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Ta sprememba je bila mogoča, ker smo spremenili mi-
selnost in z njo lestvico vrednot, s katerimi se istove-
timo in po katerih želimo biti prepoznavni. Danes nas 
je čedalje več, ki verjamemo v tri zlata načela našega 
razvoja: zeleno, ustvarjalno, pametno. Za temi prep-
rostimi besedami stoji strategija, ki jo na državni rav-
ni izvajamo skozi najrazličnejše ukrepe in spodbude. 
Rezultat so zelo otipljivi gospodarski dosežki, globalno 
prepoznavne zgodbe in spremenjen odnos javnosti do 
dosežkov naših gospodarstvenikov. 

Pandemija, ki je letos pomladi globalno gospodarstvo 
spravila na kolena, je sprožila proces globokih in vse-
obsegajočih sprememb, ki jih bodo preživeli samo tisti, 
ki bodo ponudili izvirne odgovore na vprašanje: kako 
naprej. Odločalo bo znanje, odpornost na šoke vseh vrst 
in zavedanje, da po poti v prihodnost ne bo šlo drugače, 
kot tako, da si bomo med seboj pomagali in sodelovali. 

Zato je bilo nujno potrebno, da je Slovenski podjetniški 
sklad takoj na začetku izbruha COVID-19 prilagodil ve-
čino svojih načrtovanih finančnih produktov (garancije, 
mikrokreditne sheme,…) novim potrebam MMSP (mi-
kro, mala in srednje velika podjetja)  v letu 2020.  S po-
močjo obstoječih virov in dodatnimi 52 mio EUR virov, 
ki jih je  uspelo za potrebe SPSovih finančnih produktov  
v letu 2020 zagotoviti Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (MGRT), se bo skupno pomagalo 6.800 
podjetjem, od tega zagotovo okoli 4.900 podjetjem iz-
ključno za odpravljanje posledic COVID-19.  Skupno 
bodo podjetja pridobila 180 mio EUR finančne pomo-
či, izključno za blažitve posledic COVID-19 pa 155 mio 
EUR pomoči.   

V boju za skupno premagovanje posledic koronavirusa 
v podjetniškem sektorju Slovenski podjetniški sklad 
tesno sodeluje z resornim ministrstvom in ostalimi par-
tnerji pri oblikovanju ukrepov, ki bi olajšali poslovanje 
MMSPjem podjetij v Sloveniji. 

Slovensko gospodarstvo je v zadnjih treh desetletjih do-
živelo vrsto sprememb. Če smo ob naši osamosvojitvi 
sloveli (predvsem) kot pridni in zanesljivi delavci, velja-
mo v svetu danes za prodorne podjetnike in vrhunske 
člene globalnih poslovnih sistemov in verig. 

Slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja prav 
tako občutijo negativne posledice virusa COVID-19, saj 
je prizadetih večina panog in dobaviteljskih verig. 

ZDRAVKO POČIVALŠEK, 
Minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo RS

mag. MAJA TOMANIČ – VIDOVIČ,  
direktorica Slovenskega podjetniškega 
sklada

Slovensko gospodarstvo ima v tem pogledu ogromno prednost v 
primerjavi z državami, ki jim konkuriramo: pri nas ne potrebu-
jemo družbenih omrežij, da bi se (s)poznali in vedeli, kje lahko 
iščemo in pričakujemo prava zavezništva. Vendar pa je po mojem 
prepričanju na tem potrebno graditi in nagrajevati poslovne mo-
dele, ki temeljijo na povezovanju komplementarnih idej, podjetij 
in ljudi. 

Več kot bo takih modelov, bolj bomo kot gospodarstvo uspešni na 
globalnem trgu in bolj bomo kot družba odporni na izzive vseh 
vrst. Zato: stopimo skupaj, da bomo močnejši!

Pri zagotavljanju nadaljnjega razvoja, ki zagotovo ne bo več pote-
kal v enakih okoliščinah kot pred krizo, velja princip SKUPAJ SMO 
MOČNEJŠI, saj sta medsebojna pomoč in sodelovanje ključnega 
pomena za prihodnost.
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SPS UKREPI 2020 S POUDARKOM NA BLAŽITVI 
COVID POSLEDIC 
 
Tudi slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja (MMSPji) že vse od meseca marca občutijo 
negativne posledice virusa COVID-19. SPS je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) in drugimi institucijami pripravil prilagojene spodbude (finančne in vsebinske), 
ki bodo delno omilile likvidnostne težave slovenskih MMSPjev, v katerih so se znašli zaradi nastalih 
razmer epidemije COVID-19.  
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 COVID UKREPI: OBSEGI: 

1.  COVID garancije za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere – P1 plus 2020 
 do 1.250.000 EUR kredita na podjetje za 

blažitev posledic epidemije COVID 19 na 
gospodarstvo 
Z  garancijo SPSa so mikro, mala in srednje velika podjetja lažje, 
hitreje in ceneje pridobila bančni kredit pod ugodnimi pogoji in z 
znižano obrestno mero. Gre za dolgoletni že obstoječi razpis, ki 
je bil letos zaradi premagovanja posledic širjenja koronavirusa še 
dodatno prilagojen. 

 

     Odobrena sredstva: 80 mio EUR 
Podprti projekti: 702 

Na razpolago: 0 mio EUR   
 

2.  COVID krediti za turizem in gostinstvo – P7C 2020 
COVID 
 od 5.000 do 50.000 EUR brezobrestnega 

kredita na podjetje za blažitev posledic 
epidemije COVID-19 na gospodarstvo 
Skupno razpisanih 25 mio EUR kreditov je namenjenih za podporo 
okoli 750 mikro, malih in srednje velikih podjetij s področja 
turizma, ki so locirana izven problemskih in obmejnih problemskih 
območij, imajo vsaj 1 zaposlenega in so utrpela gospodarsko 
škodo zaradi virusa SARS-CoV-2. 

Odobrena sredstva: 15,5 mio EUR 
Podprti projekti: 333 

V ocenjevanju: 190 vlog 
za 9,5 mio EUR 

Na razpolago: 0 mio EUR  
 

3.  MIKROKREDITI za problemska in obmejna 
problemska območja  - P7R 2019 
 od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikrokredita na 

podjetje za krepitev razvojnega zaostanka v 
problemskih regijah v času epidemije COVID 
Podjetja, ki so locirana na enem izmed PROBLEMSKIH območjih 
z visoko brezposelnostjo ali OBMEJNIH problemskih območij 
imajo možnost preko SPSa, v okviru razpisa P7R 2019 – 
Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in 
obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji, dostopati do 
zelo ugodnega mikrokredita  v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR 
pod izredno ugodnimi pogoji. 

  Odobrena sredstva: 10,5 mio EUR 
Podprti projekti: 418 

                Na razpolago: 0 mio EUR  

4.  

 

SUBVENCIJE za nakup zaščitne opreme 
 do 9.999,99 EUR subvencije na podjetje za 

nakup zaščitne opreme 
Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je na voljo skupno 
10 milijonov EUR finančnih sredstev za nakup zaščitne opreme, 
od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 
milijona evrov. Namen projekta je zagotovitev ustrezne varnosti 
zaposlenih in varnega poslovanja malih in srednje velikih 
podjetij v času epidemije COVID-19 oz. po njej, kot preventiva 
pred ponovnim širjenjem virusa.  

 

Odobrena sredstva: 4 mio EUR 
Podprti projekti: 1.200 

V ocenjevanju: 1.500 vlog 
za 4,5 mio EUR 

                Na razpolago: 1 mio EUR  

5.  COVID spodbude za digitalno transformacijo 
podjetij – P4D-C19 2020 
 od 30.000 EUR do 100.000 EUR nepovratnih 

sredstev za digitalno transformacijo ključnih 
proizvodnih procesov 
Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi 
bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 
EUR do 100.000 EUR oz. bodo lahko sofinancirala upravičene 
stroške do največ 60 % s pomočjo katerih si bodo lahko 
zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo 
ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. 

Odobrena sredstva: 6,5 mio EUR 
Podprti projekti: 60 

V ocenjevanju: 60 vlog 
za 6,5 mio EUR 

           Še na razpolago: 0 mio EUR 
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6.  COVID spodbude za lesarstvo – P4L 2020 
 od 50.000 do 50.000 EUR nepovratnih 

sredstev na podjetje za lesarje 
Podjetja, ki razvijajo nove ali izboljšujejo ali uvajajo nove 
izdelke na področju predelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa 
več kot 50 %) v lesnopredelovalni panogi lahko prejmejo 
nepovratna sredstva v višini od 50.000 EUR do 500.000 
EUR/podjetje v obdobju dveh let oz. bodo lahko sofinancirala 
upravičene stroške povezane s krepitvijo investicij v 
posodobitev tehnološke opreme do največ 45 %. 

Odobrena sredstva: 4,5 mio EUR 
Podprti projekti: 25 

V ocenjevanju: 8 vlog 
za 1,3 mio EUR 

           Še na razpolago: 0 mio EUR  

7.  COVID mikrokrediti za mikro in mala podjetja –  
P7 -2 2020 
 od 5.000 do 25.000 EUR mikrokredita na 

podjetje za blažitev posledic epidemije COVID 
19  
V mesecu septembru prihaja 55 mio EUR velik paket COVID 
mikrokreditov iz sredstev Sklada skladov SID banke. Najela ga 
bodo lahko mikro in mala podjetja za blažitev posledic epidemije 
COVID-19 pod ugodnimi pogoji, ki bodo izraženi v nižjih zahtevah 
po zavarovanju, nižji obrestni meri, krajši ročnosti kredita in 
možnosti koriščenja moratorija. Postopek odobritve mikrokredita 
bo hiter in enostaven. Prav tako SPS ne bo zaračunaval stroškov 
odobritve in vodenja mikrokredita. SPS podjetjem želi zagotoviti 
ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska 
vlaganja, kar bo omogočilo hitrejšo okrevanje podjetij po 
epidemiji COVID-19 in nadaljnjo rast tako mikro, malih in start 
up podjetij. 

 
          Na razpolago: 10,8 mio EUR  

Za podporo projektov: 400 
            

OSTALI UKREPI                                                           OBSEGI:                                                                         

8.  MIKROKREDITI za mikro in mala podjetja –  
P7 2020 1. faza (januar-februar 2020) 
 od 5.000 do 25.000 EUR mikrokredita na 

podjetje za hitro likvidno poslovanje  
Najela so ga lahko mikro in mala podjetja za tekoče investicije in 
manjše investicije pod ugodnimi pogoji, ki so se kazale v nižjih 
zahtevah po zavarovanju, nižji obrestni meri, krajši ročnosti 
kredita in možnosti koriščenja moratorija. 

Odobrena sredstva: 10 mio EUR 
Podprti projekti: 403 

           Še na razpolago: 0 mio EUR 

9.  START UP SPODBUDE za inovativna podjetja – P2 
2020 
 do 54.000 EUR nepovratnih sredstev na 

podjetje 
Zagonsko spodbudo lahko koristijo mlada inovativna podjetja, ki 
razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se 
na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem 
kupcev. 

Odobrena sredstva: 2,16 mio EUR 
Podprti projekti: 40 

           Še na razpolago: 0 mio EUR 

10.  START UP SPODBUDE na problemskih območjih– 
P2R 2020 
 do 40.000 EUR nepovratnih sredstev na 

podjetje 
Podjetja, ki so locirana na enem izmed problemskih območjih z 
visoko brezposelnostjo ali na obmejnem problemskem območju 
imajo možnost, preko Slovenskega podjetniškega sklada, v 
okviru razpisa P2R – Spodbude za zagon podjetij na problemskih 
območjih v letih 2020 - 2021, prejeti nepovratna sredstva v višini 
do 40.000 EUR za zagon podjetja.  

Odobrena sredstva: 2,2 mio EUR 
Podprti projekti: 55 

           Še na razpolago: 0 mio EUR 
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6.  COVID spodbude za lesarstvo – P4L 2020 
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upravičene stroške povezane s krepitvijo investicij v 
posodobitev tehnološke opreme do največ 45 %. 

Odobrena sredstva: 4,5 mio EUR 
Podprti projekti: 25 

V ocenjevanju: 8 vlog 
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           Še na razpolago: 0 mio EUR  

7.  COVID mikrokrediti za mikro in mala podjetja –  
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up podjetij. 
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10.  START UP SPODBUDE na problemskih območjih– 
P2R 2020 
 do 40.000 EUR nepovratnih sredstev na 

podjetje 
Podjetja, ki so locirana na enem izmed problemskih območjih z 
visoko brezposelnostjo ali na obmejnem problemskem območju 
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okviru razpisa P2R – Spodbude za zagon podjetij na problemskih 
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Odobrena sredstva: 2,2 mio EUR 
Podprti projekti: 55 

           Še na razpolago: 0 mio EUR 

11.  KONVERTIBILNA posojila za mlada inovativna 
podjetja – SK 75 2020 
 75.000 EUR konvertibilnega posojila na 

podjetje  
Skupno razpisanih 750.000 EUR konvertibilnih posojil preko SPSa 
je na voljo za cca. 10 projektov tudi v času COVID. SPS mladim 
inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla letos 
ponovno ponuja semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila 
v višini 75.000 EUR 

Odobrena sredstva: 1 mio EUR 
Podprti projekti: 14 

       Na razpolago: 0,8 mio EUR 
 

12.  SEMENSKI KAPITAL za inovativna podjetja – SI-SK 
2019 
 od 100.000 EUR do 600.000 EUR direktnega 

kapitalskega vložka SPSa 
Z mehanizmom soinvestiranja (SI-SK) Slovenski podjetniški sklad 
skupaj z neodvisnimi zasebnimi investitorji (poslovnimi angeli, 
skladi zasebnega/tveganega kapitala ali korporacijami) investira 
oz. zagotavlja lastniško financiranje za hitro rastoča inovativna 
podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. 

Odobrena sredstva: 0,9 mio EUR 
Podprti projekti: 2 

             Na razpolago: 0,3 mio EUR 

13.  VAVČERJI za različne namene 
 od 300 EUR do 9.999,99 EUR 

subvencije/podjetje 
Vavčerji so enostavne spodbude manjših vrednosti namenjeni za 
različne vsebine, in sicer: za zaščito intelektualne lastnine, za 
certifikate kakovosti, vavčerji za internacionalizacijo (tržne 
raziskave, sejmi v tujini, mednarodni forumi, delegacije v tujino), 
vavčerje za digitalizacijo (digitalni marketing, digitalne strategije, 
digitalne kompetence, kibernetska varnost), prenos lastništva, 
statusno preoblikovanje podjetij, prototipiranje itd… 

Odobrena sredstva: 6,9 mio EUR 
Podprti projekti: 1.431 

     Na razpolago: 0 mio EUR 

DODATNI UKREPI SPSa                                              OBSEGI 
14.  DODATNI UKREPI SPSa - Vloga za odlog plačila 

kredita    
Če zaradi posledic epidemije COVID-19 podjetja ne morejo poravnati 
kreditnih obveznosti, lahko skladno z 81. členom Zakona o 
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic 
(ZIU) zaprosijo za moratorij oziroma odlog plačila kreditojemalca. 

Aneksi za dodatni moratorij na že 
obstoječe pogodbe: 

garancije: 446 
mikrokrediti: 783 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
SPS UKREPI 2020 S POUDARKOM NA BLAŽITVI 
COVID POSLEDIC 
 
Tudi slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja (MMSPji) že vse od meseca marca občutijo 
negativne posledice virusa COVID-19. SPS je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) in drugimi institucijami pripravil prilagojene spodbude (finančne in vsebinske), 
ki bodo delno omilile likvidnostne težave slovenskih MMSPjev, v katerih so se znašli zaradi nastalih 
razmer epidemije COVID-19.  
 

1. FINANČNE IN VSEBINSKE SPODBUDE 2020  

 
 

2. ODLOGI PLAČIL  
 

 

S-K-U-P-A-J   SMO   MOČNEJŠI 
   

Maribor, 09.10.2020 
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ORODJARNA IMENŠEK D.O.O.
ZGODBA O USPEHU 

Tradicija in razvoj

Orodjarna Imenšek je družinsko podjetje in za-
nesljiv ter strokoven partner na področju proi-
zvodnje orodij ter komponent za avtomobilsko 
industrijo. Trdno stojijo za družinskimi vredno-
tami in se osredotočajo na popolnost v vseh po-
gledih. Brata Boštjan in Matej Imenšek pravita, 
da je to edina skrivnost ali recept, po katerem se 
ravnajo in vsakodnevno delajo. Na enak način 
se spopadajo z novonastalo situacijo covid-19. 
Pozorno spremljajo vse potencialne nevarnosti, 
ki pretijo njihovim zaposlenim, in jih skušajo v 
največji meri zaščititi in ozaveščati, hkrati pa so 
še bolj prodorni na mednarodnih tržiščih, kjer 
aktivno prežijo na nove priložnosti.

Začetki podjetja segajo v 
leto 1992 in vse do danes se 
vodstvo in zaposleni neneh-
no učijo, spremljajo novitete 
na področju strojne obdela-
ve, opreme CAD-CAM in si 
sami izšolajo mlad kader, 
ki je njihova prihodnost. 
Podjetje je leta 2014 pre-
jelo tudi nagrado Gazela 
dravsko-pomurske regije. 
Področje usmerjenosti že 
vrsto let predstavlja nem-
ška avtomobilska industrija. 
Pomemben gradnik podjetja 
je usmerjenost v individual-
ne potrebe in želje njihovih 
poslovnih partnerjev ter 
snovanje kvalitetnih dolgo-
letnih odnosov.

Orodjarstvo je panoga, ki 
zahteva sodobno strojno in 
programsko opremo, pred-
vsem pa visoko usposobljen 
kader. Najbolj so ponosni takrat, ko uspešno 
zaključijo projekt. Za brata Imenšek pomeni 
uspešno zaključen projekt dvoje: da je kupec 
zadovoljen in projekt plačan ter da zaposleni 
v projektu osebnostno napredujejo in krepijo 
medsebojne vezi.

Podjetje za proizvodnjo 
orodij in komponent za 
avtomobilsko industrijo

Njihov prihodnji večji cilj je 
vzpostavitev serijske proizvo-
dnje.

V njihovem podjetju so v času 
koronakrize komunicirali 
predvsem preko spleta in te-
lefona ter video konferenc. 
Precej sta se zavlekla le za-
ključevanje poslov in predaja 
orodij kupcu, kar je posle-
dično podaljšalo roke plačil. 
Čeprav bi zaposleni v razvoj-
nem oddeleku lahko delali od 

doma, so raje 
upoštevali var-
nostne ukrepe 
in prihajali v 
podjetje. So na-
mreč proizvod-
no naravnano 
podjetje, kjer je 
stik s proizvo-
dnjo zelo po-
memben. Kot 
pravita, so zelo 
prilagodljivi, 
če jim delovni 
oziroma tehno-
loški postopek 
to omogoča.

Po njihovem 
mnenju so 
ukrepi države 
primerni in 
zadostni. Sicer 
se vedno najde 
še kaj, kar bi 
lahko olajšajo 

poslovanje, se pa zavedajo, da 
so kot lastniki seveda najbolj 
odgovorni sami.

”Recept, ki prinese 
poslovne in osebne 
uspehe, je trdo in 

pošteno delo.”

COVID GARANCIJA SPS-a
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”To, kar delaš, delaj po svojih 
najboljših močeh. Ne zadovolji 

se s povprečnostjo in nikoli 
ne pozabi, da so vsi zaposleni 

pripomogli k uspehu.”

P1plus 2020 – Covid garancije Sklada za 
bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Garancija Sklada za bančni kredit s 
subvencijo obrestne mere (investicija za 

postavitev nove hale): 474.000,00
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CHIPOLO
ZGODBA O USPEHU 

Podjetje Chipolo iz Trbovelj je oče istoimenske-
ga revolucionarnega pametnega obeska za iska-
nje založenih ali izgubljenih predmetov. To je 
obesek, ki ga lahko namestite na različne pred-
mete in se prek tehnologije Bluetooth poveže s 
pametnim telefonom. Založene predmete lahko 
povsem enostavno najdete, tako da jim pozvo-
nite s pomočjo telefona ali pa pozvonite telefo-
nu s pomočjo obeska. Danes je globalna družina 
Chipolo v Evropi številka ena, skupaj pa šteje 
več kot 5 milijonov zadovoljnih uporabnikov.

Najbolj so ponosni na nagrado CES Innovati-
on Award Nominee, prejeto leta 2019. S tem 
so dokazali, da lahko predstavijo izdelek, ki je 
premaknil smernice v GPS-tehnologiji nekaj 
stopničk višje. Chipolo je 
januarja 2020 na CES-u (naj-
večji sejem zabavne elek-
tronike na svetu) predstavil 
nov produkt, za katerega so 
zbrali tudi veliko prednaro-
čil. Je pa zaradi krize proda-
ja v aprilu in maju drastično 
padla in še vedno ni na rav-
ni lanske. Se pa kaže veliko 
priložnosti za naslednje 
leto, tako da gredo z opti-
mizmom naprej.

Prav pred tednom dni so 
lansirali produkt Chipolo 
Ocean Edition, ki nakazuje 
smernice podjetja v nasled-
njih letih. Predvsem želijo 
uporabljati reciklirane ma-
teriale. Zadnji izdelek Chi-
polo je narejen iz odpadnih 
ribiških mrež, pobranih v 
oceanih. Tudi embalaža je iz 
recikliranega papirja. Dolgo-
ročno načrtujejo še veliko več ukrepov, ki bodo 
zmanjšali ogljični odtis, in s tem bodo drugačni 
od drugih proizvajalcev v tej kategoriji.

Razglasitev epidemije jim je prinesla cel kup 
problemov in jim uničila veliko priložnosti, saj 
produkt, kot je njihov, bistveno težje razviješ 

Obesek Chipolo vam 
pomaga iskati založene 
in izgubljene stvari

od doma. Potovanj in sejmov 
ni na voljo, zato je pridobiva-
nje novih kupcev težje. So pa 
investirali v zaposlene, saj, kot 
pravijo, brez njih podjetje ne 
obstaja. Zaposlenim so omo-
gočili, da opremo odnesejo do-
mov. Poslovanje je bilo že prej 
na visokem nivoju digitalizaci-
je, tako da težav v komunikaciji 
ni bilo. Nekateri zaposleni so že 
pred krizo delali kakšen dan v 
tednu od doma, tako da jim to 
delo ni bilo neznano. Veliko več 

poudarka so dali 
tudi spletni pro-
daji.

Po njihovem 
mnenju je dr-
žava potegnila 
prave poteze z 
možnostjo dol-
goročnih kredi-
tov in drugimi 
subvencijami. 
Se pa bojijo, da 
start upi niso v 
dolgoročni vi-
ziji Slovenije, 
če pa že so, so 
investicije pre-
majhne, da bi 
lahko dobivali 
nove ”unicorne” 
(samoroge). Ko-
ronakriza ne bo 
kmalu zbledela, 
zato je ključno, 

da se, v primerjavi s krizo pred 
desetimi leti, vzpodbujajo inve-
sticije na različnih segmentih, 
in predvsem, da se ne bo poza-
bilo na start upe, še dodajajo.

”Bodi preprost in pošten 
do svojih partnerjev in 

sodelavcev.”

GARANCIJA  SPS-a, SEMENSKI KAPITAL SPS-a
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”V podjetništvu ni skrivnosti, 
za uspeh moraš imeti produkt, 
ki ga uporabniki potrebujejo, 
potrebni sta dobra ekipa in 

velika želja po dosegu ciljev.”

P1plus 2020 – Garancije Sklada za bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere

1. (Obratna sredstva zaradi COVID-19) 
2. (Obratna sredstva zaradi vpliva 

epidemije Koronavirus – COVID-19)
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OZE – OBNOVLJIVA ZELENA 
ENERGIJA D.O.O.

ZGODBA O USPEHU 

Podjetje OZE d.o.o. je na trgu prisotno že od leta 
2012. Zadovoljni in ponosni so, da so s trdim de-
lom, trudom in zagnanostjo razširili obseg dela 
in poslovnega sodelovanja ter pridobili zaupanje 
kot najboljši slovenski proizvajalec varčnih to-
plotnih črpalk KRONOTERM.

Njihovo podjetje je glede na 
število zaposlenih mikro ve-
likosti, a kljub temu izvajajo 
zelo razpršene storitvene 
dejavnosti. Primarna dejav-
nost je montaža toplotnih 
črpalk, ostale pa so se razvi-
jale sproti in z leti glede na 
razpoložljivi kader in razpo-
ložljiva finančna sredstva. 
Tako danes nudijo tudi tu-
ristične kapacitete z oddaja-
njem mobilnih hišic, izobra-
ževanje oziroma tečaje ter 
inštrukcije iz angleškega in 
nemškega jezika.

Razglasitev pandemije jim 
je narekovala znatno prila-
goditev delovnega procesa 
in povzročila zmanjšanje 
števila naročil v prvi fazi za 
več kot 50 odstotkov v pri-
merjavi z letom 2019.

Direktor Henrik Bajda meni, 
da so le redki poslovneži 
takšni, ki bi svoje delo v času koronakrize lahko 
ocenili kot uspešno. Prej bi si upal trditi, da je 
kar nekaj podjetnikov, ki jih je kriza v letih 2008-
2009 naredila previdnejše in so se vsak po svojih 
najboljših močeh skušali pripraviti na morebitne 
podobne čase. 

Podjetje za ogrevanje, 
prezračevanje in 
hlajenje prostorov ter 
objektov

Delovne razmere so v podjetju morali prilagoditi predvsem z vidi-
ka varstva in zdravja pri delu. Digitalizacija pri načinu poslovanja 
ni narekovala nobenih sprememb. 

Investirali so predvsem v material in storitve na zalogo, ker so 
predvidevali, da bo v primeru dlje trajajoče krize zaradi pandemi-
je pričelo primanjkovati osnovnih rezervnih delov, ki jih potrebu-

jejo za montažo ogrevalnih sistemov. 

V njihovem podjetju se neprekinjeno dodatno izobražu-
jejo, kar jim sproti zagotavlja uspešno prilagajanje tako 
potrebam trga kot tudi aktualnim kriznim razmeram.

V letošnjih ”sušnih” mesecih so za nekaj zaposlenih 
odredili čakanje na delo in s tem ohranili vsa delovna 
mesta. Vse zaposlene spodbujajo tudi k dodatnemu iz-
obraževanju, kar jim pomaga pri njihovem kariernem 
razvoju, podjetju pa pri dvigu storitev na še višjo kako-
vostno raven.

Bajda se strinja, da je naša država veliko naredila za 
podjetja in samostojne podjetnike v času koronakrize. 
Meni tudi, da so vladni svetovalci iz gospodarskih sfer 
poskušali prenesti vse želje menedžerjev in zaposlenih 
v neke vladne ukrepe za pomoč in omilitev težav, ven-
dar pri tem vseh posameznih interesnih skupin nikoli 
ni mogoče povsem zajeti. Tako so bili nekateri ukrepi, 
po njegovem, preveč splošni in so zajeli tudi skupine, 
ki jih koronakriza ni prizadela (recimo spletna prodaja, 
ki se je v tem času povečala), medtem ko so bili drugi 
posamezniki, na primer organizatorji kulturnih in špor-
tnih dogodkov, povsem prepuščeni samim sebi.

Po njegovem bi bilo treba več truda usmeriti v podpo-
ro za zaposlovanje in ne toliko v socialno pomoč. Pri tem nima v 
mislih zmanjšanje socialnih transferjev, temveč močno povečanje 
spodbud za zaposlovanje, mogoče z nagradami (višino subvencij) 
s progresivno rastjo plač zaposlenim in z nagradami za zaposlitve 
za nedoločen čas oziroma najmanj 48 mesecev.

»Mislim, da je bila 
v preteklosti moja 
največja poslovna 

napaka prekomerno 
zaupanje v poštenost 

in korektnost nekaterih 
poslovnih partnerjev.«

MIKROKREDIT SPS-a
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”Več truda bi morali usmeriti v 
podporo za zaposlovanje in ne 

toliko v socialno pomoč.”

P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih 
območjih z visoko brezposelnostjo in na 

obmejnih problemskih območjih
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EMS SEJMI D.O.O.
ZGODBA O USPEHU 

Podjetje na področju sejemskega inženiringa 

EMS Sejmi d.o.o. iz Cerkelj na Gorenjskem imajo več kot 30-letno tradi-
cijo na področju sejemskega inženiringa. Projektirajo in gradijo sejem-
ske postavitve, nudijo svetovanje, zasnovo in zgradbo sejemske stojni-
ce na ključ ter razvijajo tehnološko napredne storitve za svoje stranke. 
Sledijo trendom v načrtovanju in postavitvi razstavnih prostorov. 

Razmišljajo v prihodnost, iščejo drugačne pristope in ponujajo tehno-
loško napredne rešitve v tradicionalni industriji, ki skriva še ogromno 
potenciala. Skupaj s partnerji razvijajo ideje, ki strankam omogočajo 
napredne, inovativne in interaktivne rešitve. 

Trenutno, glede na nastalo situacijo v svetu, ponujajo interaktivne stoj-
nice, ki so na trgu popolna novost in so jih razvili za prilagoditev v 
razmerah covida-19.

Izdelava stojnice s pomočjo naprednih komunikacijskih orodij omo-
goča njihovim strankam tako vizualno kot tehnološko funkcionalno 
napredno predstavitev podjetja.

Za doseganje interaktivnosti na razstavnem prostoru uporabljajo naj-
novejša dostopna orodja napredne digitalne komunikacije, ki vklju-
čujejo prikazovanje realnosti na drugačen način, s prikazovanjem 3D 
vsebin preko različnih medijev (hologrami, video wall, tehnologiji WR 
in AR, touch screen …).

Zasnovali so tako imenovane reusable stojnice – stojnice za večkratno 
uporabo, ki so poleg ekološke prijaznosti tudi stroškovno učinkovite in 
optimalne za stranke. Strankam tako zmanjšajo vsakokratne stroške 
sejemskega nastopa na minimum in zagotavljajo, da je material pame-
tno izrabljen.

Podjetje se v 90 odstotkih ukvarja s postavitvijo razstavnih prostorov 

Od koncepta do 
izvedbe

na sejmih in 10 odstotkov z gostinstvom, ki je bilo 
do sedaj vezano le na zimsko sezono. Glede na to, da 
sta obe dejavnosti v današnjem času hudo prizadeti, 
saj so vsi sejmi doma in v tujini odpovedani, gostin-
ski del pa je bil sezonskega značaja, situacija za njih 
predstavlja veliko katastrofo. Zato se je podjetje odlo-
čilo poiskati novo poslovno priložnost v gostinstvu. 
Z odprtjem novega lokala v prihodnjih dneh se bodo 
poleg strežbe malic, pic in hrane po naročilu usmerili 
predvsem v razvoz.

Ker je podjetje v bližini Letališča Jožeta Pučnika Lju-
bljana, kjer se je oblikovala nova industrijska cona in 
je tudi sicer v tem delu precej podjetij, vidijo razvoz 
hrane kot dobro priložnost za vir dohodka v teh ča-
sih.

Kot pravijo, sama sejemska panoga trenutno stoji, 
zato so se nekatera konkurenčna podjetja celo od-
ločila, da prenehajo delovati. Pri EMS Sejmih pa so 
se odločili za vztrajnost, se lotili izdelave nove inter-
netne strani in se trudijo pridobiti nove stranke. Ker 
njihov posel temelji na osebnih stikih, se poskušajo 
čim bolj prilagoditi nastali situaciji.

Delovne razmere so morali zelo prilagoditi, saj so 
osebni stiki zelo omejeni. Svoje storitve so pričeli 
opravljati preko drugih kanalov, predvsem spletnih.

COVID KREDIT SPS-a ZA TURIZEM IN GOSTINJSTVO
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COVID kredit za turizem in gostinjstvo 50.000
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ALPLES
ZGODBA O USPEHU 

Ko stanovanje postane dom

Podjetje Alples je bilo ustanovljeno leta 1955 
in je danes najbolj prepoznavna pohištvena 
blagovna znamka v Sloveniji. Zavzemajo se za 
visoko kakovost izdelkov, njihov razvoj in ne-
prestano izboljšanje načinov dela ob ohranja-
nju družbene odgovornosti podjetja, obenem 
pa je njihova pozornost stalno usmerjena v 
skrb za kupce. Z bogato tradicijo si je podjetje 
Alples pridobilo izkušnje in znanje, s katerimi 
znajo izkoristiti nove trende in tehnologije, ki 
jih zajete v izdelke nudijo kupcem. Njihov slo-
gan “Ko stanovanje postane dom” zgovorno po-
trjuje prav to. Za kupca je izbira Alples najlažja 
pri opremljanju stanovanja, saj za ugodno ceno 
dobi vse na enem mestu. Z 
dolgoletno tradicijo izdela-
ve sestavljivega pohištva za 
opremo spalnic, otroških 
in mladinskih sob, dnevnih 
sob ter predsob ponudbo 
dopolnjujejo še s kuhinjami 
in vgradnimi omarami, izde-
lanimi po meri. 

Alplesov direktor Velko Gor-
tnar meni, da je skrivnost 
njihovega uspešnega poslo-
vanja v času koronakrize v 
prvi vrsti izredno kvalite-
ten tim, ki se znajde v vseh 
procesih poslovanja in zna 
s svojimi kompetencami 
odreagirati na spremembe. 
Kot drugo pa je njihova spo-
sobnost hitrega prilagajanja 
na spremenljivost razmer, 
še dodaja. Brez prilagajanja 
poslovnih modelov prepros-
to ne gre. Spremembe raz-
mišljanja potrošnikov, ki jih je koronakriza na-
kazala, se bodo v letih, ki prihajajo, še krepile. 
Spremenil se bo proces nakupov, nakupna izku-
šnja kupca bo zahtevala nov, drugačen pristop 
vseh podjetij, še meni Gortnar.

Delovne razmere in pogoje dela so prilagodili in 

Proizvajalec 
pohištva

jih še prilaga-
jajo glede na 
razmere v Slo-
veniji. Osnov-
nih kompe-
tenc imajo 
Alplesovi za-
posleni dovolj, vendar hitre spremembe 
v trenutni situaciji silijo vse v še hitrejše 
prilagajanje razmeram, ki pa zahtevajo 
nova, drugačna znanja.

Kot ključni dejavnik za uspešno poslova-
nje podjetja v prihajajočih letih Gortnar 

vidi v digitalizaciji podjetij. 
Letos so pri Alplesu po pla-
nu investirali v digitaliza-
cijo podpore CAD/CAM, s 
čimer so postavili temelje 
za digitalno obvladovanje 
kompletnih procesov, od 
designa izdelkov, konstru-
iranja, proizvodnje do pro-
daje končnim strankam.

To bo vsem njihovim bo-
dočim kupcem omogočilo 
novo nakupno izkušnjo in 
poenostavilo celoten pro-
ces opremljanja njihovega 
doma. Tako bo slogan pod-
jetja ”Ko stanovanje posta-
ne dom” še močnejši.

Ukrepi, ki jih je država 
sprejela v času koronak-
rize, so bili zelo dobri in 
nujno potrebni za veliko 
večino slovenskih podjetij. 

Po Gortnarjevem mnenju so s tem deloda-
jalci lahko ohranili marsikatero delovno 
mesto in zagon poslovanja v normalnem 
obsegu je bil enostavnejši.

”Ponosni smo na vse 
izzive, ki smo jih v 
podjetju s skupnim 

trudom celotne ekipe 
realizirali.”

COVID SPODBUDE ZA LESARSTVO 
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”Včerajšnja napaka naj ti bo 
današnja učiteljica.”

P4L 2020 – Spodbude za MSP za razvoj in 
uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

(uvajanje najsodobnejše tehnologije 
robnega lepljenja): cca 122.000
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HOPALAI D.O.O. 
ZGODBA O USPEHU 

Hopalai je start up, ki so ga ustanovili štirje so-
lastniki dveh mikro podjetij. Pod okriljem Pri-
morskega tehnološkega parka je marca 2019 
na trg lansiral aplikacijo Kobi. Ta je namenjena 
otrokom, ki se srečujejo z disleksijo in drugimi 
bralnimi težavami ter težavami pri opismenjeva-
nju. Gre za inovativen učni pripomoček za učenje 
branja, ki s prilagodljivim oblikovanjem besedila 
in barvami pomaga otroku pri zlogovanju in ve-
zavi. Aplikacija uporabnikom omogoča dostop do 
Kobi knjižnice, kjer najdejo kakovostno literatu-
ro, primerno otrokom, ki se 
učijo brati. Dodatno lahko 
uporabniki v aplikacijo vne-
sejo katero koli knjigo, tako 
fizično kot digitalno. V apli-
kaciji nato besedilo prilago-
dijo glede na potrebe otroka 
in tudi spremljajo njegov 
napredek.

Leto 2020 je za njihovo eki-
po prineslo veliko izzivov. 
Seveda so v času epidemije 
morali reorganizirati delo 
ekipe in poskrbeti za orga-
nizacijo dela od doma. Ime-
li so to prednost, da so kot 
majhna ekipa, ki se hitro 
prilagodi in hitro uči, lahko 
takoj odreagirali na spre-
membo in aplikacijo zača-
sno ponudili brezplačno. S 
tem so pridobili veliko upo-
rabnikov, ki so jim pomagali 
razumeti njihove želje in na-
vade. Sicer v tem času niso nič investirali, ampak 
predvsem nadaljevali delo. Ker je bil odziv res ve-
lik, je to za sabo potegnilo še več dela brez direk-
tnega finančnega učinka. Kljub temu sedaj opaža-
jo, da so dosegli zavidljivo raven prepoznavnosti 
v slovenskem prostoru in si pridobili dober uvid 

KOBI - aplikacija za 
učinkovito učenje 
branja

v potrebe kupcev nasploh. V skladu s pridob-
ljenimi povratnimi informacijami so aplikacijo 
dodelali in letos v septembru začeli pridobivati 
stranke iz ZDA. 

Prodreti na ameriški trg s produktom, ki ga bo 
imel v naboru svojih orodij vsak starš otroka z 
bralnimi težavami, je tudi eden izmed njihovih 
poslovnih ciljev.

KOBI sicer še ni dosegel finančne točke preloma, 
a so se odločili, da opustijo vse druge aktivnosti 
in se mu stoodstotno posvetijo. Imajo zelo do-
ber koncept in soliden produkt, ki ga nenehno 
izboljšujejo. Pilijo poslovni model, da bo deloval 
v tujini. In kot pravijo: ”Imamo tudi svoje pos-
lanstvo, ki ga težko merimo v denarju.” Ponosni 
so na prepoznavnost blagovne znamke in stro-
kovno validacijo.

Po njihovem mnenju bi naša država, glede na si-
tuacijo, morala narediti analizo stanja na podro-
čju opismenjevanja otrok, ki so sedaj v drugem, 
tretjem in četrtem razredu, in se problematike 
lotiti primerno, saj so nastali veliki zaostanki, 
katerih posledice bodo vidne šele čez leto ali 
dve. 

Pri tem dodajajo: ”V Sloveniji imamo ogromno 
lastnega znanja, med drugim bi država lahko, 
tudi finančno, podprla projekte, kot je KOBI, ki 
prispevajo k dvigu učinkovitosti izobraževalne-
ga sistema.”

”Bodi pozoren na 
konkurenco in neguj 

svoj karakter.”

 STARTUP SPODBUDA ZA INOVATIVNA PODJETJA 
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”Imamo tudi svoje poslanstvo, 
ki ga težko merimo v denarju.”

P2 2020 – Spodbude za zagon inovativnih 
podjetij v letu 2020

Zagonska subvencija za razvoj mobilne 
aplikacije KOBI: 54.000,00
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BEE NATURAL
ZGODBA O USPEHU 

Bee Natural je slovensko podjetje, ustanovljeno 
konec leta 2019, ki si je za svoj cilj postavilo razvoj 
kozmetičnih izdelkov na osnovi čebeljega strupa 
in drugih visokotehnoloških snovi. Zdaj je njihov 
paradni izdelek krema BeeNaturalONE, ki jo ses-
tavljajo najboljša ekološko pridelana olja in aktivne 
snovi. V podjetju verjamejo v potencial čebeljega 
strupa, zato ga dodajajo v razvoj kozmetičnih izdel-
kov. Raziskujejo pa tudi druge potenciale te snovi. 
Njihove strateške smernice pri razvoju izdelkov 
so visokokakovostni naravni materiali tako v sami 
kozmetiki kakor tudi v embalaži, ki je iz najboljših 
recikliranih materialov. 

Kot podjetje so od ustanovitve večino sredstev na-
menili nenehnemu razvoju: dopolnitvi linije ONE, 
zagonu dodatne linije kozmetike, razvoju inovativ-
nih načinov aplikacije kozmetike in razvoju materi-
alov za embalažo. Zato so najbolj ponosni, da v času 
koronakrize niso bili primorani zapreti dejavnosti 
in so lahko, sicer v okrnjenem obsegu, razvijali 
nove potenciale. Tako njihovo podjetje kot kak or-
ganizem ni bilo primorano prenehati obstajati in je 
lahko dihalo naprej, ponosno povedo. 

Ustanovitelj in direktor podjetja Benjamin Pregl 
meni, da so se hitro, ugodno in ”hibridno” odzvali 
na novo situacijo, saj so lahko kombinirali sredstva 
iz naslova subvencij, nekaj pa iz državne pomoči 
koronskih ukrepov. Predvsem pa pripisuje uspeš-
no preživetje in poslovanje agilnosti podjetja, ki si 
lahko privošči zmanjšanje stroškov poslovanja in 
zadostno zalogo svojih produktov. Njihovi prihod-
nji poslovni cilji so lansiranje nove kreme za roke, 
predstavitev dopolnjene linije ONE, predvsem pa 
nadaljevati in zaključiti prodor na sosednje trge. 

Preglovo življenjsko vodilo je čebelji svet in njegova 
simbioza z naravo. To ponazori s primerom. Čebele 
oprašujejo razno rastlinje v zameno za hrano. Torej 
pripomorejo rastlinam za njihov razvoj in obstoj. 
V zameno pa dobijo hrano, ki čebelam omogoča 
razvoj in obstoj. Zato njihovo podjetje temelji na 
trajnostno naravnanem razvoju in ekološki ozave-
ščenosti (ekološke surovine, trajnostna embalaža, 
akcije za ohranitev čebel itd.). 

Pomoč države oziroma Slovenskega podjetniškega 
sklada po besedah Benjamina Pregla v obliki in viši-
ni financiranja zadostuje za njihove najosnovnejše 
poslovne procese.

Ekološka High-
Performance kozmetika

”V podjetju se je treba obdati z ljudmi, ki 
so nam všeč in so kompetentni ter so nam 

lahko s svojimi določenimi lastnostmi 
zgled.”

STARTUP SPODBUDA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH 
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”Čas je glavna dobrina, ki ga 
nisem pripravljen zamenjati 
za nekaj, v kar ne verjamem 

oziroma verujem.” 

P2R 2020 – Spodbude za zagon podjetij na 
problemskih območjih v letih 2020-2021

Zagonska subvencija (razvoj ekološke 
High-Performance obrazne kreme, 
osnovane na čebeljem strupu in drugih 

visoko učinkovitih snoveh): 40.000,00
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GIRO CAR SHARE D.O.O.
ZGODBA O USPEHU 

GIROMOBILITY

Platforma za najem e-skirojev in e-koles

Koronakriza je med drugim potrdila, da 
se da investicijo pridobiti tudi v težavnih 
časih, kot smo jim priča letos. Zgleden 
primer je podjetje GiroCarShare, katerega 
ustanovitelj in direktor, izkušeni podjetnik 
Klemen Furlan, s ponosom pove, da je Giro 
zbirališče vizionarjev, ki verjamejo v skup-
no rabo vozil. Giro vam omogoča, da z ne-
kaj kliki oddate ali najamete vozilo. Izbirali 
boste med več sto različnimi znamkami in 
modeli ter si lahko izposodili popolnoma 
zavarovano vozilo. Najem vozila je cenej-
ši, hitrejši in preprostejši z 
uporabo mobilnega telefo-
na. S platformo GiroMobili-
ty končno lahko dosežemo 
zmanjšanje števila osebnih 
vozil in potovanj z osebnimi 
vozili, ki že dolgo veljajo za 
glavno oviro blažitve

prometnih zastojev in one-
snaževanja, pove Furlan. 
Tako se lahko oseba A, ki 
potrebuje

prevoz, kar prek pametnega 
telefona poveže z osebo B, ki 
ponuja prevoz.

Gre torej za inovativno sof-
tversko podjetje na podro-
čju trajnostne mobilnosti, 
ki razvija visokotehnološke 
rešitve za skupno rabo ne 
le vozil, temveč tudi e-koles 
in e-skirojev. S pomočjo raz-
pisa SI-SK je Giro Car Share 
prav v času koronakrize prejel skupno in-
vesticijo zasebnega investitorja in Sloven-
skega podjetniškega sklada.

Platforma za skupno rabo vozil, ki 
omogoča oddajo ali najem vozila z 
nekaj kliki.

Njihovo poslanstvo je spremeniti mobil-
nost, saj njeno prihodnost vidijo v svobodi, 
udobju in zmanjšanju obremenitve okolja. 
Svojo vizijo uresničujejo s tremi glavni-
mi stebri rešitev: deljenje vozil (predvsem 
električnih), deljenje prevozov (rideshare) 
več potnikov v enem vozilu in deljenje ele-
ktričnih koles in skirojev (za obvladovanje 
»last mile« oziroma nadaljevanje poti iz 
park&ride do centra mest). Z investicijo, ki 
jim omogoča vsaj dve leti stabilnega poslo-
vanja, si lahko privoščijo ustrezne mentor-
je in financiranje razvojne prevozne flote. 

Tako jim je omogočeno, da do-
končajo vizijo in storitve ome-
njenih treh stebrov, saj njihov 
startup temelji prav na kadrih, 
ki so tehnične narave (progra-
merji).

Furlan ima s pridobivanjem 
soinvesticije zasebnega inve-
stitorja in SPS-a zelo dobre iz-
kušnje. Kot pravi, so, ne glede 
na težavno obdobje karantene 
v tem letu, odlično sodelovali 
in usklajevali vse potrebno. 

”Naše poslanstvo 
je spremeniti 

mobilnost. 
Prihodnost 

mobilnosti vidimo 
v svobodi, udobju 

in zmanjšanju 
obremenitve okolja.” SI-SK 2019 – Semenski kapital 

– soinvestiranje z zasebnimi 
investorji

Znesek pomoči (aplikacija, 
ki ponuja nadzor nad floto 
sredstev in omogoča prilagajanje 
kriterijem posameznih mest): 

600.000,00

SEMENSKI KAPITAL ZA INOVATIVNA PODJETJA 
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”Naprej posnemaj najboljše, 
nato inoviraj.”
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BETI D.D.
ZGODBA O USPEHU 

Več kot 90 odstotkov izdelkov izvozijo na trge ZDA, EU, Rusije 
in Bližnjega vzhoda. Podjetje iz Metlike ima podobno zgodbo 
kot druga nekoč uveljavljena slovenska podjetja oziroma bla-
govne znamke. Beti Metlika, ki je kmalu po ustanovitvi leta 
1956 zaradi bliskovitega ra-
zvoja veljala za gospodarski 
čudež, je bila mnogo več kot 
le tovarna. So pa seveda bili 
vzponi in padci. Kot pravi 
direktorica Maja Čibej, mo-
rajo, da preživijo na trgu, 
biti visoko fleksibilni.

Prodajajo v več kot 30 dr-
žavah po svetu in širitev 
koronavirusa se je tako pos-
topoma odražala v njihovih 
naročilih. Naročila so jim 
aprila letos padla zgolj na 
25 odstotkov. Nato so pos-
topoma naraščala, sedaj so 
nekje na 80 odstotkih prete-
klih let. Čibejeva dodaja, da 
je tekstilna panoga močno 
prizadeta zaradi posledic 
pandemije, saj ta močno 
spreminja nakupovalne na-
vade oblačil. 

V začetku epidemije jih je 
najbolj prizadelo dejstvo, da so bile sredi marca, ko je bilo 
naročil še precej, onemogočene dnevne migracije, saj je okoli 
tretjina zaposlenih iz Hrvaške. Metlika je bila tudi eden od 
prvih krajev, kjer se je marca virus pojavil. Veliko časa so 
najprej namenili komunikaciji s sodelavci, ki so kljub nego-
tovi situaciji prihajali na delo. Takoj so uvedli vse preventiv-

Beti d.d. je srednje 
veliko podjetje in 
vodilni evropski 
proizvajalec 
barvane 
poliamidne preje. 

ne ukrepe, da so zagotovili varno delo. Z ustvarjenim 
zaupanjem in odprto komunikacijo so delali nepretr-
goma tako marca kot aprila. Kasneje so zaradi upada 
naročil morali uvesti čakanje na delo in z julijem kraj-
ši delovni čas.

Po mnenju Čibejeve je ključno, da v takih izrednih 
razmerah ohranijo tudi dolgoročno vizijo. Treba je 
sicer umiriti in stabilizirati trenutno stanje, vendar 
gledati tudi naprej in upoštevati tveganja. Ocenjujejo, 
da krize še ni konec. To leto bodo zaključili nekje z 
20- do 25-odstotnim upadom prodaje glede na 2019. 
Morali so zmanjšati število zaposlenih, k sreči z meh-
kejšimi ukrepi – iztekle so se pogodbe za določen čas, 
veliko upokojitev je bilo prav v tem letu. 

Ne glede na izredne in zahtevne okoliščine gledajo 
naprej in sledijo svojim usmeritvam trajnostnega ra-
zvoja podjetja. So podjetje z nizko dodano vrednostjo, 
okrog 24.000 evrov, in se zavedajo, da morajo pospe-
šeno delati na dvigu. To želijo doseči z razvojem kom-
petenc in z vlaganji v avtomatizacijo, digitalizacijo in 
podobno. Menijo, da so razpisi pri tem pomemben 
element predvsem zato, ker omogočajo podporo zu-
nanjih strokovnjakov za specifična področja.

Sicer jim je sprememba Zakona o minimalni plači 
otežila njihove aktivnosti in kakršnokoli planiranje 
za naprej. Če bodo stroški dela naraščali, bodo seve-
da prikrajšane investicije in usposabljanja, kar potem 
vodi v spiralo navzdol, menijo.

Negotovosti pa so se pojavile tudi pri razpisu za di-
gitalizacijo, predvsem kar se tiče sistematičnosti, 
strukturiranja in rokov. Vsekakor bi bili veseli bolj 
”ciljanih” razpisov za podjetja, kot so oni.

”Verjamem, da uspeh 
ne pride čez noč, ampak 

ga podjetnik gradi 
več let. Pri tem sta na 
eni strani pomembni 

ambicioznost in drznost, 
da se pogumno lotimo 
novih izzivov, na drugi 

pa partnerstvo in 
odgovornost, saj je pravi 

uspeh le takrat, ko so 
vključeni vsi deležniki.”

VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC 
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”Dovolj pravih kompetenc je 
ključni faktor, da podjetje krizo 

uspešno prebrodi.”

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc (2020)
Subvencija za dvig digitalnih kompetenc 
(prilagoditev delovnih procesov 

digitalizaciji): 9.998,40



V letu 2020 pomembno pomoč podjetjem 
predstavljajo tudi subvencije za nakup 

zaščitne opreme, ki jo bo do konca letošnjega 
leta koristilo čez 3.000 MMSP-jev.


