški vrednostni papirji kotirajo v odstotkih od nominalne vrednosti brez pripisanih obresti; delnice kotirajo v evrih; 
uradni enotni tečaj je izračunan na podlagi ponderirane aritmetične sredine; A - aplikacija; B - sveženj; AB - apikacije in svežnji; BA - svežnji kot 
aplikacije; Z - začasna prekinitev trgovanja;  * - dosežena 10-odstotna dnevna sprememba tečaja. Način trgovanja: N - neprekinjeno trgovanje; 
A - avkcijsko trgovanje. Ljubljanska borza objavlja podrobnejše podatke na spletni strani http:..www.ljse.si. Obvestila javnih družb, ki obveščajo 
javnost na elektronski način skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, so javnosti vsak dan dostopna na spletnem naslovu: http:..seonet.
ljse.si. V SBITOP so vključene naslednje delnice: GRVG, KBMR, KRKG, LKPG, MELR, PETG, PILR, SAVA, TLSG in ZVTG. V SBI20 so vključene naslednje 
delnice: AELG, GRVG, HDOG, IEKG, ITBG, KBMR, KRKG, LKPG, MELR, PETG, PILR, POSR, SAVA, TLSG in ZVTG. Zaključni tečaj - enotni tečaj zadnjega 
sklenjenega posla v dnevu, pri čemer se tečaj prijavljenega posla s svežnjem ne upošteva. V primeru, da v tekočem dnevu z vrednostnim papirjem 
ni bil sklenjen noben posel, se zaključni tečaj ne prikaže. 

  Vir: Ljubljanska borza

Tečajnica vzajemnih skladov domačih upravljavcev

ALTA Delniški podsklad ALTA ASIA 12. 09. 17 7,46 0,75 12,83 23,15 44,93
ALTA Delniški podsklad ALTA DEVELOPED 12. 09. 17 8,09 0,73 12,34 26,98 68,86
ALTA Delniški podsklad ALTA EMERGING 12. 09. 17 5,81 0,52 19,51 6,77 28,22

Op.: Za resničnost in popolnost navedenih podatkov ter njihovo istovetnost odgovarjajo družbe za upravljanje; * - za preračun vrednosti VEP iz SIT v EUR je uporabljen 
tečaj zamenjave (1 EUR = 239,640 SIT);

ALTA Delniški podsklad ALTA ENERGY 12. 09. 17 4,49 0,43 -9,73 -20,47 -9,92
ALTA Delniški podsklad ALTA EUROPE 12. 09. 17 6,27 0,52 14,67 10,98 27,41
ALTA Delniški podsklad ALTA GLOBAL 12. 09. 17 7,61 0,89 10,68 18,73 49,06
ALTA Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING 12. 09. 17 1,11 0,61 13,94 14,28 19,93
ALTA Delniški podsklad ALTA GOLD 12. 09. 17 24,06 1,16 -22,34 -9,32 -51,47
ALTA Delniški podsklad ALTA GOODS 12. 09. 17 53,44 0,34 5,69 36,68 61,24
ALTA Delniški podsklad ALTA INDIA 12. 09. 17 58,33 1,00 11,28 19,22 52,96
ALTA Delniški podsklad ALTA KOMET 12. 09. 17 1,72 0,18 11,13 -11,19 -4,04
ALTA Delniški podsklad ALTA NEW EUROPE 12. 09. 17 0,90 -0,10 17,71 10,45 -7,24
ALTA Delniški podsklad ALTA PHARMA-TECH 12. 09. 17 1,72 0,59 5,57 14,77 47,97
ALTA Delniški podsklad ALTA TURKEY 12. 09. 17 36,22 -0,92 10,11 -13,64 -17,43
ALTA Delniški podsklad ALTA USA 12. 09. 17 1,90 0,73 9,51 19,61 56,67
ALTA Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS 12. 09. 17 1,18 0,36 -2,51 -0,35 15,81
ALTA Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN 12. 09. 17 0,69 -0,55 6,55 5,06 24,38
ALTA Fleksibilni mešani podsklad ALTA SENIOR 12. 09. 17 13,26 0,38 15,32 7,37 49,99
ALTA Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI 12. 09. 17 0,95 -0,22 8,67 -4,51 52,48
ALTA Mešani podsklad ALTA PRIMUS 12. 09. 17 2,03 -0,02 10,93 5,00 30,20
ALTA Obvezniški podsklad ALTA BOND 12. 09. 17 0,65 -0,18 -1,09 6,21 6,87
ALTA Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND 12. 09. 17 1,22 0,00 1,37 7,54 17,39
ALTA Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET 12. 09. 17 1,05 0,00 0,07 0,25 3,00

BK Eurizon Fund Absolute Prudente - R 11. 09. 17 118,60 0,06 -0,31 0,39 6,88
BK Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R 11. 09. 17 155,85 0,55 5,56 13,23 36,35
BK Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL 11. 09. 17 159,83 0,55 5,98 14,34 38,72
BK Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R 11. 09. 17 235,23 -0,13 -3,99 9,73 32,79
BK Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R 11. 09. 17 340,36 -0,04 -0,80 0,59 8,45
BK Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R 11. 09. 17 141,83 -0,02 -0,90 -1,68 1,77
BK Eurizon Fund Bond Flexible - R  11. 09. 17 100,11 -0,02 -0,51 NP NP
BK Eurizon Fund Cash EUR - R 11. 09. 17 112,23 -0,01 -0,60 -1,43 -0,72
BK Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 11. 09. 17 124,21 0,88 15,69 25,12 57,59
BK Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R 11. 09. 17 197,05 0,56 9,84 14,52 35,27
BK Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R 11. 09. 17 664,54 1,04 13,65 23,84 59,86
BK Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R 11. 09. 17 81,94 1,04 21,09 27,95 75,20
BK Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 11. 09. 17 75,97 0,85 25,59 21,94 74,24
BK Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R 11. 09. 17 99,71 0,26 -0,14 NP NP
BK Eurizon Fund Treasury USD - R 11. 09. 17 104,07 0,31 -6,44 6,49 4,46
BK Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 11. 09. 17 151,19 0,02 -0,08 7,75 21,15
BK Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 11. 09. 17 151,54 0,13 0,79 9,49 23,93
BK Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 11. 09. 17 147,07 0,25 1,41 11,69 32,25
BK Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 11. 09. 17 161,15 0,52 4,46 18,19 48,51
F.T Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 [A] 11. 09. 17 15,73 0,38 -1,01 6,50 25,24
F.T Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 [N] 11. 09. 17 14,90 0,34 -1,84 4,05 20,45
F.T Franklin India Fund - acc [A] 11. 09. 17 40,03 1,37 5,98 39,04 100,95
F.T Franklin India Fund - acc [N] 11. 09. 17 36,76 1,35 5,18 35,95 93,58
F.T Franklin Mutual European Fund - acc [A] 11. 09. 17 24,59 1,15 11,12 7,43 39,56
F.T Franklin Mutual European Fund - acc [N] 11. 09. 17 20,24 1,20 10,36 5,09 34,49
F.T Franklin Templeton Japan Fund - acc [A] 11. 09. 17 6,69 0,45 4,04 25,75 59,29
F.T Franklin Templeton Japan Fund - acc [N] 11. 09. 17 5,86 0,51 3,35 23,11 53,00
F.T Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 [A] 11. 09. 17 9,79 1,03 19,24 22,07 77,03
F.T Franklin U.S. Opportunities Fund - acc [A] 11. 09. 17 12,05 1,77 14,65 35,39 96,57
F.T Franklin U.S. Opportunities Fund - acc [N] 11. 09. 17 24,16 1,81 13,75 32,38 89,34
F.T Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 [A] 11. 09. 17 25,01 0,85 25,87 -1,69 14,46
F.T Templeton Asian Growth Fund - acc [A] 11. 09. 17 31,64 1,54 20,72 9,33 27,63
F.T Templeton Asian Growth Fund - acc [N] 11. 09. 17 42,83 1,52 20,11 7,72 24,47
F.T Templeton BRIC Fund - acc - H1 [A] 11. 09. 17 11,36 1,07 27,64 8,71 16,87
F.T Templeton BRIC Fund - acc [A] 11. 09. 17 18,12 1,74 22,85 21,45 30,92
F.T Templeton BRIC Fund - acc [N] 11. 09. 17 17,08 1,79 22,26 19,69 27,75
F.T Templeton Emerging Markets Fund - acc [N] 11. 09. 17 18,25 1,28 17,36 16,61 23,81
F.T Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 [A] 11. 09. 17 21,50 1,03 10,65 -0,65 11,51
F.T Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 [N] 11. 09. 17 19,40 1,04 9,79 -3,00 7,48
F.T Templeton Global Total Return Fund - acc [A] 11. 09. 17 25,57 1,75 5,57 9,60 23,17
F.T Templeton Global Total Return Fund - acc [N] 11. 09. 17 23,18 1,76 4,89 7,36 18,99
F.T Templeton Growth (Euro) Fund - acc [A] 11. 09. 17 16,88 1,38 8,27 12,23 56,15
F.T Templeton Growth (Euro) Fund - acc [N] 11. 09. 17 14,77 1,37 7,42 9,73 50,41

Legenda kratic družb za upravljanje (DZU) v tečajnicah skladov
DOMAČI  
UPRAVLJAVCI 

Ocene z zvezdicami za eno in petletno upravljanje vzajemnih skladov po oceni revije Moje finance so objavljene na spletnem portalu 
www.finance.si.skladi. Gre za ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je 
sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

   VEP - vrednost    
  obračunski  enote  prejšnji obr. dan obr. dan obr. dan
DZU sklad dan premoženja  obr. dan pred 12 m pred 36 m pred 60 m

   VEP - vrednost    
  obračunski  enote  prejšnji obr. dan obr. dan obr. dan
DZU sklad dan premoženja  obr. dan pred 12 m pred 36 m pred 60 m

* sprememba VEP v odstotkih glede na:

KDS KD Amerika, delniški 12. 09. 17 1,12 0,81 7,16 NP NP
KDS KD Balkan, delniški 12. 09. 17 2,90 -0,68 8,52 7,67 70,41
KDS KD Bond, obvezniški - EUR 12. 09. 17 18,22 -0,15 0,76 10,02 26,95
KDS KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR 12. 09. 17 1,00 -0,14 NP NP NP
KDS KD Dividendni, delniški 12. 09. 17 8,97 0,60 10,87 11,69 59,41
KDS KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 12. 09. 17 11,42 0,48 7,93 12,76 50,90
KDS KD Indija - Kitajska, delniški 12. 09. 17 2,19 1,16 16,27 21,32 67,15
KDS KD Latinska Amerika, delniški 12. 09. 17 1,40 0,53 14,77 1,73 -0,59
KDS KD MM, sklad denarnega trga - EUR 12. 09. 17 54,17 0,00 -0,10 0,07 3,68
KDS KD Novi trgi, delniški 12. 09. 17 7,10 0,66 14,71 18,11 39,23
KDS KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 12. 09. 17 8,51 0,61 9,92 25,10 61,89
KDS KD Rastko, evropski delniški sklad 12. 09. 17 28,44 0,73 23,92 18,54 79,69
KDS KD Surovine in energija, delniški 12. 09. 17 4,38 1,07 2,46 -12,31 -6,10
KDS KD Tehnologija, delniški 12. 09. 17 11,24 0,70 13,84 48,06 82,27
KDS KD Vitalnost, delniški 12. 09. 17 2,08 0,80 1,82 21,18 65,55
KDS KD Vzhodna Evropa, delniški 12. 09. 17 1,21 0,17 17,04 2,54 -1,63

Malo po malo. Veliko.

Vir: Vzajemci.com

NLBS NLB Skladi - Azija delniški 12. 09. 17 14,40 0,59 7,69 10,53 36,77
NLBS NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 12. 09. 17 8,52 1,12 13,14 25,28 64,06
NLBS NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12. 09. 17 8,02 0,67 2,02 16,16 73,39
NLBS NLB Skladi - Globalni delniški 12. 09. 17 20,98 0,85 8,79 16,45 40,86
NLBS NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 12. 09. 17 6,65 0,44 4,52 11,49 28,22
NLBS NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 12. 09. 17 4,29 0,33 24,15 14,56 28,68
NLBS NLB Skladi - Naravni viri delniški 12. 09. 17 3,98 0,74 11,51 -6,95 -13,27
NLBS NLB Skladi - Nepremičnine delniški 12. 09. 17 7,05 -0,03 -0,91 23,72 NP
NLBS NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 12. 09. 17 27,18 -0,19 13,58 18,73 36,32
NLBS NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 12. 09. 17 5,91 0,37 -0,51 12,81 NP
NLBS NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 12. 09. 17 6,32 -0,13 -0,51 3,28 12,23
NLBS NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 12. 09. 17 6,05 0,58 14,99 16,22 42,85
NLBS NLB Skladi - Slovenija mešani 12. 09. 17 4,80 -0,36 17,55 13,34 165,57
NLBS NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 12. 09. 17 7,41 0,99 9,47 21,97 53,86
NLBS NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 12. 09. 17 10,39 0,76 22,49 54,28 128,77
NLBS NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 12. 09. 17 6,17 0,49 7,11 3,80 14,99
NLBS NLB Skladi - ZDA delniški 12. 09. 17 7,15 1,35 8,94 26,56 NP
NLBS NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 12. 09. 17 1,61 -0,24 18,48 27,36 45,44

KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana

ALPEN -  ALPEN skladi, d. o. o.
ALTA - ALTA Skladi, d. d.
BK, FT - Intesa Sanpaolo Bank
INF - KBM Infond, družba za upravljanje, d. o. o.

KDS - KD Skladi, d. o. o.
NLBS - NLB Skladi, d. o. o.
TS - Triglav Skladi, d. o. o.

INF Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 12. 09. 17 9,59 0,74 NP NP NP
INF Infond Alfa, mešani podsklad 12. 09. 17 65,40 0,50 6,65 18,25 17,40
INF Infond BRIC, delniški podsklad 12. 09. 17 23,78 0,89 12,85 10,12 26,00
INF Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 12. 09. 17 10,49 0,53 11,82 22,82 58,00
INF Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 12. 09. 17 13,49 -0,11 0,09 4,76 1,72
INF Infond Consumer, delniški podsklad 12. 09. 17 1,37 0,70 1,23 21,16 44,79
INF Infond Delniški, delniški podsklad 12. 09. 17 2,68 0,57 12,70 18,26 36,44
INF Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 12. 09. 17 30,17 0,77 7,59 21,53 54,35
INF Infond Dynamic, delniški podsklad 12. 09. 17 6,09 0,83 17,88 32,00 46,47
INF Infond Energy, delniški podsklad 12. 09. 17 11,48 0,27 -2,18 -18,59 -10,69
INF Infond Frontier, delniški podsklad 12. 09. 17 14,85 0,56 14,18 2,47 11,97
INF Infond Global, mešani podsklad 12. 09. 17 10,09 0,54 9,72 20,23 18,78
INF Infond Hrast, mešani podsklad 12. 09. 17 35,49 0,46 6,76 15,86 23,32
INF Infond Krekov Globalni, delniški podsklad 12. 09. 17 9,04 0,57 10,63 11,77 32,68
INF Infond Life, delniški podsklad 12. 09. 17 28,39 0,82 3,78 20,94 89,29
INF Infond Money - Euro, podsklad denarnega trga 12. 09. 17 12,54 0,00 -0,14 -0,18 NP
INF Infond PBGS, mešani sklad 12. 09. 17 0,84 0,92 11,03 21,23 26,70
INF Infond PanAmerica, delniški podsklad 12. 09. 17 18,41 0,80 9,61 29,85 61,73
INF Infond Technology, delniški podsklad 12. 09. 17 37,48 0,57 25,49 69,88 133,46
INF Infond €uropa, delniški podsklad 12. 09. 17 4,87 0,47 14,20 10,19 29,51
INF Perspektiva: EmergingStox 12. 09. 17 10,85 -0,32 17,26 13,20 21,26
INF Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad 12. 09. 17 8,39 0,42 7,66 15,51 37,37
INF Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad 12. 09. 17 8,92 0,81 17,35 22,08 21,22
INF Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad 12. 09. 17 5,24 1,64 17,41 14,78 5,32
INF Perspektiva: WorldMix 12. 09. 17 2,21 0,18 4,36 17,27 -8,25
INF Perspektiva: WorldStox Developed 12. 09. 17 12,44 0,74 12,76 34,68 57,22

TS Triglav Azija 12. 09. 17 5,10 0,81 14,39 22,08 42,44
TS Triglav Balkan 12. 09. 17 3,23 -0,69 13,60 9,38 26,92
TS Triglav EM Potrošne dobrine 12. 09. 17 12,49 1,33 5,62 5,80 10,70
TS Triglav Evropa 12. 09. 17 14,60 0,52 11,14 9,68 46,08
TS Triglav High Yield Bond 12. 09. 17 9,40 0,00 -1,62 -2,77 -12,23
TS Triglav Hitro rastoča podjetja 12. 09. 17 8,11 0,72 13,30 37,87 80,81
TS Triglav Money Market EUR 12. 09. 17 10,31 0,00 -0,18 0,16 NP
TS Triglav Naravni viri 12. 09. 17 9,74 0,97 NP NP NP
TS Triglav Nepremičnine 12. 09. 17 10,26 -0,22 NP NP NP
TS Triglav Obvezniški 12. 09. 17 5,61 -0,14 -1,01 3,08 11,50
TS Triglav Rastoči trgi 12. 09. 17 5,32 0,82 14,57 10,16 16,17
TS Triglav Renta 12. 09. 17 14,46 0,33 4,36 15,50 35,35
TS Triglav Severna Amerika 12. 09. 17 6,53 0,72 7,05 30,56 72,48
TS Triglav Steber Global 12. 09. 17 21,19 0,71 11,55 16,61 34,54
TS Triglav Svetovni razviti trgi 12. 09. 17 6,23 0,76 10,29 24,17 53,08
TS Triglav Top Brands 12. 09. 17 15,10 0,51 6,64 28,45 NP
TS Triglav Zdravje in farmacija 12. 09. 17 21,83 0,64 3,91 21,89 81,75

Do novih znanj 
vedno v družbi 
najboljših. 
Bodite z nami.

finance-akademija.si

Mesečno za vas pripravljamo 
vrhunske dogodke in 
izobraževanja
akademija.finance.si 

S spletne konference: štiri 
borzne družbe o letošnjih 
ciljih in strategiji
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Avtomobilski salon v Frankfurtu, ki 
konec tedna odpre vrata za javnost, 
predvsem s koncepti pušča močno 
sporočilo o električni prihodnosti 
avtomobilske industrije. Sedanjost 
je še vedno bencinska in dizelska, 
sporočajo pa jo serijske novosti.

Te so številne, večinoma v oblikah špor-
tnih terencev manjših dimenzij, kar spo-
roča, da jo to razred z največjo možnostjo 
za rast in dobrimi zaslužki za avtomobil-
ske tovarne. Razred letos dosega desetod-
stotno rast prodaje v Evropi. Na stari celi-
ni so renault captur, peugeot 2008, opel 
mokka X (to so trije najmočnejši predstav-
niki) in drugi prepričali 853 tisoč kupcev 
in si priborili več kot desetino evropske-
ga trga. Na letni ravni analitiki napovedu-
jejo prodajo več kot 1,6 milijona avtomobi-
lov B SUV, to pa je že številka, ki nekdaj ni-
šna vozila prestavlja v velik in samostojen 
razred. Naredili smo seznam osmih najpo-
membnejših novosti za slovenski trg. Ver-
jamemo, da lahko spodaj opisana osmeri-
ca v letu 2018 osvoji vsaj deset odstotkov 
trga, to je okoli pet tisoč vozil.

Kijin mali sportage – stonic
Kia stonic je sestrična hyundaia kone, špor-
tnega terenca oziroma crossoverja razre-
da B, ki v Evropi velja za najhitreje rasto-
čega. Stonic sodi v sredino B-razreda SUV, 
z dolžino 4,14 metra in višino 1,52 metra je 
dejansko le malo večji od sorodnega ria in 
ohranja predvsem cestne vozne lastnosti. 
Motorji so trije, 1,6-litrski turbodizel z 81 ki-
lovati ter bencinska 1.0 T-GDI in 1.4 T-GDI 
z 88 oziroma 103 kilovati, pogon pa je spe-
ljan le na sprednji kolesi. Kia močno računa 
na stonica, ta je po napovedih tovarne lah-
ko celo uspešnejši od večjega sportagea, ki 
v Sloveniji letno najde blizu tisoč kupcev.

Hyundai kona po sledeh tucsona
Hyundaieva kona je tehnično tako rekoč 
enak avto kot tucson, nekaj je le razlik v 
merah, obliki in tudi ureditvi potniške ka-
bine. Nova kona je mersko precej skromen 
SUV razreda B. Z dolžino 4,16 metra sodi 
med krajše, s širino 1,8 in višino 1,55 metra 
pa med bolj izrazite predstavnike. Z njim 
Hyundai vstopa v obetaven razred, ki je la-
ni le v Evropi dosegel deset odstotni delež. 
Glede na uspeh večjega tucsona si obeta 
dobro prodajo. Če se bo denimo zavihtel 
na tretje mesto, tako kot tucson v svojem 
razredu, to pomeni letno prodajo več kot 
160 tisoč vozil.

Dacia duster vozi drugi krog
Duster je dacia, ki je tej znamki leta 2010 
prinesla nesluten preboj na zahodnoe-
vropske trge. Znamka, ki je bila sprva na-
menjena le vzhodnim trgom, se je z du-
sterjem povzpela v višji cenovni razred 
za to znamko (med deset in 18 tisoč evri), 
po sedmih letih pa poslanstvo nadaljuje z 
novim dusterjem. Ta je zelo priljubljen tu-
di pri nas. Sodeč po številu registracij, ce-
lo zelo priljubljen, letno je število registra-
cij seglo tudi prek 1.500. Pogled na števil-
ke voznega parka pa število prodanih du-
sterjev postavlja v pravo perspektivo, ko-

Ǫ MILOŠ MILAČ
milos.milac@finance.si

Top osem avtomobilov 
Frankfurta za slovenske kupce
Osem najpomembnejših novosti za slovenski trg, ki si bodo v letu 2018 po naši oceni 
odrezale vsaj desetino celotnega trga
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nec minulega leta je slovenske tablice no-
silo 3.237 dusterjev. Novi model ob tem oh-
ranja znane poteze, zunaj je bolj skladen, v 
kabini je manj grobe plastike, prtljažnik pa 
je zrasel na 475 litrov. V motorni ponudbi 
bosta ključna motorja 1.5 DCi in 1.2 TCE, na 
našem trgu pa bo februarja 2018.

Citroënova formula za množice
Francoskemu Citroënu vsakih toliko časa 
uspe izdelati model, ki ga kupci sprejmejo 
v hipu in so mu zvesti tudi v jeseni življe-
nja. To mu je uspelo s xsario picasso, ber-
lingom in C4 picassom. Verjamemo, da je 
iz takšnega testa tudi C3 aircross. Novinec 
je neposreden tekmec renaultu capturju z 
dolžino 4,15 metra, le dva centimetra več-
jo oddaljenostjo od tal kot pri C3 in le spre-
dnjim pogonom bo preprost, okreten in 
dostopen. Po naših informacijah bo mali 
športni terenec celo cenejši od nekaj klasič-
nih modelov razreda B. C3 aircross bo tako 
kot mali C3 barvit in zanimiv, v kabini bo 
prostoren in prilagodljiv – zadnja klop ima 
vzdolžni pomik 15 centimetrov, prtljažnik 
pa bo pogoltnil 415 litrov prtljage.

T-roc: Volkswagnov zamudnik  
z dobrimi aduti
Novinec se vozi pod tiguanom in vzpored-
no z nekaj bolj prestižnim audijem Q2. Za-
snovan je na skrajšani prilagodljivi plat-
formi MQB, dolg je (za ta razred) kar zajet-
nih 4,23 metra, visok 1,57 metra, v med-
osju pa meri 2,6 metra. Mere zagotavlja-

jo precejšnjo prostornost, saj ga postavlja-
jo nad večino, a ne nad vse tekmece. Mer-
sko se T-rocu ni treba sramovati niti pred 
sestrskim golfom, predstavnikom razreda 
C klasičnih kompaktnih kombilimuzin. S pr-
tljažnikom 445 litrov (do 1.290 litrov ob po-
drti zadnji klopi) pa se postavlja v vrh razre-
da in celo nad crossoverje razreda C. Tudi 
cena T-roca bo bližje tekmecem SUV iz ra-
zreda C kot iz B.

Škoda karoq – yeti v bolj  
trendovski obliki
Škoda je s prostornim in škatlastim yetijem 
dolžine le 4,22 metra doživela velik uspeh, 
4,38 metra dolgi karoq pa se je vseeno op-
rijel bolj uveljavljenega recepta oblih potez 
SUV razreda C. Novinec tako sodi ob bok ti-
guanu, qashqaiju in drugim, prestopa iz ra-
zreda SUV B v C. Češki SUV kljub trendovski 
usmeritvi ostaja zvest načelom znamke, ki 
med drugim zagovarja prostornost in prak-
tičnost. Na omenjeni dolžini poskrbi za veli-
ko prostora za potnike na sprednjih sedežih 
in na zadnji klopi oziroma treh ločenih sede-
žih. Za njimi pa še vedno ostane prtljažnik, s 
katerim karoq prekosi vse bližnje tekmece. 
Vanj gre od 488 do 579 litrov prtljage, razli-
ko naredi vzdolžni pomik zadnjih sedežev. 
Če pa te podremo ali odstranimo, se luknja 
poveča na 1.630 do 1.810 litrov. Cena karoqa 
bo manj kot 20 tisoč evrov.

Oplov novi adut v osrčju razreda
Opel je, podobno kot Škoda, opravil s pres-

 " Citroën C3 aircross

 " VW polo

 " Opel grandland X

 " Škoda karoq

 " Volkswagen T-roc

 " Hyundai kona

 " Kia stonic

 " Dacia duster
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»Ključ za uspeh je učin-
kovitost, merilo pa dobi-
ček, ne tržni delež,« je na 
skupinskem intervjuju v 
Frankfurtu poudaril prvi 
mož PSA Peugeot Citroëna 
Carlos Tavares in obenem 
poudaril še pasti elektro-
mobilnosti, ki jo zahtevajo 
evropske vlade.

Carlos Tavares se je v nekaj le-
tih izstrelil med najboljše mene-
džerje v avtomobilski industri-
ji. Francoski znamki Peugeot in 
Citroën je po štirih letih globo-
kih izgub lani popeljal do dobič-
ka 2,15 milijarde evrov, letos pa 
se je prelevil v plenilca, na sre-
dini leta je francoski družbi pri-
ključil še nemški Opel, ki je bil 
skoraj stoletje v ameriški lasti. 
S Tavaresom smo se pogovar-
jali že lani na pariškem avtosa-
lonu, takrat je zelo jasno pojas-
nil strategijo, s katero je proi-
zvajalca potegnil iz izgub, le-
tos v Frank furtu pa je na sku-
pinskem intervjuju spregovo-
ril o odnosu do nove avtomo-
bilske znamke, pričakovanjih 
ter pasteh elektrifikacije.

Ne količina, učinkovitost 
šteje
Z nakupom Opla in Vauxhal-
la je Tavares dobil nove prilož-
nosti in breme proizvodnih lo-
kacij, ki so bile do zdaj slabo iz-
koriščene. Kakšna je ta hip raz-
lika med proizvajalcema? Tava-
res je pojasnil, da čeprav znam-
ke pravzaprav sodijo v isti ce-
novni razred, peugeoti in ci-
troëni prinašajo dobiček, opli 
pa ne, kar bo treba spremeniti. 
Ob tem je poudaril, da za dose-
go tega sploh niso najpomemb-
nejše proizvodne količine, tem-
več učinkovitost proizvodne-
ga procesa, nabav in alokacije. 
»Opel lahko tudi z nekaj več kot 
milijon izdelanimi vozili poslu-
je z dobičkom, tudi pri tej števil-
ki lahko dosežemo precej niž-
jo točko preloma, in sicer z na-
daljnjim krčenjem stroškov s 
pomočjo skupnih sestavnih 
delov, učinkovitejšo proizvo-
dnjo in nižjimi stroški logisti-
ke,« je poudaril Portugalec. 
Ali to pomeni selitev ali skup-
no proizvodnjo oplov, peuge-
otov in citroënov, sploh ni po-
membno, je poudaril. »Avto-
mobile bomo izdelovali tam, 
kjer bo najbolj smiselno, to je 
vse!« Ob tem se je dotaknil Špa-
nije, kjer imata oba avtomobil-
ska proizvajalca nekaj tovarn. 
»Španija je v zadnjih letih pos-
tala bolj konkurenčna, vlada ra-
zume vlagatelje in jim gre nap-
roti, zato Tavares ne razmišlja 
o umiku proizvodnje.

Šef Opla ima proste roke, 
dokler ...
Ko gre za sam razvoj znamke 

Opel, Tavares novemu predse-
dniku uprave znamke Michae-
lu Lohschellerju pušča proste 
roke. »Pred prevzemom Opla 
sem veliko prebral o bogati zgo-
dovini znamke, njenih koreni-
nah in tradiciji, tega ji nikakor 
ne bi želel vzeti. Zato svojemu 
kolegu puščam proste roke, tu-
di pri električnih vozilih, glav-
no je le, da je vsak program do-
bičkonosen,« je poudaril Ta-
vares in še globlje zašel v ele-
ktromobilnost. Portugalec je 
zaskrbljen zaradi pritiskov po-
sameznih evropskih vlad, ki so 
napovedale dolgoročno prene-
hanje prodaje avtomobilov s 
klasičnim motorjem.

Pasti, ki jih prinaša 
politični pritisk na 
industrijo
»Evropa gre v smeri tehnološko 
nevtralnega v električno oko-
lje, kar ni naravno. To pomeni, 
da se kupci ne morejo sami od-
ločati, temveč jih usmerja poli-
tika. To pa vsaj zame pomeni, 
da mora politika tudi odgovar-
jati za nevarnosti, ki jih bo pri-
nesla prisilna elektrifikacija.« 
Ta po njegovih besedah lahko 
evropsko avtoindustrijo prive-
de do izgub, temu sledijo od-
puščanja in nastanek socialnih 
težav, s katerimi se bodo ukvar-
jale posamezne vlade. Tavares 
je poudaril še pasti visokih sub-

vencij za električne avtomobi-
le. Te so trenutne in nikakor ne 
omogočajo jasnega vpogleda v 
prodajne možnosti električnih 
avtomobilov. Ko bodo posame-
zne vlade subvencije odpravile, 
se celotna slika lahko sesuje čez 
noč,« je bil odločen Portugalec.

Dobre prakse mednarodnega 
poslovanja – od financiranja, 
logistike do prodaje

22. september 2017, Kristalna palača, Ljubljana

Prijava in več informacij na 
www.izvozni-fokus.si

Udeležba je brezplačna.

Štefan Kuhar (Gorenje): Današnji izzivi mednarodnega poslovanja skozi prizmo 
finančnika

Roman Gomboc (S-Factoring): Zakaj je za uspešno mednarodno poslovanje treba 
razumeti rešitve Supply Chain Financing?

Aleš Teran (Gebrüder Weiss): Kako logistiko uporabiti za povečanje mednarodne 
uspešnosti?

Patrizia Romagna (Seven Refractories): Kako v panogi, ki ne raste, jemati večjim 
igralcem - praktične izkušnje

Nejc Volarič (Verdy): Uporaba platform za mednarodno prodajo - kje deluje, kje ne 
deluje?

Jure Jezeršek (Jezeršek): Kako se razlikovati od mednarodne konkurence? 
Nadgradnja sejemskega nastopa, dogodka

fokus

Veliki sponzor:Organizator: Mala sponzorja:

IZ PROGRAMA FOKUSA:

Osrednji gost fokusa bo Hugo Bosio, 
uspešen mednarodni poslovnež, ki bo 
spregovoril o njihovih začetkih, največjih 
izzivih in trikih.
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Top osem avtomobilov 
Frankfurta za slovenske kupce
Osem najpomembnejših novosti za slovenski trg, ki si bodo v letu 2018 po naši oceni 
odrezale vsaj desetino celotnega trga
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Ǫ MILOŠ MILAČ
milos.milac@finance.si

Šef PSA Carlos Tavares o 
svobodi Opla in pasteh 
elektromobilnosti
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topanjem razredov. Grandland X z dolži-
no 4,48 metra sodi v osrčje razreda C SUV, 
crossland X sodi med B SUV, mokka X pa je 
ta hip vmes med obema. Novi grandland X 
je trenutno najprostornejši SUV te znamke, 
tehnično je soroden peugeot 3008, poganja-
jo pa ga tudi francoski motorji 1.2 THP s 96 
kilovati in 1,6-litrski turbodizel z 88 kilova-
ti. Prtljažni prostor sprejme 514 litrov prtlja-
ge, s podrtjem druge sedežne vrste se pro-
stornina poveča na 1.652 litrov. Nemške ce-
ne za novinca se začnejo pri 22 tisoč evrih, 
glede na uspeh 3008 pa bi pri nas utegnil 
najti okoli 500 kupcev na leto.

Klasični polo v svetu  
trendovskih SUV
Novi volkswagen polo je skorajda izgubljen v 
množici novih športnih terencev. Vseeno pa 
kljub klasiki obeta veliko, saj si razred malih 
avtomobilov razreda B v Evropi in pri nas 
reže okoli petinski tržni delež. Novi polo je 
konkretno zrasel. Prvič je presegel dolžino 
štirih metrov, razpotegnil se je na 405 centi-
metrov. Glede na predhodnika je za 8,1 cen-
timetra daljši in za kar 6,9 centimetra širši, 
kar se najbolj pozna v notranjosti. V njem ta-
ko brez težav sedijo štirje odrasli povpreč-
ne rasti, spredaj je prostora tudi za višjeras-
le, smo ugotavljali na prvi vožnji. Tehnično 
ga označuje nov litrski trivaljni turbomotor, 
stari 1,2-litrski sicer ostaja v ponudbi. Cene 
od 12.500 evrov pa bodo kot do zdaj v vrhu 
razreda, polo bo celo dražji od dveh SUV v 
opisani osmerici.

 " Kia stonic

 " Dacia duster

Evropa gre v smeri teh-
nološko nevtralnega v 
električno okolje, kar 
ni naravno. To pomeni, 
da se kupci ne morejo 
sami odločati, temveč 
jih usmerja politika. To 
pa vsaj zame pomeni, 
da mora politika tudi 
odgovarjati za nevar-
nosti, ki jih bo prinesla 
prisilna elektrifikacija.

 " Carlos Tavares, predsednik 
uprave PSA Peugeot Citroën
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Pridelki ali jesenski darovi narave so, ka-
kor vse v naravi, dozoreli ob pravem ča-
su. So prav tisti pridelki, ki jih potrebuje-
mo za blaženje vremensko in sezonsko po-
vezanih tegob, za dobro voljo, več energi-
je in boljši imunski sistem. V temnejšem de-
lu leta, ko svetloba upade le na deset ali celo 
manj odstotkov poletnega razkošja, se po-
ruši ravnotežje prenašalcev živčnih sporo-
čil (nevrotransmiterjev: serotonina, dopa-
mina in noradrenalina). Porušeno razmerje 
se kaže predvsem kot jesenska depresija.

S turobnim vremenom v drugi polovici jeseni, ko 
so dnevi vse krajši in je upadanje svetlobe že iz
razito, se zmanjšuje aktivnost možganov. Vzpo
redno pa se povečujejo količine encimov, zlasti 
monoamino oksidaze (MAO), ki razgrajujejo in 
uničujejo nevrotransmiterje, prej omenjene živč
ne prenašalce dobrega počutja, živahnega raz
položenja, harmonije, veselja in sreče. A nam na 
srečo narava sama pomaga.

Karotenoidne in flavonoidne snovi ter križ
nice v zelo obarvanem sadju in zelenjavi, ki 
vsebujejo kvercetin, zeaksantin in kapsaicin, v 
nasprotju z encimi monoamina oksidaze delu
jejo proti razpadu serotonina, dopamina in nor
adrenalina.

Med antioksidanti sta kvercetin in zeaksan
tin prava blokatorja škodljivih monoamin oksi
daz. Dobimo ju v jabolkih, ohrovtu in brstičnem 
ohrovtu, repi, bučah, brokoliju, stročjem fižolu, 
grahu, špinači, blitvi; posebej veliko zeaksanti
na pa je v koruzi in rumeni papriki. Med flavo
noidi so v pomoč še hiperozid, rutin, kvercetin 
in izokvercetin.

Pri tvorbi noradrenalina so pomembni ami
nokislina fenilalanin, vitamin C, magnezij in 
mangan, za tvorbo serotonina pa aminokisline 
triptofan, levcin in izolevcin, vitamina B6 in B3 
ter minerala magnezij in cink. Nastanek serotoni
na pa poteka prek kompleksnih možganskih me
tabolizmov, pri katerih sodeluje še folna kislina.

Kje vse to dobimo?
Folna kislina (B9) je v zeleni listnati zelenjavi, 
stročnicah, zelju, brokoliju in ohrovtu. Tripto
fana je največ v skuti, mleku, siru, ribah, pura
njem mesu, bananah, dateljnih, arašidih, ore
hih in drugih oreških ter nekaterih semenih. 
Levcin in izolevcin sta v izobilju v olivah, avoka
du, lešnikih in orehih. Na boljše delovanje sero
tonina vplivajo tudi kakav, čokolada, med in ka
va. Fenilalanin je predstopnja noradrenalina in 
je v koruzi, korenju, rdeči pesi, paradižnikih, špi
nači in jabolkih.

Marija Merljak*
medicina-danes@finance.si

Najboljša živila za 
dobro počutje 
jeseni in pozimi

Šest živil za jesen

Fižol pomlajuje, ker 
ima veliko nukleinskih 
kislin, iz teh pa so celična 
jedra. Nukleinske kisline 
namreč pospešujejo 
obnovitvene procese 
celic v telesu.

2. Fige:
so stare kot jabolka. Zrastejo na drevesu, ki mu strokov
no pravimo figovec, ljudsko pa kar figa. So sladke in zdra
ve, polne energije in hitro nasitijo. Sto gramov svežih fig 
ima 80 kilokalorij, sto gramov suhih fig pa okoli 275 ki
lokalorij. Fige hitro nasitijo tudi možgane, saj vsebujejo 
glukozo in fruktozo. Zato takoj pomirijo živčnost in odpravi
jo stres. Iz zemlje počrpajo 14 rudnin, med njimi kalij, kalcij, ma
gnezij, fosfor, železo ... Imajo odlično razmerje med natrijem in kali
jem, kar je dobro za srce in ožilje ter znižuje krvni tlak. Ker imajo tudi 
veliko kalcija, varujejo pred osteoporozo.

Vitamini skupine B v figah pospešijo zgorevanje in uporabo ener
gije, utrdijo spomin in povečajo koncentracijo. Veliko je vitamina E in 
A. Iz beljakovin pa telo izdela nevrotransmiterje dobrega počutja. Fige 
so sladke, a primerne tudi za sladkorne bolnike, ker imajo zelo veliko 
vlaknin. Te zelo upočasnijo prebavo sladkorjev in njihovo absorpcijo 
v kri. Vlaknine znižajo glikemični indeks. Številni prebavni encimi v 
figah uredijo prebavo in redno iztrebljanje. Veliko je tudi polifenolov, 
zaščitnih antioksidantov, ki preprečujejo poškodbe celic in mutacijo 
DNK. Zato fige ščitijo pred srčnimi in rakavimi obolenji.

1. Grozdje:
sadež trte, ki je ena najstarejših kulturnih rastlin. Grozdje je vedno zdravilno, ne glede na bar
vo in vrsto. Je vir energije. V njem prevladuje grozdni sladkor, ki hitro prehaja v kri in »zgori«. 
Krepi srce in ožilje ter pomirja živce. Ima vse vitamine skupine B, razen B12. Še zlasti je bogato 
s folno kislino (B9), veliko je vitamina C, nekoliko manj vitamina A. Grozdje je zaloga rudnin, 
zlasti kalija, magnezija in mangana, zato dobro vpliva na kosti, mišičje in žlezo ščitnico. Nekaj 
manj ima fosforja, fluora, kalcija in železa. V njem je veliko balastnih snovi, taninov ter vinske, 
jabolčne, jantarne in silicijeve kisline. Zdravilne snovi v grozdju so tudi flavonoidi, predvsem 
resveratrol, ki preprečuje strjevanje trombocitov in nabiranje maščob v jetrih. Grozdje urav
nava želodčno kislino in peristaltiko v črevesju, čisti kri in ledvice. Pozitivne učinke so zazna
li pri boljšem spanju, hujšanju, depresijah, predmenstrualnem sindromu in revmatičnih obo
lenjih. Grozdje zelo alkalizira telo. Grozdni sladkor hitro dvigne raven krvnega sladkorja, a 
se zaradi vitaminov skupine B in vlaknin učinek precej zmanjša. Zato ima grozdje samo sred
nji glikemični indeks in je skupaj s pečkami v zmernih količinah primerno tudi za diabetike.

 " Članek je iz nove številke revije 
Medicina in ljudje, ki izide v 
petek, 15. septembra

Aminokisline triptofan, ki tvori 
serotonin, je največ v skuti, 
mleku, siru, ribah, puranjem 
mesu, bananah, dateljnih, 
arašidih, orehih in drugih 
oreških ter nekaterih semenih.



Medicina in ljudje 15www.finance.si 
Četrtek, 14. septembra 2017, št. 177

Kvercetin in zeaksantin sta 
blokatorja škod ljivih monoamin 
oksidaz. Dobimo ju v jabolkih, 
ohrovtu in brstičnem ohrovtu, 
repi, bučah, brokoliju, stročjem 
fižolu, grahu, špinači in blitvi. 
Zeaksantina pa je veliko v 
koruzi in rumeni papriki.

3. Fižol:
je darilo Indijancev. V Evropi smo ga spoznali dobrega pol stoletja po od-
kritju Amerike. V Avstro-Ogrski, kamor je sodilo tudi ozemlje naše države, 
se je razširil v 17. stoletju. K temu je pripomogla cesarica Marija Terezija in 
kmalu je postal eden izmed stebrov prehrane množic, podobno kot krom-
pir. Energijska vrednost fižola v zrnju je od 1.402 do 1.435 kilodžulov na sto 
gramov živila. Ta energija je uskladiščena v ogljikovih hidratih, ki obsega-
jo več kot polovico utežnega deleža. Še pomembnejše so beljakovine. Teh 
je okoli 24 miligramov na sto gramov in fižol je dober vir rastlinskih belja-
kovin. So dobro izkoristljive, a nimajo vseh esencialnih aminokislin, zato 
moramo fižol kombinirati z živalskimi beljakovinami, z mesom ali jajci.

Med rudninami ima fižol odlično razmerje med natrijem in kalijem za 
uravnavo krvnega tlaka. Zelo dobro je tudi razmerje med kalcijem in ma-
gnezijem za preprečevanje osteoporoze. Od drugih rudnin so še: silicij, že-
lezo, mangan, baker, kobalt, selen in molibden. Silicij krepi vezna tkiva, la-
se in nohte, molibden tvori encime za razstrupljanje in razkisanje telesa. 
Železo in baker izboljšujeta kri, fosfor pa zmanjšuje bolečine pri artritisu. 
Kdor uživa fižol, je bolj gibčen! Vitaminov je cel kup, a se jih večina s kuha-
njem uniči. Ostane pa inozitol ali vitamin B16, ki skupaj z vlakninami zni-
žuje holesterol LDL. Vlaknine v fižolu so koristne tudi za zdravljenje jeter, 
žolčnika in sečnih poti.

4. Ajda:
je zdrava beljakovinska hrana z visoko biološko vrednostjo. Poznamo je več vrst – na Slo-
venskem je najbolj razširjena domača ali navadna ajda. V isti rod sodi tudi tatarska ajda. 
V ajdi je vseh osem esencialnih aminokislin, zato hitro nasiti in daje obilo energije. Ima 
veliko asparaginske kisline, ki čisti telo in odpravlja utrujenost. Zaradi glutaminske ki-
sline krepi možgane in inteligenco, zaradi magnezija in kalija pa postanemo bolj odpor-
ni proti stresu, zaradi fenilalanina imamo več hormonov sreče. Pravi biser ajde je rutin, 
flavonoid, ki ščiti žile, utrjuje kapilare in varuje pred kapjo. Skupaj z minerali v ajdi ru-
tin krepi vezivna tkiva, blaži artritis, utrjuje dlesni in zavira osteoporozo. Ajdova kaša je 
dobra tudi za bolnike s celiakijo, ker ne vsebuje glutena.

Za tatarsko ajdovo kašo uporabijo postopek predkuhanja. To retrogradira škrob, kar 
pomeni, da se ta počasneje spreminja v glukozo in počasi preide v kri. Zato je ta ajdova 

kaša primerna tudi za sladkorne bolnike. Ajda ima dobro razmerje med ami-
nokislinami, zlasti med lizinom in argininom, zato je priporočljiva za vse, 
ki imajo virusna obolenja ali herpes. Pomanjkljivost ajde je premalo vitami-
nov skupine B, zato jo je dobro kombinirati z mlečnimi izdelki: s skuto, si-
rom, jogurtom ..., pa tudi s stročnicami, zeljem, repo, listnato zelenjavo, 

slivami, pršutom in jajci.

5. Ječmen:
je prvak med žiti, raste povsod, v nižinah in v gorah do 
štiri tisoč metrov visoko. Ima beljakovine, škrob, maščo-
be in minerale, med njimi so: kalij, fosfor, magnezij, kal-
cij, baker in selen, zato je odličen za srce in ožilje. Vse je 
v dobrem razmerju. Deluje proti stresu, krepi imunski 
sistem in odpravlja potrtost. Ječmenove vlaknine zni-
žujejo holesterol v krvi, ker vsebujejo veliko betagluka-
na za dobro delovanje črevesja. Ker ima nizek glikemič-
ni indeks, je primeren tudi za sladkorne bolnike. Ječ-
menova moka, prepražena in na mleku skuhana v ju-
ho, ustavlja drisko. Ričet pa je skupaj z vso pripadajo-
čo zelenjavo in nekaj mesa v njem posebno primerna 
jed jeseni in pozimi.

6. Jajca:
so simbol življenja in popolna hrana. Imajo vse, razen vitamina C in vlaknin. Vendar ni 
vseeno, ali se kokoši prosto gibljejo in pasejo po dvorišču. Pravilno pridobljena jajca ko-
koši so merilo izkoristka beljakovin. Jajca vsebujejo tudi več vitaminov skupine B (B2, B3, 
B6, B7, B9 in B12) in vitamine A, E in D ter obilico mineralov: med njimi železo, cink in fos-
for. Jajce je lahko dosegljiv vir vitaminov B12 in D. Ima holesterol, a tudi holin, brez katere-
ga ne bi mogli misliti. Holin sodeluje tudi pri emulgiranju maščob, da so laže prebavljive, 
ter topi holesterol in ga spreminja v nenevarno obliko. Holesterol je v telesu tudi koristen, 

denimo za nastajanje spolnih hormonov. Poleg njega 
je v jajcu precej lecitina, ki veže slab holesterol LDL. 

Najnovejše raziskave kažejo, da jajca celo varujejo 
srce in ožilje ter zavirajo kronične vnetne procese.

Desetina mase jajca odpade na maščobe v ru-
menjaku. Tu sta dve frakciji esencialnih maščob-
nih kislin omega 3: DHA in arahidonska kislina. 
Ker holin sodeluje pri sintezi fosfolipidov, krepi 
presnovo. V rumenjaku so antioksidativni ka-
rotenoidi za dober imunski sistem in varovanje 
pred prostimi radikali. Poudariti je treba zlas-
ti lutein in zeaksantin, ki skrbita za dobro poču-

tje in dober vid.
Torej, globlje ko se bomo pomikali v jesen in zi-

mo, bolj v jedi vključujmo tudi mast, kraško pance-
to in ocvirke, ker so v njih topni naravni vitamini A, 

E, D in K ter zaščitne karotenoidne snovi. In nekaj re-
zin kraškega pršuta, ki je najboljši vir beljakovin. Slad-
ka potica pa je velikokrat v pomoč pri nespečnosti in 

slabi volji.

 " *Marija Merljak je dipl. univ. inženirka živilske tehnologije.
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IKT-informator

Tehnologije, ki poganjajo 
digitalizacijo poslovanja
Večina direktorjev, med njimi tudi 
direktorji informatike, se ne zaveda, 
da aplikacij za digitalno preobrazbo 
vendarle ni mogoče preprosto kupi-
ti in jih namestiti kot večino drugih 
IT-rešitev. Razviti jih je treba namen-
sko, na tem področju pa je marsika-
tero podjetje še popolnoma boso.

Digitalizacija poslovanja temelji na učinko-
viti in do uporabnika prijazni rabi tehno-
logij. Že odkar je Gartnerjev avtor v enem 
svojih poročil zapisal, da bo v prihodnjih 
letih vsako sodobno podjetje postalo pro-
gramsko gnano, se ta misel po internetu 
širi kot odmev v visokogorju.

»Pri razvoju rešitev za digitalno preo-
brazbo se velikokrat ne zavedamo dejstva, 
da tak razvoj temelji na drugačnih tehno-
logijah, drugačnih pristopih in drugač-
nih procesih razvoja kot tradicionalni ra-
zvoj poslovnih aplikacij in informacijskih 
sistemov,« pravi prof. dr. Matjaž B. Jurič.

Okolje, podrejeno uporabniški 
izkušnji
Jutri ali pa čez na primer pet let bomo upo-
rabniki še vedno delali z računalniki, tabli-
cami, mobilniki in drugimi napravami, ki 
jih najdemo v poslovnih okoljih. Razlika pa 
bo v uporabniški izkušnji. Ta bo precej bolj 
digitalna in podprta z najrazličnejšimi sto-
ritvami. Precej več bo spletnih in mobilnih 
tehnologij ter rešitev, ki bodo poskrbele tu-
di za marsikatero novo funkcionalnost.

Kaj to pomeni za oddelek IT in IT-okolje? 
Predvsem to, da bo treba načrtovanje upo-
rabniške izkušnje vzeti mnogo bolj resno 
in skrbno ter prisluhniti zahtevnim (pa tu-
di razvajenim) uporabnikom. Starih okor-
nih poslovnih aplikacij uporabniki ne bo-
do želeli niti povohati. Kar ni nujno slabo, 
saj bo oddelek IT tako dobil priložnost za 
bolj celostno prenovo okolja. Uveljavil bo 
lahko celo dolgo skrito željo po poenosta-
vitvi, s čimer se bodo najbrž strinjali tako 

O zmagovalcih in poražencih bo odločal razvoj 
učinkovitih in sodobnih aplikacij za podporo 
digitalnemu poslovanju

Oddelki IT so z digitalno pre-
obrazbo dobili novo prilož-
nost, da se izkažejo in po-
slovnim uporabnikom doka-
žejo, da znajo digitalne teh-
nologije postreči v obliki no-
vih poslovnih modelov.

Zadnja desetletja so si podjetja 
zelo podobno uredila področje 
informatike. Oddelki IT so pos-
tali centralno upravljane enote z 
jasnim naborom nalog in funk-
cij. Cilj je očiten: zagotavljati in-
formacijske tehnologije podje-
tju oziroma zaposlenim z zado-
voljivo visoko ravnijo opravljanja 
storitev in s čim nižjimi skupni-
mi stroški posamezne tehnolo-
gije oziroma funkcije. Storitve 
IT so nato postale del poslov-

nih procesov, brez njih si digita-
lizacije poslovanja sploh ni mo-
goče zamisliti. Z dozorevanjem 
tehnologije in oddelka IT je ka-
kovost storitev IT rasla, njihova 
cena na enoto pa upadala. Dok-
ler ni prišlo do poka.

Kakovost in nizka cena pač 
stojita na nasprotnih bregovih. 
Funkcijska odličnost preprosto 
ni mogoča hkrati z zahtevo po 
najnižji ceni. Odvisno od orga-
nizacije in njenega IT-okolja je 
zadeva šla v eno ali drugo smer, 
posledice pa danes lahko opa-
zimo v marsikaterem podjetju, 
kjer je takoj očitno, da cilji in de-
lo oddelka IT niso enaki željam 
in strategiji vodstva. Še huje, po-
slovni uporabniki marsi kje vidi-
jo informatiko kot oviro, ki jim 

onemogoča doseganje postav-
ljenih poslovnih ciljev, saj se bolj 
ubada s tehnologijo, standardi 
in procesi, manj pa z dejanski-
mi potrebami posla. V skrajnem 
primeru podjetja svoj oddelek 
informatike opisujejo s pridev-
nikoma počasen in drag.

Digitalni fenomen 
sprememb
Informatika oziroma odde-
lek IT je z digitalno preobraz-
bo dobil novo priložnost, da 
se izkaže. Da poslovnim upo-
rabnikom dokaže, da ne le 
obvlada (digitalne) tehnolo-
gije, temveč jih zna postre-
či tudi v obliki novih poslov-
nih modelov. Digitalno na-
mreč spreminja temelje tu-

di na področju informatike, 
spreminja način zagotavlja-
nja IT-storitev. Danes smo še-
le na začetku teh sprememb, 
a postaja vse bolj očitno, da bo-
do te množične – za vse vpletene.

Digitalni poslovni modeli na-
mreč ne stavijo več zgolj na naj-
nižjo ceno, temveč precej izbolj-
šano produktivnost, hitrost in 
poslovno vrednost. Stvari gle-
dajo skozi večji objektiv, pro-

duktivnost dela ni več oprede-
ljena s produktivnostjo posa-
meznika, temveč delovnih sku-
pin. Te lahko štejejo tudi deset 
članov ali več.

In takšne »udarne« delovne 

Digitalizacija bo spremenila tudi informatiko, ne le poslovnih modelov
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milenijci, ki šele vstopajo na trg delovne si-
le, kot tudi vsi drugi zaposleni.

Obsežnih aplikacij pri delu večina za-
poslenih ne potrebuje, zato jim nima smis-
la v uporabniški vmesnik tlačiti sto in eno 
funkcijo, ki je nikoli ne bodo uporabili 
oziroma jo bodo kliknili zgolj po pomo-
ti. Pravilo »manj je več« bo tako pogosto 
na dnevnem redu oblikovalcev uporab-
niškega vmesnika. Oddelek informatike 
bo soočen z razvojem (ali pa vsaj prilago-
ditvijo) vse več mobilnih aplikacij, saj bo 
to narekovalo že samo zvečine elektron-
sko poslovanje.

Mobilni kontekst bo nepogrešljiv del 
uporabniške izkušnje
»Mobilne aplikacije bodo prek najrazlič-
nejših senzorjev, lokacije, interneta in mo-
bilnega omrežja napravam omogočile, da 
same ugotovijo lokacijo, gibanje, mirova-
nje, del dneva in podobne podatke. To pa 
odpira številne nove možnosti rabe tehno-
logije. Ugotovimo lahko, ali je stranka na 
poti, ali je v naši poslovalnici, ter posle-
dično prilagodimo sam videz in delova-
nje aplikacij,« dodaja Jurič.

Za stranke bo še kako pomembna ta-
ko imenovana brezšivna večkanalnost. 
S podjetjem bodo želele komunicira-
ti po vseh možnih poteh, od sodobne-
ga IT-okolja pa se bo pričakovalo, da bo 
takšno brezšivno prehajanje med kanali 
tudi omogočalo. Informatiki bodo mora-
li poznati spletne in mobilne tehnologije, 
na primer programske jezike HTML5, Ja-
vaScript/ECMAScript, in nova ogrodja, 
kakršno je Angular.

Gos podarstvo vtičnikov
Povezovalni člen med spletnimi in mobil-
nimi aplikacijami ter najrazličnejšimi stori-
tvami bodo programabilni vtičniki API, ki 
bodo podjetjem omogočali, da z zalednim 
informacijskim sistemom povežejo skoraj 
karkoli in tako tudi ustvarijo nekaj novega.

Vtičniki API so v žargonu informati-
ke pravi razbijalci silosnih okolij, saj po-
menijo horizontalne gradnike, ki prek iz-
brane ali vpeljane poslovne logike najraz-
ličnejše gradnike (bazo podatkov, algori-
tme, uporabniški vmesnik …) sestavijo v 
uporabno celoto. Izziv informatikov pa 
bo razviti vtičnike API, ki bodo kos novi 
generaciji aplikacij ter različnim scenari-
jem rabe oziroma poslovnim modelom. V 
nadaljevanju pa bo kakovostno upravlja-
nje API poskrbelo za ustvarjanje in ohra-
njanje strateških prednosti v gospodar-
stvu vtičnikov.

Mikro in makro v oblaku
Številna podjetja digitalno preobrazbo 
enačijo tudi s selitvijo IT-okolij in podat-
kov v oblak ter z rabo oblačnih storitev 
ali uporabo oblačnih konceptov v lastnih 
podatkovnih centrih. Računalniški ob-
lak že danes posameznikom in podje-
tjem zagotavlja tako rekoč karkoli kot 
storitev. Torej bodo morale biti »sesta-
vljene« aplikacije, ki jih bodo informatiki 
razvili v prihodnje, sposobne učinkovite-
ga izvajanja v oblaku. To jim bo omogo-
čila arhitektura mikrostoritev, ki so pri-
lagojene prav tej nalogi – podpori oblač-
nih storitev kjerkoli.

Poleg tega mikrostoritve omogočajo po-
membno in občutno skrajšanje razvojnih 
ciklov, torej z njimi lahko precej pospešimo 
razvoj ter hkrati izboljšamo kakovost apli-
kacij. Za doseg tega cilja bo treba informa-
tike ustrezno izobraziti o mikrostoritvah, 
vzpostaviti nove procese razvoja in zago-
toviti ustrezno podporo praks DevOps.

Nobenega dvoma ni, da se bodo kop-
ja lomila v svetu programske opreme. Ra-
zvoj učinkovitih in sodobnih aplikacij za 
podporo digitalnemu poslovanju bo tisti, 
ki bo odločal o zmagovalcih in poražen-
cih. Tradicionalni IT pa se bo čez nekaj let 
preprosto poslovil.

D irektorji oddelkov v podjetjih se vsako leto znova 
bojujejo za proračune, ki jih nato upravljajo. More-
biti bi se morali direktorji informatike začeti boje-
vati za inovacije, saj utegnejo tako lažje upravičiti 

obstoj in ceno oddelka IT.

Danes ni nobeno presenečenje več, da sodobno tehnologijo v 
poslovanje vpeljujejo tudi drugi oddelki, ne le oddelek IT. Pose-
bej direktorji trženja so pri tem zelo uspešni, saj v številnih pod-
jetjih že lahko sprejemajo lastne nakupne odločitve glede teh-
nologije. Ponekod drugi oddelki že porabijo polovico celotnega 
proračuna za informacijske tehnologije. Vrtiček direktorjev in-
formatike se torej krči. Kaj storiti?

V bistvu bi lahko direktorji informatike trenutni trend z nekaj 
domišljije obrnili sebi v prid. Seveda bodo morali najprej spreme-
niti tradicionalno razmišljanje in pristop. Priča smo spremem-
bam tako tehnologije kot poslovnih modelov, oddelki IT s svoji-
mi direktorji informatike pa so pogosto zagovorniki dela po sta-
rem. Tako seveda ne gre. Sodoben CIO mora biti zagovornik ino-
vacij, ne pa ovira na njihovi poti v poslovanje podjetja. Svoje vlo-
ge preprosto ne sme (s)krčiti zgolj na področji upravljanja IT-vi-
rov in upravljanja tveganj.

Postati mora radoveden – zanimati ga mora, kaj počno drugi od-
delki v podjetju. Postati mora »uslužen«, vedno pripravljen poma-
gati. Drugim direktorjem mora dokazati, da lahko oddelek IT pri 
uresničevanju njihovih idej in dodajanju ali ustvarjanju vrednos-
ti pomaga, še toliko bolje, če jih lahko nadgradi z ustrezno tehno-
logijo in njeno implementacijo v poslovno okolje.

Če CIO to uspe, ga proračun za IT ne bo več skrbel, saj ga bodo (so)
financirali in zagovarjali (!) tudi drugi oddelki, ki bodo potrebo-
vali nove rešitve. Poleg tega klasični triki ponudnikov strojne in 
programske opreme, ki se danes direktorjem informatike izogne-
jo in neposredno nagovarjajo druge vodje v podjetju, ne bodo us-
pešni – preostali direktorji se bodo najprej zatekli po nasvet k CIO.

Direktor informatike, ki razmišlja o prihodnosti podjetja, bo 
postavil IT-arhitekturo, ki se bo zmožna prilagoditi oblačnim sto-
ritvam in novim tehnologijam – tudi takšnim, ki jih bodo kupi-
li drugi oddelki. Potem bodo pogovori z vodstvom podjetja laž-
ji, saj bo CIO lažje pojasnil, da denarja ne potrebuje le za opre-
mo, elektriko in ljudi, temveč inoviranje, skladno s poslovnimi 
cilji podjetja. Na koncu mavrice pa ga nato najverjetneje čaka tu-
di večji skupni proračun.

Sodelovanje z drugimi oddelki lahko IT prinese precej več 
sredstev, saj trenutno do oddelkov IT-podjetja niso prav nič ra-
dodarna. Preprosto jim ne zaupajo denarja, nanje pa pritiskajo 
z dodatnimi zahtevami glede kleščenja stroškov. Mantro »z manj 
narediti več« bo CIO preprosto moral spremeniti v »z več naredi-
ti še precej več«. A temu konservativni CIO seveda ne bo kos. So-
doben CIO torej ne bo le direktor informatike, ampak bo vseka-
kor premogel tudi lastnosti direktorja inovacij.

Bitka za 
inovacije,  
ne proračune

UVODNIK
Miran Varga
miran.varga@finance.si

Digitalizacija bo spremenila tudi informatiko, ne le poslovnih modelov
skupine potrebujejo tudi infor-
matika, saj bodo z njim doka-
zovale, da obvlada razvoj po-
slovanja, ne le njegovo vzdrže-
vanje. Tega bo vendarle precej 
manj, saj bo IT-okolje visoko av-
tomatizirano, samopostrežno 
in (najverjetneje) v oblaku. Če 
naj oddelek IT preživi to spre-
membo, jo mora razumeti in se 
ji prilagoditi.

Kako? Najbrž tako, da sesta-
vi kar najboljšo ekipo, v kate-
ri ne smejo manjkati razvijalci, 
programerji, arhitekti in podat-
kovni znanstveniki. Posel na-
mreč zahteva celostne, ne po-
lovičnih rešitev. Drži, takšna 
ekipa strokovnjakov bo precej 
dražja, a sposobna velikih stva-
ri. Znati bo morala govoriti tudi 

jezik posla, ne le obvladati pro-
gramske jezike. Drži tudi, da bo 
tako ekipo težje sestaviti z vseh 
vetrov. Se bo pa odkupila s hitrej-
šim prototipiranjem rešitev, apli-
kacij ter vpeljavo in krajšimi od-
zivnimi časi. Hitrost poslovanja 
je namreč v digitalnem še kako 
pomembna.

Ustvarjena vrednost mora 
upravičiti ceno ekipe 
strokovnjakov
Vodstva podjetij in direktor-
ji informatike se morajo neha-
ti osredotočati na krčenje stro-
škov, saj to daje napačno sporo-
čilo zaposlenim. Ironija je v tem, 
da slabše plačani zaposleni in tis-
ti, ki so privolili v morebitno zni-
žanje plač, tudi delajo manj in 

manj učinkovito. Učinek je zato 
pogosto izrazito negativen. A če 
se namesto na psihološke vzro-
ke osredotočimo na gola dejstva, 
lahko ugotovimo, da kombina-
cija s poslom poravnane infor-
matike dosega večjo produktiv-
nost, hitrost in boljše rezultate, 
posledica vsega naštetega pa so 
nižji skupni stroški lastništva IT-
-okolja in plač informatikov. Se-
veda le takrat, ko je zadeva vpe-
ljana v celoti in deluje kot dobro 
naoljen stroj.

Izkušnje so zlata vredne
Ameriška praksa pravi, da v IT 
izkušenj ne gre podcenjevati. V 
ekipi, sestavljeni iz desetih stro-
kovnjakov, je tako prostora le za 
dva novinca, vsekakor pa mora-

ta biti v njej kak prekaljen arhi-
tekt in razvijalec.

Podjetja oziroma njihova 
vodstva morajo spremeniti raz-
mišljanje. Namesto tega, kje 
bodo stvari delali in po kakšni 
ceni, morajo razmišljati, kako 
bodo stvari delali, da dosežejo 
želen donos in dobiček. IT je v 
tem primeru še kako pomem-
ben kamenček v poslovnem 
mozaiku, saj so od njega od-
visni digitalni temelji, na kate-
rih poslovanje gradijo vsi dru-
gi v podjetju. Prihodnost to-
rej informatiki prinaša skupi-
ne zaposlenih velikosti nogo-
metnega moštva, v katerih ne 
bo manjkalo strokovnjakov. Vsi 
drugi bodo le hišniki oziroma 
vzdrževalci.
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Preverili smo, kaj najbolj 
upočasnjuje napredek od-
delka IT.

Počasno 
sprejemanje 
odločitev

1 Če se odločitve v oddel-
ku IT vlečejo po polž-
je, to vpliva na celotno 
organizacijo. Proble-

matični so tudi različni nad-
zorni odbori, še zlasti tisti, v 
katerih je več kot pet članov. 
V takem primeru je namreč 
težje doseči soglasje in spreje-
ti usmeritev ter akcijski načrt 
ali strategijo.

Nadzorni odbori, v katerih 
ni direktorja informatike, še 
slabše vplivajo na delo oddel-
ka IT, saj IT pogosto vidijo zgolj 
v podporni oziroma vzdrževal-
ni funkciji.

Če ima IT-oddelek samo en 
sestanek na mesec, se bo z vsa-
ko odločitvijo čakalo vsaj mesec 
dni. Za sodobni tempo poslova-
nja to ni sprejemljivo, najrazlič-
nejši projekti imajo precej strož-
je zahteve.

Kako poskrbeti za hitrejše 
sprejemanje odločitev na podro-
čju IT? Predvsem s spremembo 
kulture podjetja – zaposleni in 
vodstvo se morajo zavedati, kaj 
je za podjetje odločilnega pome-
na, in se na ta področja osredo-
točiti. Hitrost, sprejemanje od-
ločitev in odgovornosti morajo 
zaposlenim priti v kri.

Večopravilnost   
z napako

2 Medtem ko v svetu 
računalništva večop-
ravilnost obljublja 
dvig učinkovitosti, 

se je v okolju IT izkazala za 
težav  (n)o,   posebej na podro-
čju razvoja programske opre-
me. Študije kažejo, da vsaka 
prekinitev dela programerja 
podjetje stane 15 minut nje-
gove produktivnosti. To velja 
tudi za vsa druga zahtevnej-
ša delovna mesta, kjer mora-
jo zaposleni ohranjati visoko 
raven koncentracije.

V podjetjih, kjer prevladu-
je projektno delo, vse pogo-
steje uvajajo pravilo, da pro-
jektov sploh ne začnejo, dok-
ler ni na voljo ustrezno število 
zaposlenih za njihovo načrto-
vano izvedbo. Podjetja se že-
lijo tako izogniti, da zaposle-
ni ali skupina zaposlenih čaka 
drugega člana ekipe, da kon-
ča svoje delo. Omejevanje šte-
vila projektov in delovnih na-
log tudi pomaga. Preklaplja-

nje med različnimi nalogami 
namreč prinaša večje tvega-
nje za nastanek napak, nalo-
ge, ki jih zaposleni opravljajo 
drugo za drugo, pa so konča-
ne hitreje.

Preveliki apetiti

3 Večina organizacij no-
ve tehnologije osva-
ja skozi projekte. Če 
raz voja tehnologije ne 

spremljajo sproti, morajo peri-
odično opraviti večje tehnolo-
ške preskoke. A bolj so projek-
ti obsežni, bolj kompleksni so 
in večja je možnost za neuspe-
šno izvedbo ali daljše zamude 
pri realizaciji. Deljenje velikih 
projektov v manjše faze je zato 
skoraj nujno.

Ročno delo

4 Poslovanje v digital-
nem svetu teži k vi-
soki avtomatizaciji 
poslovnih procesov. 

Razvijalci si lahko IT-okolje 
v oblaku preprosto naklika-
jo v nekaj minutah, na dru-
gi strani pa jim ga oddelek IT 
lahko postavlja tudi več me-
secev. Prav zato je v podje-
tjih vse več problematičnega 
senčnega IT, saj v dobi ponu-
dnikov javnih oblačnih stori-
tev zaposleni stvari prevze-
majo v svoje roke, brez raz-
misleka o morebitnih (ško-
dljivih) posledicah. A brez av-
tomatizacije je upravljanje IT- 
okolja vse bolj težaško in ča-
sovno potratno delo.

Vmesniki

5 Pogosto nove funkci-
onalnosti prinašajo 
novo ali dodano vred-
nost. Zaposleni si jih 

želijo takoj, oddelek IT pa mo-
ra najprej preveriti, da novo-
sti ne bodo povzročile težav 
v starem IT-okolju. Da bi se 
izognili (večjim) težavam, no-
ve funkcionalnosti in aplika-
cije podjetja pogosto uvajajo 
samostojno oziroma ločeno, 
kar pomeni, da imajo zapos-
leni opravka s še enim upo-
rabniškim vmesnikom. Teh 
je sčasoma preveč, povzro-
čajo zmedo in izgubo časa za-
poslenih. To prakso bi morala 
zamenjati kakovostna in tes-
na vpeljava vsake nove rešit-
ve v okolje. Glede na to, da ži-
vimo v dobi vtičnikov (API), bi 
morala biti ta naloga rešljiva 
v vsakem podjetju, kjer bo IT 
poskrbel za brezšivno in var-
no »klicanje in pošiljanje« po-
datkov najrazličnejšim aplika-
cijam in storitvam.

Izkoreninjanje 
senčnega IT

6 Senčni IT postaja če-
dalje večja težava, saj 
oddelek IT ne more 
upravljati sistemov, 

naprav in aplikacij, za katere 
niti ne ve, da obstajajo. Prav ta-
ko ne more poskrbeti za ustre-
zno integracijo in avtomatiza-
cijo, IT-okolje pa postaja čeda-
lje bolj problematično.

Že res, da se laikom zdi, da 
senčni IT kratkoročno počne 
prav tisto, kar posel potrebu-
je, a treba je gledati širše. Pre-
verjanje posamezne rešitve 
ni stran vržen čas, je preven-
tiva, saj lahko senčni IT pod-
jetje stane ogromno denarja – 
sploh z vidika nove evropske 
uredbe GDPR, kjer bodo mo-
rala podjetja najti način, kako 
obvladati podatke in informa-
cije v svojih okoljih.

Vsaka rešitev, ki bi jo zapos-
leni želeli, žal, ni skladna s sta-
ro IT-infrastrukturo ali arhi-
tekturo. Senčni IT je zato tre-
ba preganjati in odpravljati. 
Oddelek IT mora postati pri-
jaznejši do drugih oddelkov, 
se pogovarjati in sodelovati z 
njimi. Ponuditi jim mora po-
moč, namesto da se zgolj od-
loča za posamezno rešitev ali 
proti njej. Sicer ga čaka le kr-
panje lukenj, ki jih v IT-ogrod-
je vrtajo drugi.

Vztrajanje pri 
stoodstotnih 
rešitvah

7 Cilj oddelkov IT je nare-
diti IT-okolje nepreboj-
no. A v sodobnih časih, 
ki jih obvladujejo mili-

joni vrstic programske kode, je 
absolutno zanesljivo delovanje 
težko uresničiti v praksi. Oddel-
ki IT bi si svoje delo poenostavi-
li že s tem, ko bi postavili zdra-
ve temelje IT-okolja in se znebi-
li izjem, ki jim povzročajo og-
romno ročnega dela.

Ah, ta podatkovna 
skladišča

8 Poplava podatkov, 
ki smo ji priča, po-
meni kronično te-
žavo za marsikate-

ro podjetje. Večina jih zamuja 
že z gradnjo ustreznih podat-
kovnih skladišč, kaj šele z ure-
janjem in čiščenjem podatkov 
za potrebe dodatnih analiz. 
Večina informatikov si poma-
ga z rešitvami NoSQL. V oko-
ljih, ki jih dodatno bremeni-
ta še zelo hitro nastajanje no-
vih podatkov in uporabniške 
zahteve po samopostrežno-

sti, pa informatiki vse pogo-
steje postavljajo podatkovna 
okolja Hadoop.

Nepremišljena 
osredotočenost na 
stroške

9 Nekatera podjetja 
oziroma odločevalci 
v njih gledajo na vsak 
evro, kot da ne bi ve-

deli, da stroški tudi ustvarja-
jo prihodke. Vsak amater zna 
rezati stroške, umetnost pa je 
krčenje stroškov brez vpliva 
na delovanje storitev. Projekti 
IT, katerih glavno merilo je naj-
nižja cena, so navadno polni 
kompromisov in podjetje dol-
goročno stanejo več, kot če bi 
se naloge že v začetku lotilo ta-
ko, kot je treba. Pri oceni stro-
škov naprav, storitev in apli-
kacij naj se zato oddelki IT in 
podjetja osredotočajo na me-
rilo skupnih stroškov lastni-
štva (TCO).

A tudi tega se ne gre držati 
kot pijanec plota, saj bo uvaja-
nje cenejših rešitev pomenilo 
tudi njihovo manjšo funkcio-
nalnost. Velika težava osredo-
točenosti na krčenje stroškov je 
tudi neukvarjanje s pospeševa-
njem in razvojem sistemov in 
drugih rešitev.

Podjetja želijo jutri 
poslovati enako kot 
včeraj

10 Podjetja zahte-
vajo sisteme, 
ki nikoli ne iz-
gubijo podat-

kov in zaposlenim dostavljajo 
pravilne odgovore. Problema-
tičen je predvsem drugi del. V 
togih okoljih ni pravih inovacij, 
ki so sicer nujne za prihodnost 
poslovanja. Inovacije namreč 
ustvarjajo konkurenčne pred-
nosti. Omejevanje zaposlenih, 
ki skrbijo za inovacije, na stare 
IT-platforme in okolje, je gotovo 
recept, da se svetla prihodnost 
ne uresniči.

Veslanje proti 
nasprotnim 
bregovom

11 V podjetjih in or-
ganizacijah smo 
vse prevečkrat 
priča prizorom, 

ko se oddelek IT s poslovnimi 
uporabniki pogaja o nalogah 
in zahtevah. Ta pristop je na-
pačen. Boljše prakse morajo 
postati najboljše prakse, te pa 
niso možne v okoljih, kjer se za-
posleni vedejo, kot da so na lo-
čenih bregovih, namesto da bi 
veslali v isto smer.

svoj 
posel na 
oblak
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Digitalni svet prinaša šte-
vilne izzive realnemu sve-
tu. Spremembe so neizo-
gibne, posel se jim bo, tako 
kot vedno, prilagodil.

Danes imajo podjetja vseh ve-
likosti dobre ideje in izdelke 
ali storitve, za katere v global-
nem svetu obstajajo kupci, a tu-
di številni konkurenti, ki cilja-
jo na te iste kupce. Stalen izziv 
podjetij je, kako se nenehno iz-
boljševati in optimizirati svoje 
poslovanje.

Prenove se je treba lotiti 
celostno
Že hiter pogled v slovenska 
poslovna okolja razkrije, da 
imajo podjetja in organizacije 
veliko izzivov na področju ob-
vladovanja podatkov, poslov-
ne dokumentacije in digital-
nih vsebin. Seveda to vpliva 
tudi na delovanje poslovnih 
procesov in delo zaposlenih.

Prenove, torej tako zelo 
opevane digitalizacije poslo-
vanja, se kaže lotiti celostno, 
pri čemer naj se podjetje ne 
osredotoči zgolj na odpravlja-
nje posamezne težave ali oz-
kega grla, temveč poskrbi, da 
poslovni procesi in delo zapo-
slenih pridobijo novo razse-
žnost. Vsako podjetje ima svo-
je metode dela, zato univer-
zalna rešitev ne obstaja – hi-
šni informatiki ali pa zunanji 

izvajalci morajo izbrane rešit-
ve vedno prilagoditi posame-
znemu poslovnemu okolju.

»Nekaj je jasno. Tistega, 
kar smo delali včeraj, jutri 
gotovo ne bomo. V poslu je 
treba spoštovati dogovore in 
pravila ter izvesti in uresniči-
ti, kar smo si postavili. Tudi 
če vedno ni vse tako gladko 
in preprosto, kot si na začet-
ku pričakoval,« pravi Boštjan 
Gaberc, direktor podjetja Mi-
krografija.

Na poslovni programski 
opremi temelječe 
poslovanje
Domače najboljše prakse že 
delujejo po vzoru praktične 
digitalizacije. Uvedli smo dav-
čne in mobilne blagajne, na 
prodajnih mestih je možno 
podpisovanje dokumentov v 
e-obliki, tudi državni katastri 
se pospešeno digitalizirajo. 
Podjetja si vse več dokumen-
tov in podatkov tako s stranka-
mi kot dobavitelji izmenjujejo 
v elektronski obliki, pri čemer 
sta zelo pomembni tako varna 
e-hramba kot integracija s tre-
tjimi sistemi.

Podjetja se želijo papirja 
znebiti že na vhodu. Vse več 
podjetij zato premore vloži-
šče, kjer se prejeta dokumen-
tacija digitalizira (skenira in 
po potrebi tudi optično pre-
pozna vsebina) ter v digitalni 

obliki pošlje naslovnikom. De-
lo z e-dokumenti je v nadalje-
vanju precej hitrejše, prav ta-
ko njihovo podpisovanje, sle-
denje različicam in zagotavlja-
nje skladnosti, za kar v podje-
tjih pogosto skrbita dokumen-
tni sistem in zadnja postaja – 
e-arhiv.

Strah pred GDPR
Čas do začetka uporabe splo-
šne uredbe o varstvu osebnih 
podatkov (GDPR) se hitro izte-
ka. Gre za evropski predpis, ki 
se uporablja neposredno, dr-
žave članice pa lahko nekate-
re določbe te evropske uredbe 
v svojih predpisih podrobne-
je uredijo. Slovenija bo to mož-
nost izkoristila s sprejetjem 
ZVOP-2, ki ga pripravlja mini-
strstvo za pravosodje, objavo 
osnutka in začetek javne obrav-
nave zakona pa je pričakovati v 
začetku oktobra.

GDPR prinaša posamezni-
kom, katerih podatki se zbira-
jo, obdelujejo in hranijo, poleg 
dosedanjih še nekatere nove 
pravice, upravljavcem in ob-
delovalcem pa nalaga več no-
vih obveznosti, ki jih morajo 
izpolniti do omenjenega datu-
ma. Sprememb ni malo, so ze-
lo resne. Med novimi pravica-
mi posameznikov kaže pouda-
riti pravico do pozabe, omeji-
tve obdelave in prenosljivosti 
podatkov. Natančneje je ure-

jen postopek privolitve posa-
meznika v zbiranje in obdela-
vo njegovih podatkov. Podje-
tja bodo morala preveriti ve-
ljavnost dosedanjih privolitev 
– ali jih celo pridobiti –, verje-
tno ste v teh dneh že prejeli kak 
klic podjetja, ki hrani in obde-
luje vaše podatke.

GDPR neposredno vpliva 
tudi na področje hrambe do-
kumentarnega in arhivskega 
gradiva, kjer bodo morali za-
vezanci z vidika zahtev nove 
ureditve varstva osebnih po-

datkov preveriti stara oziroma 
pripraviti nova notranja pravi-
la, pri zunanjem izvajanju za-
jema in hrambe pa tudi po-

godbe z izvajalci – obdelovalci 
osebnih podatkov. Zaradi GD-
PR bodo podjetja torej tudi de-
lala drugače.

Kako bomo delali jutri?

V poslu je treba 
spoštovati 
dogovore in 
pravila ter izvesti 
in uresničiti, kar 
smo si postavili. 
Tudi če vedno ni 
vse tako gladko 
in preprosto, kot 
si na začetku 
pričakoval. 

 "Boštjan Gaberc, 
direktor podjetja 
Mikrografija

 "Družba Mikrografija letos organizira že svojo 9. letno konferenco. 
Ta bo v Austria Trend Hotelu v Ljubljani 11. oktobra. Na njej boste 
lahko prisluhnili številnim strokovnjakom s področja brezpapirne-
ga poslovanja ter spoznali najboljše domače in tuje prakse. Na kon-
ferenco, ki bo razkrila, kako se soočiti z uredbo GDPR na brezpapir-
nem področju, se lahko prijavite na spletni strani (www.mikrografi-
ja.si/9-konferenca).

9. konferenca Mikrografija

Na konferenci Spodbudimo digitalizacijo, ki sta jo 
organizirala Gospodarska zbornica Slovenije ter 
ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo, je več 
kot sto gospodarstvenikov razpravljalo o konkret-
nih ukrepih za digitalizacijo. Predstavili so tudi nov 
javni razpis za nadgradnjo e-poslovanja v malih in 
srednjih podjetjih (MSP), katerega cilj je izboljšati 
njihove možnosti pri vstopu na tuje trge oziroma ši-
ritvi poslovanja. Podjetja bodo lahko pridobila sofi-
nanciranje do 70 odstotkov upravičenih stroškov 
oziroma največ 30 tisoč evrov. Sofinancirane bodo 
med drugim spletne strani za tuje trge, spletne tr-
govine, digitalizacija nastopov na sejmih, krepitev 
kompetenc in modelov nastopov na novih trgih v 
času preobrazbe, produktno-prodajni video ter ele-
ktronska izmenjava med partnerji.

Podjetje Saop skupaj z razvijalci iz podjetja Soli-
tea na Dunaju in v razvojnem središču blizu Pra-
ge razvija nov sistem ERP v računalniškem ob-
laku, namenjen malim in srednjim podjetjem. 
Sistem bo zagotavljal avtomatizacijo procesov 
in ga bo mogoče prilagoditi vsaki stranki pose-
bej. Saop poudarja, da se vloga računovodij spre-
minja – ti bodo v prihodnosti vse bolj svetoval-
ci menedžmentu, in ne le servis za rutinska dela, 
kot sta zajem in obdelava računovodskih po-
datkov. Sodobni računovodja bo moral razume-
ti podjetništvo kot celoto. »Novi ERP-sistem bo 
spremenil dosedanji način dela v računovod-
stvu,« poudarja Petra Šinigoj, direktorica pod-
jetja Saop. »Glavna prednost novega sistema bo 
v umetni inteligenci, s katero bo lahko vodstvo 
sprejemalo boljše odločitve.«

GOAP iz Nove Gorice, ki se ukvarja z razvojem 
rešitev za pametne hiše, je napovedal strate-
ško partnerstvo z brazilskim podjetjem Chiave 
iz Florianópolisa, ki je na trgu že več kot 15 let. 
Chiave zagotavlja širok spekter rešitev s pod-
ročja avdio- in videorešitev ter avtomatizaci-
je. Med drugim zastopa svetovno znane proi-
zvajalce, kot sta japonski avdioorjak Denon in 
ameriški razvijalec sistemov za pametne hiše 
Elan Smart Systems. Sodelovanje bo brazilskim 
strankam zagotavljalo visokotehnološke in ce-
novno ugodne rešitve s področja avtomatizaci-
je doma, tako novogradenj kot že postavljenih 
nepremičnin. V GOAP od novega partnerstva 
pričakujejo veliko, saj je Brazilija največji, kar 
207-milijonski, trg v Južni Ameriki.

Domače podjetje Hewlett Packard Enterpri-
se Operated by Selectium je slovenske medi-
je še enkrat spomnilo na pravilno rabo imen 
podjetij, ki sta nastali po razdelitvi nekdanje 
družbe Hewlett-Packard Company. Podjetje, 
ki je bilo ustanovljeno leta 1939 v Palo Altu, je 
v 76 letih obstoja postalo največja tehnološka 
družba na svetu, nekdanja blagovna znamka 
Hewlett-Packard (običajno HP) pa očitno toli-
ko močna, da dejstva o spremembi še vedno 
tudi pri nas niso dosegla vseh ciljnih skupin. 
Enotna družba se je leta 2015 razdelila na glo-
balni ravni in organizirala v dve samostojni 
entiteti, na HP Inc. in Hewlett Packard Enerpri-
se (običajno HPE). Obe družbi sta povsem sa-
mostojna pravna subjekta in imata tudi različ-
ni področji delovanja.

Razpis za nadgradnjo 
e-poslovanja

Skupaj do novega  
ERP-sistema 

Sodelovanje s podjetjem iz 
Brazilije

HP Inc. in HPE sta ločeni 
družbi

DIGITALNA SLOVENIJA

SAOP/SOLITEA

GOAP/CHIAVE

(NE)PRAVILNO POIMENOVANJE

na  K r aT K o
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Tako kot se gasilci izobražu-
jejo na gasilskih vajah in se 
pripravljajo na dejansko so-
očanje z naravnimi nesreča-
mi in požari, bi se morali tudi 
oddelki IT redno udeleževati 
hekatonov ter izpopolnjevati 
znanja in sposobnosti. Ne na-
zadnje hekatoni informati-
ke spomnijo, zakaj so izbrali 
ta poklic – ker se zabavajo ob 
ustvarjanju novih rešitev.

Direktorji informatike si želijo, da 
bi njihov oddelek IT deloval kot 
hiter, prilagodljiv in dobro nao-
ljen stroj. Postavljanje nove vizi-
je je preprosto na papirju oziro-
ma tipkovnici, precej težje pa jo 
je uresničiti v praksi.

Nova modna metoda je sode-
lovanje IT-oddelkov na tako ime-
novanih hekatonih. Gre za dogod-
ke, na katerih se ekipe med se-
boj pomerijo v razvoju najboljših 
rešitev (izdelkov, aplikacij, sple-
tnih strani, vmesnikov …) za neki 
vnaprej opredeljeni izziv. Tipično 
se hekatoni odvijajo čez vikend, 
pogosto se začnejo v petek zvečer 
in končajo v nedeljo popoldne. Na 
njih lahko sodeluje tudi več deset 
ekip, najpogosteje sestavljenih iz 
štirih do petih članov, ki so lahko 
določene že pred dogodkom ali 
pa se sestavijo na njem.

Koristni tudi za izkušene 
informatike
Hekatoni v nasprotju z laičnim 
prepričanjem niso namenjeni le 
zagonskim podjetjem, inkubator-
jem in navdahnjenim programer-
jem. Za brušenje uma in veščin jih 
lahko s pridom izkoristijo tudi in-
formatiki. Ti bodo zagotovo spoz-

nali, kako v praksi deluje hiter IT-
-ekosistem in kako se mu hitro pri-
lagoditi – podobno, kot bi morali 
storiti v podjetju, le da je na tekmo-
vanju tveganje, povezano z neu-
spehom projekta, precej manjše. 
V bistvu se v 40 urah, kolikor tra-
ja povprečni hekaton, udeleženci 
soočijo z realnostjo sveta, ki zah-
teva hiter razvoj rešitev.

Prilagodljivost je ključ
Čeprav so grobi okviri naloge, ki 
jo bodo ekipe reševale na hekato-
nu, znani vnaprej (ali pa tudi ne), 
se nanjo prav natančno ni mogo-
če pripraviti, zato toliko več šteje-
jo izkušnje, znanje, predvsem pa 
prilagodljivost ekipe. Ta mora, 
podobno kot sodobni oddelki IT, 
postoriti čedalje več z manj viri.

Agilne metodologije razvoja 
in kaskadno oblikovanje rešitev 
so v ospredju, saj na hekatonu 
praktično ni časa za iskanje na-
pak, vsak temelj in vmesni nosil-
ni člen morajo biti izdelani kar 
najbolje, če naj končna rešitev 
deluje kot zamišljeno.

Samo tekmovanje še najbolj 
spominja na res hitro prototipi-
ranje, saj ekipe razvijajo poten-
cialne rešitve in jih v delujoči, 
čeprav še vedno hroščati obliki 
tudi splavijo. Brezhibnih rešitev 
na hekatonu ni, saj morajo eki-
pe delo, za katero sicer v podje-
tju porabijo okoli šest mesecev, 
opraviti v 40 urah, zato so more-
bitne napake v zasnovi ali arhi-
tekturi toliko bolj očitne, si jih pa 
udeleženci resnično zapomnijo.

Več dela, manj govorjenja
Časa za dolge in široke razprave 
glede rešitve izziva na hekatonu 

očitno ni. Namesto teoretičnih 
razglabljanj, ki v praksi pogosto 
ustavljajo začetke IT-projektov 
in njihovo izvedbo, so razvijalci 
osredotočeni le na eno – izdela-
vo delujočega prototipa rešitve. 
Šele nato mu dodajajo različne 
funkcionalnosti, saj se ekipa za-
veda, da brez prototipa nima če-
sa zagovarjati oziroma predsta-
viti komisiji (podobno velja tudi 
za predstavitev nove IT-rešitve 
vodstvu podjetja).

Komunikacija znotraj ekipe 
je eden izmed najpomembnejših 
elementov uspeha. Člani se mo-
rajo hitro in natančno uskladiti, 
kdo bo kaj naredil, do kdaj in se 
medsebojno obveščati, če stvari 
ne gredo po načrtu. Štirideset ur 
vendarle ni veliko časa. Ekipno 
razpoloženje pri delu s skupnim 
ciljem drži motivacijo članov na 
visoki ravni. V oddelku IT lahko 
sodelavci pri šestmesečnem pro-
jektu tolerirajo nekoliko slabše de-
lo posameznika ali posamezni-
kov, na hekatonu pač ne. Prav ta-
ko v ekipi ni prostora za disfunk-
cionalno ali rušilno vedenje posa-
meznika, tak član je takoj izločen. 
Le zakaj potem takšne sodelavce 
toleriramo v oddelku IT?

Brez znanj(a) ne gre
Hekatoni, kjer se ustvarjajo pro-
gramske rešitve, zahtevajo og-
romno znanja. Ekipa tako pot-
rebuje programskega arhitekta, 
programerja, razvijalca uporab-
niškega vmesnika in druge spe-
cialiste glede na zastavljeno na-
logo. Če posameznih znanj ekipi 
primanjkuje, bo težko oblikova-
la ustrezno rešitev, alternativ na 
tem področju ni.

Informatike 
pošljite na 
hekatone
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 " Komunikacija znotraj ekipe je eden ključnih elementov uspeha. Člani se morajo hitro in 
natančno uskladiti.

V Ljubljani bo 7. in 8. oktobra mednarodni dogodek hekaton HackElect. Gre za dvodnevno tekmovanje 
kreativnih posameznikov, ki razmišljajo zunaj okvirjev. Letošnji cilj je najti inovativne rešitve na po-
dročju elektroenergetike in tehnologij pametnih omrežij. Dogodek, ki se ga bodo udeležili študenti do-
mačih fakultet in fakultet sosednjih držav, organizira podjetje Smart Com v sodelovanju z Elektroinšti-
tutom Milana Vidmarja (EIMV). Ekipe tekmovalcev bodo z inovativnimi pristopi, rešitvami in idejami 
reševale izzive s področja elektroenergetike in tehnologij pametnih omrežij. Vabljeni so tako študenti 
računalništva, informatike, energetike kot tudi prava, biologije, mednarodnih odnosov ter drugih štu-
dijskih smeri, ki jih zanimajo obravnavane tematike (termografija, spremljanje strel, razvoj zalednih 
sistemov, napovedovanje vzorcev v omrežjih interneta stvari in podatkovna analitika v svetu pame-
tnih števcev). Nagradni sklad, ki bo razdeljen med tri najboljše ekipe, znaša deset tisoč evrov, še boljša 
nagrada pa je priložnost za zaposlitev v obetavnih podjetjih.

Podjetje MIT informatika bo 26. septembra gostilo poslovno-strokovni posvet o dobrih praksah in rešit-
vah za digitalno preobrazbo z naslovom Pripravljeni na digitalno prihodnost. Na posvetu bo dr. Matjaž 
Roblek s Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru predstavil, kaj prinaša digitalizacija in 
kako naj se je podjetja lotijo. Predstavljeni bodo izkušnje in načrti Gorenja, ki je že dobro zakorakalo na 
pot digitalizacije. Prireditev bo prinesla številne zanimive zgodbe in rešitve, s katerimi podjetja danes 
postavljajo temelje uspešni digitalni prihodnosti. Na dogodku bodo predstavljene tudi informacijske re-
šitve in tehnologije, ki so na voljo podjetjem za učinkovito digitalno preobrazbo: uporaba vgrajene ana-
litike pri vsakodnevnem poslovnem odločanju, izkoriščanje umetne inteligence pri načrtovanju proi-
zvodnje in logistike, internet stvari in avtomatizacija vzdrževalnih postopkov za izboljšanje učinkovito-
sti in produktivnosti v proizvodnih podjetjih, digitalizacija izdelkov in storitev za povečanje prodaje ter 
stroškovno učinkovito brezpapirno poslovanje skozi celoten poslovni proces.

»Zavezal sem se pomagati našim strankam, da postanejo z uvedbo in sprejemanjem inovativnih tehno-
logij ter storitev vodilna podjetja na svojih področjih,« je povedal Miloš Djurković, ki je ta mesec prevzel 
vodenje jadranske regije v družbi SAS. Z njim si lahko tudi slovenska podružnica obeta izkušenega vod-
jo z jasno vizijo in poslovnimi načrti za širitev poslovanja tako v zasebnem kot javnem sektorju. »Podje-
tja in organizacije v regiji so pripravljeni na izrabo vseh potencialov sodobne analitike,« trdi Djurković, ki 
opaža, da se podjetja in organizacije v jadranski regiji hitro učijo, kako pomembni sta obdelava in analiza 
podatkov pri sprejemanju kakovostnih poslovnih odločitev in spodbujanju inovacij. Prepričan je, da lah-
ko SAS podjetjem vseh vrst in velikosti dokaže, da lahko z uporabo napredne analitike, inovativne pro-
gramske opreme, storitev za poslovno obveščanje in podporo odločanju ter rešitev za upravljanje podat-
kov ogromno dosežejo. Djurković je med svojimi prednostmi poudaril opazovanje in razumevanje novih 
usmeritev ter sposobnost interpretiranja podatkov za kakovostne poslovne odločitve.

Na hekatonu HackElect bodo iskali inovativne rešitve za 
pametna omrežja 

Konec septembra dogodek Opremljeni za 
digitalno prihodnost

Miloš Djurković je novi direktor za jadransko regijo

SMART COM

MIT INFORMATIKA

KADROVSKA NOVOST V DRUŽBI SAS

na  k r at k O

Skupina Sportina si želi s 
pomočjo najnovejših ino-
vacij v prodaji na drobno 
izboljšati nakupovalno iz-
kušnjo kupcev, ki obišče-
jo njene trgovine. Z izzivi 
Sportine se bodo spopad-
li tudi udeleženci tekmo-
vanja InnovMatch, ki ga v 
regiji srednje in vzhodne 
Evrope organizira korpora-
cija SAP. Lani je na tem tek-
movanju zmagal prav slo-
venski projekt eVineyard.

Skupina Sportina želi inovirati 
nakupno interakcijo med kup-
ci in zaposlenimi v svojih trgo-
vinah ter ustvariti nove mode-
le vključevanja porabnikov. To 
željo so prevedli v tri konkret-
ne izzive: redefinirati vlogo bla-
gajne, redefinirati vlogo prodaj-
nega asistenta in personalizira-
ti digitalno komunikacijo v tr-
govini. Za sodelovanje v projek-
tu InnovMatch, v katerem išče-
jo nove, sveže in drzne ideje za 
razvoj prihodnjega poslovanja, 
so se odločili, ker želijo prido-
biti nove koncepte in poslovne 
modele, s katerimi bi še okrepi-
li svoj položaj na trgu.

Kupca postavljajo v 
ospredje
»Kupec je pri nas kraljica ali 
kralj, zato smo v središče izzi-

va postavili interakcijo kupca 
in prodajalca na prodajnem 
mestu,« pravi Simon Jereb, 
član uprave za IT in logistiko 
v družbi Sportina. Dodaja, da 
so nove tehnologije in digital-
na ozaveščenost kupcev izziv, 
zaradi katerega nenehno išče-
jo nove rešitve za izboljšanje 
nakupne izkušnje. »Naš cilj je, 
da do potankosti spoznamo 

kupca, ugotovimo, kako po-
membni sta zanj večkanalna 
izkušnja in interaktivnost pri 
nakupovanju modnih izdel-
kov, nato pa ga osebno nago-
vorimo. Obetamo si rešitve, ki 
bodo ta cilj podkrepile in bo-
do hkrati temeljile na najso-
dobnejših tehnologijah, kot so 
na primer RTD, RFID, pamet-
ni senzorji, navidezna resnič-

Na SAP-jevem tekmovanju InnovMatch 
tudi izziv slovenske Sportine
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V podjetju Summit Lea-
sing Slovenija so se odloči-
li za temeljito prenovo ti-
skalniškega okolja. Ponu-
dnik jim je področje tiska-
nja spremenil v udobno 
storitev.

Summit Leasing Slovenija je 
imel v zadnjih letih zelo he-
terogeno tiskalniško infra-
strukturo, ki se je gradila pos-
topoma oziroma po potrebi, 
tako kot je raslo podjetje. Pos-
ledica je bila razvejena mreža 
različnih modelov tiskalnikov 
in večopravilnih naprav raz-
ličnih proizvajalcev.

Imeli so dva dobavitelja in 
vzdrževalca tiskalniške in-
frastrukture. Že osnovna op-
ravila, kot je skrb za potro-
šni material, so lahko v pod-
jetju povzročila logistični ka-
os. Podjetje prav tako ni pre-
moglo nadzornega sistema, ki 
bi skrbnikom omogočal nad-
zor nad tiskanjem.

Zato so se odločili za te-
meljito ureditev in optimiza-
cijo področja tiskanja, s ka-
tero so dosegli boljši nadzor 
in upravljanje tiskalniške in-
frastrukture, poenostavili 
vzdrževanje ter znižali stro-
ške poslovanja. Odločili so 

se tudi za predajo področ-
ja tiskanja v zunanje izvaja-
nje specializiranemu ponu-
dniku.

Pogodbe sodijo na papir
V nekaterih oddelkih podjetja 
je tiskalnik glavni sestavni del 
delovnega procesa, posebej na 
delovnih mestih, kjer zaposleni 
izpisujejo posojilne in lizinške 
pogodbe v več izvodih, začasni 

izpad tiskalnika pa je lahko ve-
lika ovira v delovnem procesu.

Načrte za korenito prenovo 
področja tiskanja so predsta-
vili različnim dobaviteljem ti-
skalniške opreme in potrošne-
ga materiala ter vzdrževalcem 
IT-okolja in preverili možnost 
predaje tiskanja v zunanje iz-
vajanje. Ponudniki so mora-
li poleg predloga načrta opti-
mizacije tiskalniškega okolja 

predstaviti še možnosti nadalj-
njega razvoja.

Med tremi ponudniki so 
izbrali podjetje Xenon For-
te, ki je poleg temeljite ana-
lize in prenove tiskalniškega 
okolja zagotovilo še odkup 
opreme ter predstavilo načrt 
integracije poslovnih rešitev 
v tiskalniškem okolju. Celot-
no okolje so nato v dveh me-
secih prilagodili izbrani sto-

ritvi upravljanja tiskanja, ki 
vključuje tudi do okolja pri-
jazno vračanje in reciklažo 
izrabljenih tonerjev.

Prihranki in večje 
zadovoljstvo uporabnikov
Tiskanje je danes v Summit 
Lea singu Slovenija storitev z 
operativnimi stroški – zanjo 
mesečno odštejejo okoli dva 
tisoč evrov. Delo nekdaj 40 ti-
skalnikov danes opravlja le še 
24 tiskalniških naprav, veči-
na je oddelčnih večopravilnih 
naprav. Stroški tiskanja so niž-
ji za okoli 20 odstotkov.

Zadovoljstvo uporabnikov 
je zelo veliko, saj se nič več ne 
ukvarjajo z (ne)delovanjem ti-
skalnikov in potrošnim mate-
rialom. Za vzdrževanje in pra-
vočasno zamenjavo potrošne-
ga materiala namreč skrbi po-
nudnik storitve upravljanja ti-
skanja. Summit Leasing Slove-
nija od njega vsak mesec prej-
me poročilo o natisnjenih stra-
neh in stroških po stroškovnih 
mestih, kar močno poenostavi 
tudi nadaljnje delo finančno-
-računovodske službe, saj po-
dročje tiskanja pomeni pred-
vidljiv strošek.

»Dosegli smo postavljeni 
cilj – tiskanje je postalo ce-

lostna storitev. Xenon Forte 
se je izkazal kot izjemno pri-
lagodljiv ponudnik s pravo vi-
zijo. Obljubljeno je uresničil 
na najboljši možen način. Da-
nes tiskamo ceneje in tako re-
koč brez prekinitev. Prej smo 
čakali po dan ali dva na zame-
njavo tonerja ali odpravo napa-
ke, danes pa večina zaposlenih 
vzdrževanja sploh ne zazna,« 
razlaga Tina Filipan, pomočni-
ca direktorja v podjetju Sum-
mit Leasing Slovenija.

Temelji za nadaljnji razvoj 
so postavljeni
V Summit Leasingu Sloveni-
ja imajo z novim tiskalniškim 
okoljem že nadaljnje načrte, 
ki obsegajo prenovo in opti-
mizacijo procesa odobravanja 
pogodb. Večopravilne napra-
ve Kyocera bodo postale inte-
raktivni terminali, povezani 
z zalednim IT-sistemom, na-
menskimi lizinškimi aplikaci-
jami ter dokumentnim in ar-
hivskim sistemom ponudnika 
Mikrocop.

V družbi razmišljajo še o 
možnosti, da bi tovrstno tiskal-
niško-skenirno rešitev kot stori-
tev ponudili svojim kreditnim 
posrednikom ter jim dodatno 
olajšali in pospešili delo.

Kako je Summit Leasing Slovenija 
stroške tiskanja znižal za petino

 " »Danes tiskamo ceneje in tako rekoč brez prekinitev,« pravi Tina Filipan, pomočnica 
direktorja v podjetju Summit Leasing Slovenija.

Na SAP-jevem tekmovanju InnovMatch 
tudi izziv slovenske Sportine

nost in videoanalitika,« je po-
vedal sogovornik.

Sodelujejo lahko vsi, ki 
želijo razviti kakovostno 
poslovno rešitev
Na tekmovanju InnovMatch 
bodo letos poleg Sportinine-
ga reševali še izzive podje-
tij Atlantic Grupa (Hrvaška), 
GoodAI (Slovaška), EuroCash   

(Poljska) in Selgros (Romu-
nija). Tekmovanje je name-
njeno inovativnim in za-
gonskim podjetjem, razvoj-
nikom, podjetnikom in štu-
dentom, ki želijo s pomočjo 
najnovejše tehnologije raz-
viti pametne poslovne rešit-
ve. Sodeluje lahko katerokoli 
inovativno podjetje ali posa-
meznik iz srednje in vzhodne 
Evrope, ki bi rad razvil pame-
tno poslovno rešitev na najso-
dobnejši tehnologiji. Med teh-
nološkimi rešitvami izstopa-
jo inovacije na področjih ve-
like količine podatkov, napo-
vedne analitike in analitike v 
realnem času, interneta stva-
ri, strojnega učenja in druge 
inovacije, ki imajo potencial, 
da postanejo kakovostne po-
slovne rešitve.

Priložnost za dostop do 
najnovejše tehnologije in 
potencialnih strank
»Inovativnim podjetjem in 
posameznikom iz Slovenije 
InnovMatch omogoča dostop 
do najnovejše tehnologije in 
stik s potencialnimi stran-
kami, hkrati pa je tudi pri-
ložnost za mreženje in spo-
znavanje s podjetniškimi po-
speševalniki, kot sta SAP.
iO in Techstars,« pojasnju-
je Tina Vidergar iz podjetja 

SAP Slovenija. Kot pravi, po-
nuja dodano vrednost tudi 
podjetjem, ki so pripravila 
real ne poslovne primere, saj 
jim omogoča dostop do širše 
skupnosti inovatorjev, najno-
vejše tehnologije in nasploh 
drugačen pristop k reševanju 
njihovih poslovnih izzivov.

Lani zmago odnesel 
slovenski projekt
Lanski zmagovalec tekmo-
vanja InnovMatch je bil slo-
venski projekt eVineyard. 
Njegovi snovalci so dokaza-
li, da dobra ideja ob učinko-
viti izvedbi pravzaprav ni-
ma meja. »Ustvarjalci rešit-
ve eVineyard so pri razvoju 
svoje aplikacije dobro izko-
ristili možnosti, ki jih ponuja 
SAP-jeva oblačna platforma, 
predvsem njen modul inter-
neta stvari. Svoj izdelek že us-
pešno ponujajo na trgu. Obi-
skali so tudi SAP-jev center za 
inovacije v Silicijevi dolini in z 
našimi strokovnjaki razprav-
ljali o tehnologiji in nastopu 
na trgu. Poglobljeno sodelo-
vanje še nadaljujemo – pogo-
varjamo se o sodelovanju v 
SAP-jevih globalnih projek-
tih, ki se ukvarjajo s pamet-
nim kmetovanjem, ter o pro-
gramu Start up Focus,« doda-
ja Vidergarjeva.
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Na letošnjem sejmu potro-
šniške elektronike in go-
spodinjskih aparatov IFA 
2017 se naprave in pripo-
močki po svoji zunanji po-
dobi z novo konfekcijsko 
letnico morda res niso ve-
liko spremenili, je pa toli-
ko več novosti pod pokro-
vom.

Praktično vse nove elektron
ske naprave – od pralnih stro
jev, mobilnih telefonov do te
levizorjev – si pomagajo s teh
nologijo umetne inteligence v 
obliki digitalnih pomočnikov, 
ki bodo povečali naše doma
če udobje ali pa poenostavili 
domača in poslovna opravila. 
»Umetna inteligenca se je od
ločila, da nam bo olajšala vsak
dan,« je ob odprtju letošnjega 
sejma IFA dejal Klaus Boehm iz 
družbe Deloitte, preden so or
ganizatorji predstavili več glav
nih trendov nove dobe.

Pogovarjanje z napravami
Tehnologija prepoznave govo
ra je po zaslugi podjetij Ama
zon in Google ter njunih po
močnikov Alexa in Assistant 
dozorela do te stopnje, da jo 
množično posvajajo skorajda 
vsi proizvajalci potrošniške 
elektronike. Zvočnikov, mo
bilnih telefonov in celo raču
nalnikov, ki jim lahko prepros
to ukazujemo z razdalje ne
kaj metrov, tokrat ni manjka
lo, omenjene naprave nam pri 
enostavnejših poizvedbah ce
lo postrežejo z ustreznimi od
govori.

Slovenci se bomo seveda 
še načakali, da bo tehnologi
ja toliko dozorela, da bodo sis
temi razumeli tudi slovenšči
no, a ob pogovarjanju v enem 
izmed največjih svetovnih je
zikov je tovrstno sobivanje z 
umetno pametjo možno že 
danes.

V bistvu se zdita Amazono
va Alexa in Google Assistant 
absolutna zmagovalca te bit
ke, saj sta močno prevladova
la kot izbira neodvisnih pro
izvajalcev programske opre
me. Samsung se sicer s svojo 
rešitvijo Bixby trudi ohrani
ti neodvisnost lastnega eko
sistema naprav, podobno pa 
počne tudi Apple s svojo Siri.

Kirin prihaja v naprave  
že čez dober mesec
Bo pa zanimivo opazovati, kaj 
bo na področju umetne inte
ligence uspelo pokazati hitro 
rastočemu kitajskemu velika
nu Huaweiu. Na sejmu IFA je 
kazal mišice svojega novega 
procesorja iz družine Kirin, ki 
naj bi bil optimiziran za opra
vljanje nalog umetne pameti, 
v napravah pa ga lahko priča
kujemo že čez mesec in pol.

Nasploh se zdijo pametni te
lefoni prva izbira za pametnej
še rešitve, saj so vedno z nami, 
nas spremljajo na vsakem kora
ku in po novem morda tudi »so
lijo pamet« glede izbire resta
vracije (še preden smo se sami 
zavedeli, da smo lačni), sproži
jo opomnik pred naslednjim 
sestankom, če smo se »zasede
li« na kavi in podobno.

Internet še pametnejših 
stvari
Za pogovarjanje naprav med 
seboj bodo skrbele tehnologije 
in rešitve s področja interneta 
stvari. Teh razstavljavci na sej
mu IFA vendarle niso tako moč
no obešali na veliki zvon, saj se 
zavedajo, da vse težje ustrezno 
odgovarjajo na vprašanja o (ne)
varnosti, kakovostni integraci
ji in povezovanju. A dokler se 
bodo ukvarjali vsak s svojim 
ekosistemom in otoki, inter
net stvari v praksi ne bo zaži
vel. Veliko bo odvisno tudi od 
s pametnimi napravami pove
zanih storitev.

Vsevedni nošenčki
Nosljive naprave, predvsem 
pametne ure in zapestnice, 
očitno doživljajo novo po
mlad. Analitsko podjetje Gar
tner ocenjuje, da bodo letos 
po svetu našle kar 67 milijo
nov kupcev, zato jih kaže je
mati resno.

Pametne slušalke, očala, 
obleke in ure naj bi proizva
jalce po svetu letos obogatili 
za 25,5 milijarde evrov. Proiz
vajalci izdelujejo vse lažje in 
tanjše pa tudi očem prijetne 
naprave, večina jih je že osvo
jila tudi odpornost proti vodi 
in prahu, boljše med njimi se 
znajo z uporabnikom tudi po
govarjati.

Ločnica med splošno in 
športno rabo postaja vse oči
tnejša, nekatere ure in za
pestnice pa igrajo predvsem 
ali zgolj na karto privlačne
ga videza. Samsungova ura 

Gear Fit Pro 2 zna v svoji raz
ličici za poslovneže celo up
ravljati predstavitve v Power
pointu.

V bistvu smo na sejmu IFA 
še najbolj pogrešali novosti 
na področju pametnih obla
čil, so jih pa množično nado
mestile pametne slušalke – z 
njimi se hvali vse več proizva
jalcev, kar ni presenetljivo, saj 
je ta plaz lani sprožil Apple, ko 
se je odločil, da iPhone 7 ne bo 
več imel klasičnega 3,5mili
metrskega vmesnika za slušal
ke. Zadeva se bo očitno prije
la, do leta 2021 naj bi vhod za 
»stereo banano« izgubili vsi 
mobilniki.

Televizorji se ne dajo
Androidni televizorji znajo 
skoraj vse, kar znajo pametni 
mobilniki z logotipom robot
ka. Nekatere aplikacije (in 
posebej igre) so na televizor
jih z razkošno odmerjeno di
agonalo seveda videti precej 
bolje kot na z velikostjo ome
jenih zaslonih tablic in tele
fonov. Ločljivost 4K se je na
mreč v svetu pametnih tele
vizorjev povsem udomačila, 
Sharp pa je na sejmu že pri
kazal model z ločljivostjo 8K, 
ki bo naprodaj še letos.

»Televizor ni mrtev,« je de
jal Roland Stehle, ki v podjetju 
gfu skrbi za raziskave na po

dročju televizorjev. Po njego
vih besedah uporabniki kupu
jejo vse večje televizorje z več 
funkcionalnostmi.

Predsednik organizacije 
gfu HansJoachim Kamp pa 
je ugotovil, da povpraševanje 
po izdelkih potrošniške elek
tronike in gospodinjskih apa
ratih še vedno narašča, kar je 
dober obet tako za proizva
jalce kot organizatorje sej
ma. Po vsem svetu naj bi pro
izvajalci letos prodali za dob
rih 743 milijard evrov potro
šniške elektronike (v števil
ko so všteti tudi mobilni te
lefoni), kar je za štiri odstot
ke več kot lani.

IFA 2017: 
vzpon nadarjene tehnologije

Navedeni so naziv in opis, organizator, 
mesto, datum in kraj dogodka ter sple-
tna stran za dodatne informacije.

Ethical Hacking, seminar o etičnem hekerstvu, 
Housing Co., Ljubljana, 18.–22. septembra, učil-
nica podjetja (www.housing.si)
VeeamON Tour, uspešne prakse in najnovejši 
trendi, ki oblikujejo industrijo, Veeam, Ljublja-
na, 19. septembra, Radisson Blu Plaza Hotel (go.
veeam.com)
CGS Labs Connect 2017, konferenca »BIM v ar-
hitekturi«, CGS Labs, Ljubljana, 21. septembra, 
Kristalna palača (www.cgs-labs.si)
Extreme Networks Adriatic Executive Cu-
somer Event, prvo srečanje za stranke Extreme 
Networks iz regije Adriatic, Smart Com, Otočec, 
21. septembra, Golf Grad Otočec (www.smart- 
com.si)
NEXT 17, konferenca o aktivni udeležbi pri di-
gitalni preobrazbi, Hamburg, 21. in 22. sep-
tembra, Reeperbahn Festival (nextconf.eu)
Gartner Catalyst Conference, konferenca za 
tehnične strokovnjake (mobilnost, IoT, AI, var-
nost, SaaS, DevOps, oblačne strategije), London, 
25. in 26. septembra, Park Plaza Westminster 
Bridge Hotel (www.gartner.com)
Microsoft Envision 2017, konferenca strokov-
njakov in uporabnikov poslovne programske 
opreme Microsoft Dynamics, Microsoft, Orlan-
do, 25.–27. septembra, Hilton Orlando (www.mi-
crosoft.com)
SAP TechEd 2017, tehnološka konferenca o naj-
novejših trendih tehnologije, rešitev in aplika-

cij SAP, SAP, Las Vegas, 25.–29. septembra, The 
Venetian (www.sapteched.com/usa)
SUSECon 2017, svetovna konferenca uporabnikov, 
partnerjev in entuziastov skupnosti, SUSE, Praga, 
25.–29. septembra, Hilton Prague (www.suse.com)
Opremljeni za digitalno prihodnost, tradicio-
nalno poslovno-strokovno srečanje, MIT informa-
tika, Zgornji Brnik, 26. septembra, Dvor Jezeršek 
(www.mit-ing.si)
Kaj prinaša GDPR za ponudnike IT-storitev, semi-
nar, Poslovna akademija Finance, Ljubljana, 26. sep-
tembra, GZS (https://akademija.finance.si/gdpr-it)
14. Mikrocop konferenca o brezpapirnem po-
slovanju, dogodek v znamenju nove evropske 
uredbe GDPR, Mikrocop, Brdo pri Kranju, 28. sep-
tembra, Kongresni center Brdo (www.mikrocop.si)
Oracle OpenWorld 2017, svetovno srečanje stro-
kovnjakov in uporabnikov programske opreme 
Oracle, Oracle Corporation, San Francisco, 1.–
5. oktobra, Moscone Center (www.oracle.com/
openworld)
Infosek Expo 2017, 12. sodobni B2B-sejem infor-
macijske varnosti, Ljubljana, 5. oktobra, Gospo-
darsko razstavišče (www.palsit.com)
HackElect, mednarodni hekaton na temo pame-
tnih omrežij in podatkovnih metod v energetiki, 
Smart Com v sodelovanju z Elektroinštitutom Mila-
na Vidmarja ter Fakulteto za računalništvo in infor-
matiko (FRI), Ljubljana, 7. in 8. oktobra, FRI (www.
hackelect.com)
Gitex Technology Week, 37. konferenca in sejem 
najnovejših IKT, Dubai World Trade Center, Dubaj, 
8.–12. oktobra, Dubai World Trade Center (www.
gitex.com)

Motek 2017, 36. mednarodni sejem avtoma-
tizacije v proizvodnji in montaži, Messe Stutt-
gart, Stuttgart, 9.–12. oktobra, Messe Stuttgart 
(www.messe-stuttgart.de)
Informacijska družba 2017, 20. mednarodna 
konferenca, na kateri bodo raziskovalci predsta-
vili svoje najnovejše raziskave in odkritja z raz-
ličnih področij informacijske družbe, Institut Jo-
žefa Stefana, Ljubljana, 9.–13. oktobra, Institut 
Jožefa Stefana (is.ijs.si)
Technology Transfer Conference, 10. medna-
rodna konferenca o prenosu znanja in tehnolo-
gij za raziskovalne organizacije, podjetja in za-
sebne inovatorje, Institut Jožefa Stefana, Brdo 
pri Kranju, 9.–13. oktobra, Institut Jožefa Stefa-
na (tehnologije.ijs.si/10ittc)
19. tehnološka konferenca Smart Com, 
največji letni dogodek podjetja, na katerem 
predstavijo trende za prihodnje leto, Smart 
Com, Ljubljana, 10. oktobra, Hotel in kongre-
sni center Mons (www.smart-com.si/teh-konf19)
9. konferenca Mikrografije, dogodek s pod-
ročja brezpapirnega poslovanja, Ljubljana, 11. 
oktobra, Austria Trend Hotel (www.mikrogra-
fija.si)
Zanesljive odločitve, 8. konferenca na temo 
rešitev IBM za kognitivno poslovanje in anali-
tiko v realnem času, Marmis in PlanetGV, Brdo 
pri Kranju, 12. oktobra, Kongresni center Brdo 
pri Kranju (www.zanesljiveodlocitve.si)
SIOUG 2017, 22. strokovno srečanje uporabni-
kov programske opreme Oracle, skupaj s konfe-
renco JavaSI 17, SIOUG, Portorož, 16. in 17. ok-
tobra, Hotel Slovenija (www.sioug.si)

Fujitsu Day 2017, dogodek na temo, kako digi-
talne tehnologije transformirajo posel in poga-
njajo inovacije, Ljubljana, 17. oktobra, Kristal-
na palača (www.fujitsu.com/si)
Feel the Future, sejem inovativnih digitalnih 
rešitev, Celjski sejem, Celje, 19.–21. oktobra, 
Celjski sejem (www.ce-sejem.si)
Odkrivamo s SRCem – Poglejte v priho-
dnost digitalizacije, poslovna IT-konferenca 
na temo, kako z vrhunskimi IT reševati poslov-
ne izzive in se lotiti digitalne preobrazbe, SRC, 
Ljub ljana, 20. oktobra, Klub Cankarjevega 
doma (www.src.si)
Smau 2017, mednarodni sejem opreme, reši-
tev in storitev IKT, Smau Servizi, Milano, 24.–
26 oktobra, Fieramilano City (www.smau.it/mi-
lano17)
SAP Logistics and SCM 2017/PLM 2017/IoT 
2017/Manufacturing 2017/Procurement 
2017, vzporedne konference na teme logisti-
ke in upravljanja oskrbovalnih verig, upravlja-
nja življenjskega cikla, interneta stvari, proizvo-
dnje, upravljanja nabave in materiala, SAP, Kö-
benhavn, 24.–26. oktobra, Tivoli Hotel and 
Congress Centre (www.sap.com)
Sinergija 2017, poslovno-tehnološka konferen-
ca uporabnikov Microsoftove programske opre-
me, Microsoft Srbija, Beograd, 25.–27. oktobra, 
Hotel Crowne Plaza (www.mssinergija.net)
IBM World of Watson 2017, konferenca o ko-
gnitivnem poslovanju, IBM, Las Vegas, od 29. 
oktobra do 2. novembra, Mandalay Bay Resort 
& Casino (www.ibm.com/si/sl)

KOLEDAR IKT-DOGODKOV

Od 14. septembra do 31. oktobra
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 " Na sejmu IFA razstavljavci večinoma kažejo tiste izdelke, ki bodo do jesenske in zimske 
nakupovalne mrzlice že v trgovinah.



30. 11.—1. 12. 2017, Portorož, Slovenija

ŽIVETI MED
VELIKANI KIKLOPI 
IN ROBOTI

Videti je, da je svet v letu 2017 v boljši ekonomski kondiciji, a kljub temu dolgoročna vzdržnost ostaja 
diskutabilna. Trend večanja neenakosti, neodgovorno ravnanje z naravo in kratkoročno odločanje 
velikih korporacij spremlja večja politična negotovost. Slednja je povezana s spremenjenimi razmerji 
moči v svetu, rastjo nacionalnih (protekcionističnih) ideologij in s pojavom političnih (ekonomskih) 
osebnosti, ki rušijo že dosežene norme demokratičnega odločanja. Primerjati jih je mogoče s kiklopi, 
velikani iz grške mitologije, ki imajo eno samo oko. Razlaga navedenih (in tudi drugih) pojavov bi bila 
preveč enostavna, če bi jo prepustili preprosti mitološki zgodbi.

Bjarke Falk Nielsen, 
vodja grozdov, Danska inovacijska 
mreža za robotiko, RoboCluster

Michael Haliassos, 
predstojnik oddelka za 
makroekonomijo in finance na 
Goethejevi univerzi, Frankfurt, 
ustanovni direktor Mreže za 
raziskovanje financiranja 
gospodinjstev 

Paolo Savona, 
zaslužni profesor politične 
ekonomije in nekdanji minister za 
industrijo v Italiji

Perry Timms, 
kadrovski evropski futurolog, 
specializiran za prihodnost na 
področju dela

Mojmir Mrak, 
profesor mednarodnih financ in 
ekonomske politike Evropske unije 
na ljubljanski ekonomski fakulteti

Bernd Weber, 
direktor Centra za ekonomijo in 
nevroznanost na Univerzi v Bonnu

Veljko Bole, 
priznani ekonomist z EIPF

Ob prijavi do 
29. septembra 

lahko 
uveljavljate 

20-odstotni popust.

www.pkp.si

Veliki sponzorji:

Mali sponzorji:
Sponzorji:

Uradni avto: Uradna pošta:

Glavni sponzorji:Generalni sponzor: Partner:

Sponzor glavnega 
ovornika:

Zato bodo omenjene pojave, vsak s svoje strokovne plati, razložili naslednji govorniki:
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vec. Pri nakupu nepremičnin v izvršilnih 
postopkih opozarja, da ima dolžnik veliko 
pravnih možnosti, da prevzem nepremič-
nine odloži. »Stečaj je najbolj varen izmed 
teh postopkov.« Dodaja pa, da se izbrisi hi-
potek vodijo po uradni dolžnosti. Da bo pre-
moženje prosto hipotek, »pomnožite števi-
lo hipotek z dvema mesecema«.

Priložnost je v industrijskih 
nepremičninah
Več denarja ste pripravljeni investirati, več 

je priložnosti. Po mnenju Leskovca so dob-
ra priložnost terjatve nad milijonom evrov 
in v industrijskih nepremičninah. »Dob-
rih stanovanjskih priložnosti je zelo malo. 
Ta čas je mimo. Najboljša priložnost je od-
kup terjatev, vendar nad desetimi milijoni 
evrov. Banke so pripravljene prodati po veli-
kih diskontih.« »Investicijski cikel še ni kon-
čan. Če imaš precejšnja sredstva, se mor-
da ne bo končal,« je dodal stečajni upravi-
telj in vodja Zbornice upraviteljev Sloveni-
je Marko Zaman.

Sodin: Banke preveč zadržane  
pri prodaji terjatev
»Heta je dober sogovornik, saj imajo 
omejen staž delovanja. Druge tuje ban-
ke so bolj zadržane. Odpisi terjatev niso 
bili dovolj veliki, da bi banke imele inte-
res, da te terjatve prodajo. Banke so ugo-
tovile, da je terjatve bolje obdržati,« je o 
tem, zakaj slovenske banke niso naklo-
njene prodaji terjatev, dejal Matej Sodin, 
izvršni direktor nepremičninske druž-
be Reitenburg.

Leskovec:  
Čas za nakup poceni 
stanovanja je že mimo
Na kaj biti pozoren pri nakupih v izvršilnih in stečajnih postopkih? 
Kako je pri trgovanju s terjatvami?

»Terjatve so zelo donosen posel, v 
katerem je treba imeti precej več de-
narja. Delujemo, ko pride kriza, v 
dobrih časih pa prodamo. Treba je 
imeti čas in potrpljenje,« je o trgova-
nju s terjatvami na konferenci o Inve-
sticijskih priložnostih v Sloveniji po-
vedal Benjamin Leskovec, direktor 
Skupine Replika. V skupini se ukvar-
jajo z investiranjem v nepremičnine.

Priložnost zamujena, počakaj,  
pride še ena
Na okrogli mizi Od javnih dražb, prek ste-
čajev do odkupa terjatev so gostje govorili o 
nakupu premoženja na dražbah v izvršbah 
in stečajih ter z nakupom terjatev. Lesko-
vec poudarja, da je pri nepremičninah po-
membno pravilo »lokacija, lokacija, loka-
cija« ter kupiti poceni. »Priložnost zamu-
jena, počakaj, pride še ena,« pravi Lesko-

Banke so ugotovile, 
da je terjatve bolje 
obdržati.

 " Matej Sodin (na sredini), izvršni 
direktor nepremičninske družbe 
Reitenburg

Najboljša priložnost 
je odkup terjatev, 
vendar nad desetimi 
milijoni evrov. 

 " Marko Zaman (levo), stečajni 
upravitelj in vodja Zbornice 
upraviteljev Slovenije

Ǫ uroš božin
uros.bozin@finance.si
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27. septembra 2017, CPU, Ljubljana

Obdavčitev izplačil, posojil 
in prodaje deležev med 
družbo in družbeniki

Že veste, katere vrste izplačil so v posameznih 
primerih možne oziroma optimalne?
Veste, kakšna je njihova obdavčitev? 

Vse odgovore boste dobili na seminarju.

 Popust na 
zgodnjo 
prijavo.

Več na: akademija.finance.si/izplacila_druzbeniki
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počakaj, pride še 
ena.
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