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ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
Pridružite se nam na ekskluzivnih B2B dogodkih in konferencah ter navežite nove poslovne stike
z avstrijskimi podjetji! Dogodke sofinancira go-international, skupna iniciativa avstrijskega Zveznega
ministrstva za digitalizacijo in gospodarstvo (BMDW) ter avstrijske gospodarske zbornice (WKÖ).
 International Digital Security Forum
2.-3. december 2020
Dunaj

 Future of Building
23. marec 2021
Dunaj

Na Mednarodnem forumu za digitalno varnost (IDSF) se bodo
podjetniki, strokovnjaki, odločevalci ter drugi interesenti
seznanili z aktualnimi trendi in vzpostavili nova partnerstva.
Osrednja tema bo digitalna varnost v času pandemije in večjih
dogodkov.

Spoznajte najnovejše tehnologije ter inovativne projektne
ideje na področju trajnostne gradnje in visokokakovostnih
stavb, obenem pa se udeležite individualnih B2B pogovorov in
pridobite nove poslovne partnerje.

 International Machinery and
Plant Engineering Forum

 Marketplace Austria Food

11.-12. marec 2021
Dunaj
Avstrija sodi na področju strojegradnje med vodilne ponudnike
na svetu. Mednarodna konferenca z B2B sestanki omogoča
podjetjem z vsega sveta, da navežejo nove poslovne stike in
partnerstva z avstrijskimi podjetji.

Oktober 2021
Dunaj
Marketplace Austria Food nudi mednarodnim trgovcem in
grosistom edinstveno priložnost za srečanje z avstrijskimi
proizvajalci prehrambnih izdelkov ter pijač. Obiščite Avstrijo in
okusite njene dobrote!

Želite izvedeti več o avstrijskih podjetjih iz vaše branže? Publikacije FRESH VIEW nudijo obsežen pregled
najpomembnejših gospodarskih panog ter informacije o vodilnih podjetjih in njihovi ponudbi. Prelistajte
najnovejše izdaje na spletni strani www.advantageaustria.org/si ali pa naročite svoj brezplačen tiskani
izvod na ljubljana@advantageaustria.org.
ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
W www.advantageaustria.org/si
E ljubljana@advantageaustria.org
fb.com/advantageaustriaSI
ADVANTAGE AUSTRIA in SLOVENIA
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ilhelm Nest je s 1. oktobrom
letos prevzel položaj direktorja ADVANAGE AUSTRIA
Ljubljana, uradnega predstavništva avstrijske gospodarske zbornice
(WKÖ) v Sloveniji. Pred tem je bil pri WKÖ na
Dunaju vodja programa za spodbujanje internacionalizacije go-international, med letoma
2011 in 2018 pa direktor ADVANTAGE AUSTRIA Dublin.

Česa se najbolj veselite ob prevzemu
položaja direktorja ADVANTAGE
AUSTRIA Ljubljana?
Ena izmed poglavitnih nalog ADVANTAGE
AUSTRIA je povezovanje slovenskih in avstrijskih podjetij in spodbujanje novih poslovnih
partnerstev. Zato se še posebno veselim spoznavanja tukajšnjih podjetij in odločevalcev.
Trenutne razmere nekoliko otežujejo moje
prve korake v Sloveniji, vendar verjamem, da
se bodo kmalu znova izboljšale.
Slovenija je sicer ena izmed najpomembnejših gospodarskih partneric Avstrije, blagovna
in storitvena menjava med državama je v letu
2019 znašala 7,5 milijarde evrov. V Sloveniji
je več kot tisoč podružnic avstrijskih podjetij,
ki ustvarjajo več kot 20 tisoč delovnih mest.
Z neposrednimi naložbami v vrednosti 3,6 milijarde evrov je Avstrija največji tuji vlagatelj v
Sloveniji, pred Luksemburgom, Švico, Nemčijo
in Italijo. Vse to priča o odličnem in zglednem
gospodarskem sodelovanju med državama, seveda pa je še veliko neizkoriščenih priložnosti.
Kje vidite največ priložnosti za
prihodnja skupna sodelovanja v
Sloveniji?
Priložnosti za avstrijska podjetja vidim predvsem na področju logistike in mobilnosti,
avtomobilske in kovinskopredelovalne industrije, zelenih tehnologij, IKT, turistične infrastrukture ter medicinske in farmacevtske
industrije.

POSEBNA IZDAJA AVSTRIJA in SLOVENIJA

Neposredna bližina je za podjetja zagotovo
velika prednost. Poleg tega Slovenijo odlikujejo dobra infrastruktura, zelo konkurenčne
proizvodne zmogljivosti, odlično usposobljeni
strokovnjaki, zanesljivi dobavitelji, politična
stabilnost in zavezanost k varovanju okolja.
Kaj pa v Avstriji?
Znamka »Made in Austria«* je v Sloveniji zelo
cenjena. Je sinonim za kakovost, zanesljivost in
inovativnost. Zato ne preseneča, da vse več slovenskih podjetij išče nova partnerstva v Avstriji
oziroma so se v Avstriji že uspešno uveljavila.
Največ priložnosti vidim za slovenske »skrite
prvake« in inovativna tehnološka podjetja.
Kakšnih izvoznih spodbud so deležna
avstrijska podjetja?
V Avstriji je na voljo zelo širok spekter finančnih
spodbud za pospeševanje izvoznih aktivnosti
podjetij. Udeležujejo se lahko sofinanciranih
poslovnih delegacij, skupinskih sejemskih
predstavitev in mednarodnih poslovnih dogodkov, potegujejo se lahko za neposredne finančne spodbude, izvozne garancije in druge oblike
sofinanciranja. Obstaja več različnih akterjev
na zvezni in deželni ravni, zato je zelo težko
oceniti globalno vrednost vseh spodbud.
Avstrijskim podjetjem so med drugim na
voljo izvozne spodbude v okviru programa
go-international, skupne iniciative avstrijskega Zveznega ministrstva za digitalizacijo
in gospodarstvo (BMDW) ter WKÖ. Podjetja
lahko pridobijo nepovratna sredstva, s katerimi sofinancirajo do polovice stroškov vstopa na tuji trg, sredstva za digitalno transformacijo in podobno. Od leta 2003 je iniciativa
go-international podprla več kot 35 tisoč avstrijskih podjetij.
Kaj pa nemonetarno pomoč?
To sta svetovanje in podpora pri iskanju poslovnih partnerjev pri njihovih izvoznih dejavnostih. ADVANTAGE AUSTRIA je namreč zelo

STEPHAN HUGER

Intervju

»SLOVENIJA JE INOVATIVNA
DEŽELA S ŠTEVILNIMI SKRITIMI
PRVAKI, IZJEMNIMI DOSEŽKI
NA PODROČJU RAZISKAV IN
RAZVOJA TER POMEMBNIMI
KONKURENČNIMI PREDNOSTMI.«
pogosto prvi naslov za podporo ob vstopu na
tuji trg, saj naša mreža šteje več kot 100 pisarn v 70 državah. Lahko se pohvalim, da nas
je International Trade Center večkrat uvrstil
med najboljše organizacije za pospeševanje
zunanje trgovine na svetu. Ne nazadnje v tujino izvaža več kot 60 tisoč avstrijskih podjetij.
Katere spodbude avstrijska podjetja
najpogosteje izkoristijo?
Najpogosteje spodbude na področju novih tehnologij in digitalizacije.
Glede na to, da prihajate iz avstrijske
Koroške, kako ocenjujete potek
rebrendiranja te dežele in ali so že vidni
kakšni rezultati?
»Kärnten – It’s my life!«** S tem sloganom
se avstrijska Koroška promovira kot odličen
prostor za naložbe, gospodarske dejavnosti,
delo in življenje. Glavno vodilo pri rebrandiranju je bilo pod isto blagovno znamko združiti
vse prednosti in priložnosti, ki jih ponuja dežela, ter obenem podpreti njeno internacionalizacijo. Rezultati bodo verjetno vidni šele
v prihodnjih mesecih, verjamem pa, da lahko
pričakujemo dolgoročne pozitivne učinke.
Se vam zdi, da bi lahko bila Slovenija
tudi uspešnejša, če bi se rebrendirala,
in v kateri smeri?
Znamka »I Feel Slovenia«*** je mednarodno
že zelo uspešno uveljavljena. Slovenija je vsekakor zeleni biser trajnostnega turizma in še
veliko več. Je inovativna dežela s številnimi
skritimi prvaki, izjemnimi dosežki na področju
raziskav in razvoja ter pomembnimi konkurenčnimi prednostmi. Vsi ti presežniki ne smejo ostati spregledani.
Op.: * Narejeno v Avstriji; ** Koroška – To je moje
življenje!; *** Čutim Slovenijo.
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Sodelovanje

»LANI SMO SE PRIDRUŽILI
AVSTRIJSKO-NEMŠKEMU
PODJETJU BE-TERNA, KAR
JE BIL ZA NAS ODLOČILEN
KORAK PRI ŠIRITVI NA
TUJE TRGE,«

PREDNOSTI POVEZOVANJA
V MEDNARODNE SKUPINE
PODJETJA V OKVIRU VEČJIH
MEDNARODNIH SKUPIN LAHKO LOKALNIM
STRANKAM MARSIKDAJ PONUDIJO BOLJ
SPECIALIZIRANE REŠITVE.

P

od lastništvom vodilnega ponudnika digitalnih storitev in komunikacije v državah srednje in vzhodne
Evrope lahko v A1 Slovenija učinkoviteje krepijo svoj položaj na slovenskem
trgu celostnih komunikacijskih rešitev. O
številnih prednostih članstva v mednarodni
telekomunikacijski skupini, ki se izražajo
tako v podjetju kot tudi v končnih produktih in storitvah, ki jih ponujajo uporabnikom,
več v nadaljevanju, v katerem bomo govorili tudi o povezovanju za lažjo obrambo pred
kibernetskimi napadi.
Za začetek si poglejmo, kako je prišlo do
tega, da je skupina BE-terna novembra lani
prevzela del podjetja Adacta, ki se ukvarja s svetovanjem, razvojem ter uvajanjem
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rešitev Microsoft Dynamics, Qlik in Cornerstone.

Pridružitev BE-terni je
potekala gladko

V slovenskem podjetju Adacta so se že
nekaj časa zavedali, da brez velikih vlaganj, predvsem v prodajno-trženjske dejavnosti, večjega preboja na nemško govorečih trgih ne bodo mogli doseči. Iskanje
lokalnega partnerja, ki jim je podoben tako
kulturno kot poslovno, je bilo zato najhitrejša in najučinkovitejša pot vstopa na trg
DACH. Takega partnerja so našli v BE-terni, kjer so hitro videli zelo veliko sinergij.
BE-terna danes posluje že v sedmih državah in na 20 lokacijah zaposluje 860 ljudi,

V lokalne projekte lahko zdaj vključijo
strokovnjake iz regije DACH, ki prinašajo
dobre prakse iz večjih projektov oziroma
specifična tehnološka ali industrijska
znanja. V okviru večjega mednarodnega
podjetja tako lahko tudi lokalnim strankam ponudijo več strokovnosti, več specializiranih rešitev. Tudi naložbe njihovih
strank v poslovnoinformacijske rešitve so
zdaj varnejše, pravijo. Postavili so si tudi
cilj izvesti več mednarodnih projektov, za
kar imajo zdaj, ko pokrivajo večji trg, tudi
več možnosti.

ki razvijajo nove tehnologije na področju
strojnega učenja in navidezne resničnosti.
Pridružitev Adacte k avstrijsko-nemškemu podjetju zanje poleg tržnih priložnosti
prinaša tudi izjemno priložnost za njihove
zaposlene. Posamezniki, ki to želijo, lahko zdaj širijo svoja znanja, kompetence
in si nabirajo izkušnje z delom v velikem
mednarodnem podjetju. Hkrati je podjetje kot del mednarodne skupine zdaj bolj
zanimivo za širši krog iskalcev zaposlitve,
predvsem med mlajšimi. Želijo si postati
najbolj atraktiven zaposlovalec na področju IT v regiji.
»Z avstrijskimi sodelavci smo si kulturno in ideološko zelo blizu in smo hitro našli
stične točke. Naše sodelovanje sta že od
začetka spremljali visoko spoštovanje in
enakovredno vključevanje obeh strani. Skupaj smo dejavno iskali sinergije, s katerimi
lahko hitro pokažemo prednosti združitve.
Kmalu so stekli prvi skupni projekti, prvi
skupni izzivi, vzpostavitev skupnih služb,«
pove Blaž Strle, direktor podjetja BE-terna
Slovenija in holdinga BE-terna Adriatic.
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ŽIGA INTIHAR

Sinergija med družbo A1
Slovenija in lastnikom A1
Telekom Austria Group

s katerimi se spopadajo, in so bolj v koraku
s svetovnimi trendi. To se kaže tako v podjetju kot tudi v končnih produktih in storitvah, ki jih ponujajo uporabnikom.
Regijsko sodelovanje se izraža tudi v
harmonizaciji produktov in storitev, kot sta
aplikacija A1 Xplore TV ali ponudba pametnih telefonov pod lastno blagovno znamko
A1 Alpha. Tudi ponudba na področju komunikacije med napravami (M2M), ki omogoča
samodejen prenos podatkov med napravami z namenom nadzora in vodenja, je eden
izmed rezultatov sodelovanja s člani skupine A1 Telekom Austria Group.

A1 Slovenija sodelovanje v mednarodni
skupini daje dodaten zagon pri razvoju
in rasti, ne zgolj na mobilnem in fiksnem
trgu, temveč tudi na trgu naprednih digitalnih rešitev.
Delovanje v skupini A1 Telekom Austria
Group jim omogoča zlasti dostop do široke
baze znanj in izkušenj. S stalno izmenjavo
informacij in deljenjem dobrih praks med
članicami skupine se lažje lotevajo izzivov,

»KO BO SLOVENIJA
V DRUGI POLOVICI
LETA 2021
PREDSEDOVALA
SVETU EU, BOMO
S SLOVENSKIMI
PARTNERJI
OBLIKOVALI
SKUPNO STALIŠČE
PRI OBRAMBI
EVROPSKE
KIBERNETSKE
VARNOSTI,«
poudari ALI CARL GÜLERMAN,
direktor družbe Radar Cyber
Security.

Skupna zaščita pred
kibernetskimi napadi

DANIEL AUER/RADAR CYBER SECURITY

SHUTTERSTOCK

pove BLAŽ STRLE, ki je po pridružitvi Adacte
prevzel pomemben položaj v menedžerski sestavi
skupine BE-terna.

Radar Cyber Security s sedežem na Dunaju ponuja tehnologijo in lokalnim partnerjem pomaga pri gradnji lastnega centra
za kibernetsko obrambo. Po pridružitvi in
temeljitem usposabljanju lahko strateški
partnerji upravljajo svoj varnostno operativni center. Njihove stranke dobijo najnovejšo evropsko tehnologijo kibernetske
varnosti, skupaj s ponudbo, ki je prilagojena njihovim potrebam, v bližini pa jo servisira zaupanja vreden partner, ki govori
njihov jezik.
»Ker je kibernetska varnost stvar zaupanja, se veselimo vzpostavitve trdnih odnosov s pomembnimi slovenskimi partnerji
za zaščito digitalnega poslovanja lokalnih
organizacij,« poudari Ali Carl Gülerman,
direktor Radar Cyber Securityja, ki mu je že
uspelo vzpostaviti partnerstva s slovenskimi podjetji. »Zaščita javnih organov in naših
glavnih industrij naj postane skupna evropska agenda,« doda.
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Startupi

N

a obeh straneh meje je veliko
potenciala za izmenjavo znanj
in nova sodelovanja. Tehnološki
park Ljubljana ima v Avstriji veliko mrežo partnerjev, s katerimi sodeluje v
številnih projektih, prav tako z avstrijskimi
podjetji sodelujejo številna podjetja, ki so
člani njihove tehnološke skupnosti.
Eno izmed njih je Epilog, ki je od lani
lastniško povezan z avstrijsko multinacionalko Knapp AG, ki se ukvarja z avtomatizacijo intralogistike in velja za globalnega
tehnološkega prebojnika.

S povezovanjem so se jim
odprla vrata do novih
priložnosti

Epilog, član Tehnološkega parka Ljubljana
in prejemnik nagrade nemškega gospodarstva (2015), je pred tremi leti pridobil

100-odstotni delež podjetja Mentek in ga
letos tudi uradno pripojil. Leta 2017 pa so
zagnali interni startup z namenom razvoja
AGV, robotskih samovozečih vozil za uporabo v logistiki. V iskanju najboljših rešitev
za podporo procesom logistike so se izkazali kot agilni in inovativni, kar jim priznavajo tudi njihovi partnerji. Hofer, denimo, z
njihovim sistemom prihrani kar od 20 do
30 odstotkov transportnih stroškov in s
tem tudi odločilno zmanjšuje ogljični odtis.
Do prevzemnih ponudb so bili dolgo skeptični, pred slabima dvema letoma pa so se
odločili sprejeti ponudbo graške multinacionalke Knapp AG, ki je eno izmed vodilnih
svetovnih podjetij za avtomatizacijo notranje logistike v e-trgovini, farmaciji, klasični
trgovini in modi.
Knapp je s prevzemom postal ključni kupec Epilogovih storitev. Epilog zdaj zanj iz-

GERT STEINTHALER

Zagonsko vozlišče Lakeside je s slovenskimi partnerji
ustanovilo omrežje Start:up Alpe-Adria.
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vaja strateški razvoj programske opreme in
robotike ter implementira Knappove rešitve
za končne stranke.
»Naš notranji startup, ki razvija univerzalno platformo za samovozeča vozila (AGV) in
robotske sisteme, bomo kadrovsko razširili
in postali močan srednjeevropski robotski
razvojni center. Poleg že ustaljenega sodelovanja z domačimi univerzami si obetamo
tudi intenzivnejše sodelovanje z mednarodnimi raziskovalno-razvojnimi skupinami.
V svoje vrste bomo še naprej vabili mlade
inženirje in inženirke, ki želijo delati z najboljšimi in za najboljše,« poudarja direktor
Epiloga Damjan Širca.

Nenehno razvijajoči se
Znanstveno-tehnološki park
Lakeside

Na drugi strani meje, streljaj od Vrbskega
jezera in v bližini Celovca, stoji kampus z
80 podjetji, petimi raziskovalnimi institucijami, letalno halo za drone in laboratorijem
za 5G. Imenuje se Znanstveno-tehnološki
park Lakeside in ima ob sebi še Univerzo
Alpe-Adria in znanstveni laboratorij za otroke in mladino.
Noben znanstvenik, ki obišče koroško univerzo, tako ne izpusti obiska tega parka, ki
je nekakšen podaljšek univerzitetnega kampusa. Mnogi raziskovalci z neuniverzitetnih
raziskovalnih ustanov parka tako ubirajo
iste poti kot člani univerze. Multinacionalke,
mala in srednja podjetja, pa tudi začetniki, ki
se osredotočajo na teme IKT, cenijo sodelovalni potencial inovativnega ekosistema, ki
združuje že več kot 70 podjetij.
V Lakeside Parku pa se srečujejo tudi otroci in mladostniki. Tem je na voljo izobraževalni laboratorij, kjer lahko eksperimentirajo s kemikalijami v laboratoriju, tiskajo
3D-predmete in razpravljajo o temah, kot
so družbeni procesi, proizvodne razmere in
vsakodnevno digitalno življenje. Digitalnemu vrtcu je Mednarodno združenje znanstvenih parkov in območij inovacij podelilo
POSEBNA
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Kot zagonsko središče se je Lakeside povezal tudi s slovenskimi znanstvenimi institucijami in podjetniškimi ekosistemi. Nastal
je Start:up Alpe–Adria, ki zagonskim podjetjem zagotavlja optimalne storitve in pravo
omrežje, ki združuje slovenski in avstrijski
ekosistem.

Konferenca Start Me Up:
Ecosystem Slovenia!

Za konec pa še o dogodku prihodnjo pomlad, natančen datum žal še ni znan, na
katerem bodo avstrijska startupovska
podjetja in vlagatelji spoznavali slovensko
startupovsko sceno, njene glavne akterje,
najbolj izstopajoče zgodbe o uspehu slovenskih zagonskih podjetij ter prednosti, ki
jih ponuja slovenski trg.
Cilj dogodka v organizaciji Advantage
Austria je povezati slovenske in avstrijske startupe ter vlagatelje in pomagati pri
vzpostavitvi novih dolgoročnih sodelovanj.
Avstrijska delegacija bo tako najprej obi-

skala nekatera najuspešnejša slovenska
zagonska podjetja, podjetniške pospeševalnike, sodelavne prostore in spoznavala
nekatere primere dobre prakse.
V okviru večernega programa Demo
Day: Austria–Slovenia v sodelovanju s Poslovnimi angeli Slovenije pa so predvidene

»POT DO
KAKOVOSTNE
EKSPONENTNE
RASTI JE
SODELOVANJE
NAMESTO
KONKURIRANJA,«
poudarja DAVID PITSCHMANN,
vodja skupine za komunikacijo in
mreženje v Lakeside Science &
Technology Parku iz Celovca.
predstavitve najboljših projektov slovenskih
in avstrijskih startupov pred potencialnimi
domačimi in avstrijski vlagatelji.
Dogodek bo odlična priložnost za pogovore in izmenjavo mnenj o novih trendih in
smernicah, naložbenih odločitvah, načrtih ...
na obeh straneh meje.
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TAKO V SLOVENSKI KOT V AVSTRIJSKI
STARTUPOVSKI SKUPNOSTI SE VELIKO DOGAJA.

Okolje Start:up Alpe–Adria

LAKESIDE SCIENCE & TECHNOLOGY PARK

PODPORNO OKOLJE IN
VLAGATELJI ČAKAJO
NA OBEH STRANEH MEJE

prvo nagrado v okviru programa Inspiring
Solutions 2019.

Repozicioniranje avstrijske Koroške

INTERVJU: Marko Kašić, vodilni IKT-inženir pri A1 Slovenija

Zaradi pandemije smo veliko
bolj ranljivi tudi na spletu
Kdo je najpogostejša tarča kibernetskih
napadov?
Izkušnje nas učijo, da so glavne žrtve napadov mala
in srednja podjetja, povprečni stroški takšnega napada presegajo 35 tisoč evrov. Velikost ali panoga sicer
nimata vpliva na priložnostne napade, ki so največkrat destruktivni in lahko v nekaj minutah zaustavijo
celotno poslovanje. Po podatkih evropske konfederacije malih podjetij (ESBA) naj bi kar 60 odstotkov
podjetij, ki so bila tarča kibernetskega napada, preživelo le še največ pol leta.

KOROŠKA JE
VEČINOMA ZNANA
KOT TURISTIČNA
DESTINACIJA, VENDAR
TURIZEM PRISPEVA
»LE« 15 ODSTOTKOV
DEŽELNEGA BDP.

Lahko navedete kakšen primer napada pri
nas in kako veliko škodo je povzročil?
Stroški odprave posledic napada so lahko enormni.
Spomnimo se odmevnih primerov, kot sta Revoz in
Lekarna Ljubljana. Pri prvem je prišlo do zaustavitve
proizvodnje, v primeru lekarn pa so stroški odprave
posledic incidenta po besedah njihovega direktorja
presegli dva milijona evrov.

Desetletni cilj začrtan, najteže
je stopiti skupaj

»Imamo jasno strategijo in vizijo Koroške
2030, vendar lahko ta cilj dosežemo le, če
vse institucije, poslovne mreže in grozdi
vlečejo v isto smer. Koroška podjetja z visoko izvozno stopnjo so za nas pomembni
ambasadorji nove blagovne znamke Koroške. Zato jih poskušamo vključiti v naše
dejavnosti in trenutno z njimi izvajamo
8

DOMEN GRÖGL

A

vstrijska zvezna dežela Koroška
je visokotehnološka točka z inovativnimi podjetji, kjer je področje bioekonomije zelo razvito in
kjer potekajo velike naložbe v logistiko in
infrastrukturo, razlagata Andreas Duller
in Simon Pöpperl, ki skrbita za strateški
regijski razvoj in trženje lokacij na uradu
koroške deželne vlade (Amt der Kärntner
Landesregierung). Dodajata, da je zaradi
tega deželna vlada sprožila aktivnosti za
preimenovanje krovne blagovne znamke v
»Koroška – to je moje življenje!«, obenem
pa so se kmalu zavedeli, da mora Koroška
navzven komunicirati in promovirati enotno.
»Zato smo vzpostavili regijsko trženje Koroške – z namenom vodenja skupnega odnosa
z javnostmi in komunikacije, ki pokriva vse
dele Koroške, ki bi lahko bili zanimivi za tuje
vlagatelje, visoko usposobljene delavce, zagonska podjetja in študente,« pojasnjujeta.
Še vedno so sicer v procesu organiziranja
skupne predstavitve na opredeljenih ključnih trgih, ki so poleg Slovenije še severna
Italija, južna Nemčija in druge avstrijske
zvezne dežele. Kot poudarjata, že opažajo,
da je veliko bolj učinkovito, ko vse koroške
institucije »govorijo isti jezik in komunicirajo z enim močnim glasom«.

»TUDI DRUGE AVSTRIJSKE ZVEZNE DEŽELE, KOT STA GRADIŠČANSKA ALI
TIROLSKA, SO V POSTOPKU USTANOVITVE KROVNE ZNAMKE. SKUPNO SPOROČILO SLOVENIJE ‘I FEEL SLOVENIA‘* JE NA KOROŠKEM ZELO DOBRO
SPREJETO. TOREJ JE SLOVENIJA NEKAKŠEN VZOR KOROŠKI,«
pravita SIMON PÖPPERL in ANDREAS DULLER, ki skrbita za strateški regijski
razvoj in trženje lokacij na uradu koroške deželne vlade.
skupno fotografiranje za promocijo regije,
podjetja pa lahko to uporabijo tudi zase,«
razlagata sogovornika.
Proračun za promocijo avstrijske Koroške prispeva zvezna dežela Koroška in
trenutno znaša milijon evrov. Ob tem sodelujejo z različnimi institucijami, ki dajejo
svoj prispevek. Do konca leta bodo denimo
začeli kampanjo za obveščanje študentov
o možnostih študija na avstrijskem Koroškem. Promocijo bodo izvajali skupaj z
vsemi univerzami in tehničnimi šolami na
avstrijskem Koroškem.
»Začeli bomo s slikovnimi kampanjami
o Koroški kot poslovni lokaciji, da bi podjetnikom, usposobljenim delavcem in študentom pokazali, da Koroška ponuja veliko
več kot le lepa jezera, gore in smučišča,«
dodajata.

Želijo postati testni trg za
slovenske izdelke in rešitve za
vstop v regijo DACH

Še letos bodo objavili nov slikovni film o
Koroški, prihodnje leto pa se bodo osredotočili na povezovanje poslovnežev iz

Slovenije in Koroške. Organizirali bodo poslovne delegacije na Koroškem, da bodo
uspešna podjetja iz obeh držav vzpostavila
stike, ob tem pa bodo pokazali, da so popoln testni trg za slovenske izdelke in rešitve, s katerimi želijo slovenska podjetja
vstopiti v regijo DACH, ki obsega Nemčijo,
Avstrijo in Švico.
Preoblikovanje blagovne znamke se je
sicer začelo lani, prve skupne aktivnosti
pa so vpeljali junija letos. Zagnali so ciljno stran www.carinthia.com, kjer so vse
potrebne informacije o Koroški na voljo v
štirih jezikih, tudi slovenskem.
Med prvimi cilji so si določili seznaniti
vzorčno skupino s tem, kaj lahko Koroška
ponudi slovenskim podjetjem. Pri komunikaciji večinoma sodelujejo s podjetji s
ključnih trgov, ki investirajo na Koroškem.
»Za poslovno skupnost v Sloveniji je običajno zelo zanimivo poslušati ali brati zgodbe
drugih slovenskih podjetij, ki že sodelujejo s
koroškimi podjetji. Poleg tega sodelujemo s
poslovno mrežo, kot so gospodarske zbornice in grozdi,« pravita Duller in Pöpperl.
Op.:* Čutim Slovenijo.

POSEBNA IZDAJA AVSTRIJA in SLOVENIJA

Ali med podjetji narašča zavedanje
o pomembnosti varnostnih rešitev na spletu?
Vsekakor se zavedanje o pomembnosti vsako leto
dviguje, o tem pričajo predvsem naložbe na tem področju. Kljub temu je še vedno na voljo veliko prostora za izboljšave. Pri nekaterih podjetjih je zavedanje
na tako visoki ravni, da povprašujejo po zelo naprednih rešitvah. Obenem beležimo porast povpraševanja po varnostnih pregledih, ki jih izvajamo tudi na A1
Slovenija. Predvsem je porast pri podjetjih, ki niso zavezana izvajanju, temveč jih izvajajo zaradi lastnega
interesa oziroma varnostnega zavedanja.
In katero področje zaščite je trenutno med
podjetiji najbolj aktualno?
Trenutno največje zanimanje beležimo na področju zaščite e-pošte. Spremembe načina dela zaradi
pandemije so prinesle tudi višjo stopnjo ranljivosti,

Primer lažnega sporočila DHL o spodleteli dostavi, ki v priponki z dvojnim podaljškom namesto
podatkov o pošiljki vsebuje trojanskega konja

Nepridipravi so hitro po začetku karantene pričeli z
akcijami razpošiljanja dokaj prepričljivih lažnih sporočil o nedostavljenih paketih, brezplačni zaščitni
opremi, potrebi po spremembi računa za nakazilo
denarja in podobno. Sodobne zaščite za varovanje elektronske pošte, kakršna je tudi Vade Secure,
takšna sporočila z lahkoto prepoznajo in preprečijo,
da bi prišla v predale uporabnikov.

saj uporabniki odnašajo službene računalnike v domača omrežja, ki jih podjetja nimajo pod nadzorom.
Zato je vsak vstopni vektor potrebno še bolj preveriti.
E-pošta je najbolj izpostavljena, saj se prek 90 odstotkov napadov in vstopov v okolja zgodi ali s phishing
sporočilom ali z okužbo, poslano kot priponko. Sledi
povpraševanje po varnih dostopih do informacijskih sistemov. Predvsem gre za zaščito privilegiranih
uporabnikov oziroma administratorjev, da lahko ti
na varen način dostopajo do strežnikov. Brez VPN
tehnologij seveda ne gre, zato je bil predvsem v začetku pandemije porast tudi na področju požarnih
pregrad, ki omogočajo VPN.

Povečanje števila poskusov vdorov čez dostop na daljavo glede na državo v času epidemije COVID-19

Italija

ZDA

Španija

Nemčija

Francija

Rusija

Kitajska

S prehodom podjetij na delo od doma so tudi nepridipravi hitro začeli napadati na novo odprte dostope na
daljavo. Zaradi uporabe slabih gesel so lahko prek njih vdrli v podjetja, dostopali do zaupnih podatkov in v
nekaterih primerih tudi zakodirali podatke in zahtevali odkupnino. (Vir: BleepingComputer.com)

Kaj pa naprednejše rešitve, ki uporabljajo
umetno inteligenco?
Analitska hiša Gartner je že pred dvema letoma napovedala, da bosta strojno učenje in umetna inteligenca
vpeljana v dve tretjini varnostnih rešitev do konca
leta 2022. Pri rešitvah, ki jih mi priporočamo, se umetna inteligenca aktivno uporablja za bolj natančno
zaznavanje neželene e-pošte, še posebej pa je rešitev
specializirana za preprečevanje t. i. phishing sporočil
ter usmerjenih phishing sporočil (spear-phishing). Na
tem zadnjem delu se pojavi moč umetne inteligence,
ki je sposobna z veliko učinkovitostjo zaznati tovrstna
sporočila in naslovnika bodisi obvestiti o tem, da je
bolj pozoren, bodisi preprečiti dostavo v celoti.
Drugo področje je zaznavanje vdorov, ki se izvaja
prek analize dogodkov na delovnih postajah in strežnikih ter z analizo omrežnega prometa. V obeh primerih se aktivno iščejo vzorci obnašanja napadalca,
saj so kljub različnim metodam napadalcev nekatere
aktivnosti vedno videti enako, čeprav ne uporabljajo
istih orodij. Tako je metoda ali orodje napadalca pravzaprav nepomembno.
Kako lahko A1 Slovenija pomaga podjetjem
pri vprašanju kibernetske varnosti?
Prednost A1 Slovenija je, da smo del mednarodne
skupine in smo v stalnem stiku z razvojem dogodkov in rešitev tudi na drugih trgih, ki so že dalj časa
izpostavljeni napadom bolj kot Slovenija. Povečanje
nevarnosti čedalje bolj občutijo tudi slovenska podjetja, tem pa lahko pomagamo na več ravneh. Osnova
vsake dobre obrambe sta zadostna raven zavedanja
in izobraženost uporabnikov. Že z nekaj dobrimi
treningi in izobraževanji lahko v podjetjih dokazano
občutno dvignemo raven varnosti. Potem nastopijo
seveda najbolj osnovne, a nujne rešitve, kot na primer
dobra protivirusna zaščita, požarna pregrada naslednje generacije (UTM), storitev varnostnega kopiranja
na oddaljeno lokacijo in zaščita prometa elektronske
pošte. Vse bolj pa se uveljavljajo tudi omenjene napredne rešitve, kot denimo sistemi za zaznavanje in
odzivanje na vdore, tako na nivoju delovnih postaj in
strežnikov kot nivoju omrežja, ter rešitve za upravljanje pravic uporabniških računov ter njihovih dostopov. Na koncu seveda ne smemo pozabiti tudi rednih
varnostnih pregledov informacijskih sistemov in zaščito pred DDoS-napadi.

Posebna ugodnost
Podjetjem
omogočamo
brezplačno
uporabo inteligentne zaščite za varovanje
elektronske pošte Vade Secure do vključno
4. januarja 2021. Preverite, koliko manj
neželenih sporočil boste prejeli. Za več
informacij in vklop storitve se obrnite na
naslov ict-partners@a1.si

Promocijsko besedilo

»SMO VELIKO VEČ KOT
SAMO LEPI«

POSEL,
INVESTICIJE,
RAZVOJ, DELO,
ŽIVLJENJE!
Avstrijska Koroška

carinthia.com/sl/avstrijska-koroska

Kako poslujemo v Avstriji

KAKO SO V MEDISU IN
COSYLABU VSTOPILI NA
AVSTRIJSKI TRG
COSYLAB SE
JE POVEZAL Z
AVSTRIJSKIM
INŠTITUTOM, MEDIS
PA JE PODJETJE V
AVSTRIJI ODPRL
KAR SAM.

»Na našo severno sosedo smo vedno gledali s spoštovanjem, saj je avstrijski farmacevtski trg velik, razvit, urejen in plačilna
disciplina zavidanja vredna,« pove Matej
Mirtič, direktor za avstrijski trg v Medisu.
»V teh letih smo se naučili veliko. Največji izziv so nam ustrezni kadri pa tudi visoki
stroški pri promociji in trženju. S potrpežljivostjo, vztrajnostjo in visoko motiviranostjo
smo zrasli do srednje velikega farmacevtskega podjetja s 14 sodelavci in vsakoletno
vsaj 30-odstotno rastjo,« pojasni Mirtič in
doda, da so zelo ponosni na lastne blagovne znamke, kot sta Rosacta in Ladiva, zeliščni zdravili, za kateri je prav Medis GmbH
nosilec dovoljenja za promet na vseh trgih
Medisa in drugje po svetu.
Poleg kakovostnih izdelkov brez recepta
so zadnja leta pripeljali na avstrijski trg tudi
zdravila na recept in bolnišnične izdelke.
V prihodnje se veselijo sodelovanja s podjetji, kot sta Alimera Sciences in Neurim
12

Pharmaceuticals, saj bodo z njuno pomočjo
omogočili inovativno zdravljenje bolnikov
na področju oftalmologije in nevrologije.
Imajo stabilno rast, ob tem pa verjamemo, da bodo z novimi partnerstvi že prihodnje leto tudi v Avstriji v družbi velikih farmacevtskih podjetij, skupaj s tistimi, ki imajo
prodajo, večjo od 7,5 milijona evrov.

Zdravljenje raka s pospešenimi
delci

Cosylab od leta 2001 razvija in integrira
programsko in elektronsko opremo za najbolj zapletene in napredne znanstvene sisteme na svetu ter je eden od najpomembnejših dobaviteljev rešitev za radioterapijo
in zdravljenje raka s pospešenimi delci.
MedAustron pa je državni inštitut v avstrij-

EBG MEDAUSTRON GMBH

Od izdelkov brez recepta
do zdravil na recept in
bolnišničnih izdelkov

MEDIS

P

o mnogih letih uspešnega poslovanja v državah srednje in jugovzhodne Evrope so se v farmacevtski
družbi Medis leta 2011 odločili,
da odprejo podjetje Medis GmbH v Avstriji.
Poslovni partnerji, ki so bili zadovoljni, kako
dobro poslujejo drugje, so jih namreč spodbujali, naj svoje delo nadaljujejo tudi severno od Slovenije.

Pospeševalnik MedAustron

skem Wiener Neustadtu, ki upravlja enega
najsodobnejših medicinskih pospeševalnikov na svetu in je eno najnaprednejših
središč za terapijo z delci PT in raziskave
o njej v Evropi in svetu.
Cosylab je inštitutu že leta 2009 pomagal vzpostaviti programsko ogrodje za krmilni sistem. V to ogrodje je nato integriral
številne ključne podsisteme, in sicer od
osrednjega časovnega sistema, krmilnikov
toka v magnetih, diagnostike žarka do varnostnega sistema za paciente, ki mora žarek ustaviti v eni mikrosekundi ob ugotovitvi
morebitne napake.
Cosylab se zdaj pripravlja, da leta 2022
pripelje svoj najnovejši izdelek C-DDS v
klinične obsevalne sobe središča MedAustron. C-DDS je modularni in nadgradljivi
programski izdelek, ki ga lahko Cosylab
vgradi v svoj sistem v katerikoli center PT
na svetu. A v naboru skupnih projektov
obeh partnerjev so že novi izzivi, kot so razvoj programja za upravljanje kliničnega
delovnega procesa za obsevalno terapijo,
nadgradnja varnostnega podsistema za
paciente ter posodobitev podsistema za
pregled in nadzor celotnega pospeševalnika. Lahko bi rekli, da imata MedAustron in
Cosylab lepo skupno zgodbo o uspehu.
POSEBNA IZDAJA AVSTRIJA in SLOVENIJA

Trenutek, ko se
zaveš, da nosimo
enake barve, je
außergewöhnlich.

au|ßer|ge|wöhn|lich: izredno, nenavadno, izjemno
Vrhunski dosežki zahtevajo zanesljivo skupinsko delo, prizadevanje
in predanost. Podpiramo Vas, ker podobno razmišljamo. Čestitamo
vsem slovenskim zmagovalcem največje kolesarske dirke na svetu in
neštetim podjetnikom, ki vsak dan kažejo, česa je dežela sposobna.
Ne glede na vaše načrte: z veseljem Vas bomo podprli in se pogovorili
o vaših podjetniških idejah. Svetujemo v slovenskem jeziku.

rlb-bank.at
Raiffeisen Landesbank Kärnten | International Banking Department
T +43 463 993 00-12388 | Internationaldept@rbgk.raiffeisen.at

Kako se razširiti v Avstrijo

VAŠA
ODSKOČNA
DESKA NA
NEMŠKO
GOVOREČE
TRGE
AVSTRIJA JE ZA SLOVENSKA PODJETJA ZELO
PRIVLAČEN TRG Z VELIKO KUPNO MOČJO.

A

vstrija se uvršča med najbolj
inovativne in uspešne države
Evropske unije in kot dinamična poslovna lokacija, ki izstopa
zaradi sodobne infrastrukture in visokokakovostnih tehnologij, ponuja slovenskim
podjetjem veliko priložnosti.
Vse več slovenskih podjetnikov se zato
odloča za odprtje podjetja v Avstriji. Razlogi za to so številni. Avstrija ponuja kvalificirane in motivirane delavce, gospodarsko in socialno stabilnost, osrednjo lego v
osrčju Evrope, davčne ugodnosti, subvencije in drugo.
Pri ABA – Invest in Austria opažajo tudi,
da je za slovenska podjetja Avstrija pogosto prvi korak pri internacionalizaciji njihovega poslovanja na trge DACH – Nemčije,
Avstrije in Švice.
»Priznane raziskovalne institucije, kot sta
Silicon Austria Labs in Joanneum Research,
ponujajo obetavne možnosti sodelovanja za
slovenska tehnološka podjetja. Avstrija je
nadpovprečno dobro pozicionirana na področju raziskav in razvoja. Vlagatelji lahko
14

med drugim izkoristijo 14-odstotno premijo
za davek na raziskave in ciljno financiranje
za spodbujanje tesnega sodelovanja med
znanostjo in podjetjem,« postavlja v ospredje Marion Biber, generalna direktorica ABA
– Invest in Austria.

Ugodna lega in stabilno okolje

Avstrijska lega je podobna slovenski, kar
pomeni, da zaradi osrednje lege lahko z
letalom v treh urah dosežete katerokoli
članico EU. Predvsem za podjetja, ki že
več let delajo čezmejno, je ustanovitev
podjetja v Avstriji zanimiva zaradi boljšega dostopa do nemško govorečih trgov.
Tudi gospodarska in socialna stabilnost
sta pomembna dejavnika pri ustanavljanju podjetja. Avstrija vabi z nizko stopnjo
stavk, učinkovito in hitro javno upravo in
do podjetij prijazno gospodarsko politiko.
Podjetja uživajo ugodnosti sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, davčnih
odbitkov in široko dopustnih neobdavčenih
zneskov, 25-odstotnega davka od dobička
pravnih oseb ...

SHUTTERSTOCK

Številne ugodnosti za
podjetnike

V Avstriji poznajo več oblik ustanovitve in
registracije podjetja, najbolj priljubljena je
GmbH, torej slovenska d. o. o., pojasnjujejo v davčni pisarni DDr. Jaklitsch & Mag.
Picej.
Pri izbiri pravne oblike vašega podjetja v
Avstriji je treba upoštevati število lastnikov
oziroma podjetnikov, znesek potrebnega
kapitala, zasebno jamstvo za obveznosti
podjetja, obrtno dovoljenje, socialno zavarovanje, financiranje, poslovni model, delovno pravo in obdavčitev.
»Podjetje lahko v Avstriji obratuje na
podlagi obrtnega dovoljenja,« razlaga Johann Picej in dodaja, da je pri tem odvisno
od dejavnosti, ali je treba predložiti dokazilo o strokovni usposobljenosti ali ne, saj
razlikujejo med regulirano in prosto obrtjo.
Pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja
so državljanstvo članice EU, prebivališče
v Avstriji, polnoletnost in nekaznovanost
nosilca obrti. Prav tako je možna priglasitev obrtnega dovoljenja iz druge države
EU. Če osebno ne izpolnjujete pogojev za

»AVSTRIJA JE NADPOVPREČNO DOBRO
POZICIONIRANA
NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA.
VLAGATELJI LAHKO
MED DRUGIM IZKORISTIJO 14-ODSTOTNO
PREMIJO ZA DAVEK NA
RAZISKAVE IN CILJNO FINANCIRANJE ZA
SPODBUJANJE TESNEGA SODELOVANJA MED
ZNANOSTJO IN
PODJETJEM,«
postavlja v ospredje MARION BIBER,
generalna direktorica ABA – Invest in
Austria.

POSEBNA IZDAJA AVSTRIJA in SLOVENIJA
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Kako se razširiti v Avstrijo

»NE LE MULTINACIONALKE,
KOT STA FLEX IN INTEL, TEMVEČ TUDI DRUŽINSKA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA SO
LAHKO VAŠ PRODAJNI ALI PA
RAZVOJNI PARTNER. GLAVNE
PANOGE Z NAJVEČ POTENCIALA ZA SODELOVANJE S SLOVENSKIM GOSPODARSTVOM
SO MIKROELEKTRONIKA, IT,
STROJEGRADNJA IN LESNA
INDUSTRIJA,«

PRIVLAČNO POSLOVNO OKOLJE
Avstrija je četrta najbogatejša država
v EU
Nadpovprečna kupna moč avstrijskih
potrošnikov
Odlična infrastruktura
Sodobna in učinkovita javna uprava
Najvišja kakovost življenja
STABILNOST IN VARNOST
Politična stabilnost in zanesljiv pravni
sistem
Visoka osebna varnost
Dobri odnosi med delodajalci in
zaposlenimi
Majhno število stavk in visoka raven
socialnega miru
Izjemna raven energetske varnosti
DAVČNE UGODNOSTI
Nizka stopnja davka od dohodkov
pravnih oseb
Shema skupinske obdavčitve
Brez davka na premoženje ali trgovino
Privlačne spodbude za spodbujanje
raziskav
PRODUKTIVNOST
Visoka produktivnost dela in nizki stroški dela na enoto
Vrhunsko motivirani in visoko usposobljeni zaposleni
CENTRALNA LOKACIJA
Idealno poslovno središče vzhodzahod
Lokacija za 380 sedežev multinacionalk, ki delujejo v CEE
Koordinacijski sedež za približno tisoč
tujih podjetij
POSLOVNO USMERJENO IZOBRAŽEVANJE
Sistem dvojnega izobraževanja združuje teoretično in praktično poučevanje
Optimalno sodelovanje med podjetji in
znanostjo
Visoka stopnja jezikovne usposobljenosti
Vir: ABA – Invest in Austria
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Kateri spletni napadi
povzročajo največ škode
Zakaj je več kibernetskih napadov
med zdravstveno ali gospodarsko
krizo?
Tako kot v poslu tudi za napade potrebujemo priložnost. Napadalci se običajno
precej hitro prilagajajo novim situacijam.
Obstoječe razmere v zvezi s COVID-19 so
veliko podjetij prisilile v situacijo, da zaposleni delajo od doma, na kar pa niso
bila pripravljena. Tehnične pomanjkljivosti
v kombinaciji s strahom in negotovostjo
ljudi v tej situaciji pa povečujejo uspešnost poskusov lažnega predstavljanja s
t. i. phishing napadi.
BABEG

pravi JERNEJ DVORŠAK, ki v
družbi Babeg zagotavlja podporo
vlagateljem in podjetjem pri vstopu na Koroško.

pridobitev obrtnega dovoljenja, lahko nosilca obrti zaposlite in po tej poti pridobite
obrtno dovoljenje.
Picej omenja še prednost davčnih olajšav in spodbud, denimo nagrade za raziskave ali na dobiček, nagrade na povečanje
naložb, davčne pavšalizacije, neobdavčitev
dividend pri izplačilu matičnemu podjetju.

Pomoč slovenske skupnosti na
avstrijskem Koroškem

»Slovenska manjšina, ki je odlično vpeta v
lokalno gospodarstvo, je lahko odličen vezni člen pri vašem uveljavljanju na nemško
govorečem trgu. Z dobrimi kontakti in znanjem obeh jezikov vam pomagajo premagati vse jezikovne in kulturne ovire,« eno
od prednosti avstrijske Koroške navaja
Jernej Dvoršak iz družbe Babeg, ki slovenskim podjetjem ponuja brezplačno podporo pri vprašanjih o ustanavljanju podjetja in
možnostih državnih subvencij za naložbe v
proizvodnjo ali raziskave in razvoj. Z dobrim poznavanjem lokalnega podpornega
okolja pomagajo tudi pri navezovanju stikov s poslovnimi partnerji in morebitnimi
kupci. Podjetjem, ki se odločijo za proizvodnjo, pa pomagajo pri iskanju zemljišča
oziroma gradnji proizvodnih prostorov in
iskanju ustreznega kadra.
Zanimiv kontakt za izmenjavo informacij je še združenje Slovenska gospodarska
zveza – SGZ, ki članom svetuje pri nastopu
na trgu.

Beljak kot eno izmed središč
evropske mikroelektronike

Vodilno podjetje te dinamične panoge
je Infineon, ki z naložbo, vredno kar 1,6
milijarde evrov, daje pospešek celotni lokalni industriji. Interesa za sodelovanje
je veliko, treba je le potrkati na prava vrata, pravijo sogovorniki. V Beljaku namreč
poleg velikega raziskovalnega centra za
senzoriko in močnostno elektroniko deluje tudi močan grozd mikroelektronske
industrije Silicon Alps Cluster, ki so ga
med drugim soustanovili CISC, AT &
S in NXP. Pri Babegu svetujejo, da preverite, kakšne možnosti mreženja vam
ponuja grozd, in se povežete s pravimi
sogovorniki.

Pravi kraj za podjetja, ki se
ukvarjajo z informacijskokomunikacijskimi
tehnologijami

Enak pomen, kot ga ima mikroelektronika
za Beljak, ima informacijsko-komunikacijska tehnologija za deželno prestolnico
Celovec. V Lakeside Science & Technology Parku se je razvil kampus z 80 podjetji, petimi raziskovalnimi institucijami,
letalno halo za drone in laboratorijem za
5G. Povrhu vsega pa sta tu še Univerza
Alpe-Adria ter Educational Lab za otroke
in mladino. O tej izmenjavi idej in znanja
streljaj od Vrbskega jezera pišemo več v
članku o podpornem okolju.
POSEBNA IZDAJA AVSTRIJA in SLOVENIJA

Kakšni napadi so najpogostejši?
V trenutnih razmerah v zvezi s COVID-19
je več phishing akcij z lažnimi e-poštnimi
sporočili. V prvem četrtletju letos so poročali o več kot 600-odstotnem povečanju
lažne e-pošte. Dandanes smo navajeni
občasno prejemati e-poštna sporočila z
lažnim predstavljanjem in neželeno pošto,
vendar običajno niso zelo dobra in jih ljudje zlahka prepoznajo.
Ob teh so še t. i. spear phishing napadi,
kjer se v e-poštnem sporočilu od domnevno znanega ali zaupanja vrednega pošiljatelja cilja na posameznike, da razkrijejo
zaupne informacije. V te napade napadalci
vložijo več truda, da bi bili videti legitimni,
zaradi česar so še bolj nevarni.
Beležite v zadnjem času kakšne nove
vrste kibernetskih napadov?
Nobenih resnično revolucionarno novih
vrst napadov ni, toda ti postajajo vse bolj
zapleteni in bolj zahrbtni. Vektorji napada
se seveda premikajo z nedavno odkritimi
ranljivostmi, kot sta na primer »Zerologon«
ali »Bad Neighbor«. Namreč, nekaj dni po
objavi ranljivosti »Zerologon« je izšla posodobitev, ki je napad naredila bolj prikrit.
Prvotni napad je od uporabnika zahteval
ponastavitev gesla, kar bi lahko vzbudilo
nekaj pozornosti, medtem ko posodobljena različica tega ni več zahtevala. V kombinaciji z dobro izvedenim phishing napadom bi brez gesla lahko napadalci napadli
tudi celotno podjetje, v katerem je bila tarča posameznik.

Kateri napadi povzročajo
največ škode?
Virusi Cryptolocker in izsiljevalski napadi
Ransomware zagotovo povzročajo največ
škode, ker so usmerjeni v notranje sisteme organizacij, ki lahko ogrozijo celotno
organizacijo. Še posebej na medicinskem
področju, kjer se lahko konča tudi s smrtjo
bolnika, kot se je zgodilo v Nemčiji. Tudi
napadi izsiljevalske programske opreme so
vse pogostejši, saj povprečno zahtevano
plačilo že presega 100 tisoč evrov.
Katere napake podjetij so
najpogostejše pri vzpostavljanju
obrambe za kibernetsko varnost?
Stara miselnost se nanaša na varnost
obsega. V resnici pa je že eno elektronsko sporočilo z lažnim predstavljanjem
dovolj, da se izognemo tem varnostnim
ukrepom in delujemo znotraj omrežja
podjetja. Lažna pošta ima svoj namen in
ta je izvedla več kot 67 odstotkov izsiljevalskih napadov Cryptolocker, kjer trojanski konj okuži vaš računalnik in nato išče
datoteke za šifriranje.
Kako se lahko zaščitimo, da bi bila
potencialna škoda čim nižja?
»Varnost je tako dobra kot njen najšibkejši člen«, zato je potreben celovit pristop.
Varnost obsega je pomembna, vendar je
danes treba zaščititi tudi notranji sistem in
končne točke. Poudarek na napadih s poskusi lažnega predstavljanja, ki se izvajajo
na končnih točkah oziroma pri uporabnikih, kaže na pomen varnosti končnih točk.
Prav tako ne gre le za tehnologijo, zelo pomemben dejavnik je tudi usposabljanje ljudi za ozaveščanje o varnosti. Izvajanje »prijaznih« poskusov lažnega predstavljanja je
lahko del tega programa ozaveščanja.
Zakaj je A1 pristojen za pomoč pri
postavljanju ovir za kibernetski
napad?
Skupina A1 je eden največjih omrežnih
operaterjev in ponudnikov informacijske in
komunikacijske tehnologije v Evropi. Osredotočenost, izkušnje in nenehno izboljševanje na področju varnosti so ključne

zahteve za zagotavljanje najboljše možne
storitve že našim kupcem.
Kje smo lahko mirni z rešitvami
kibernetske varnosti A1?
Ne obstaja unikatna rešitev za vse potencialne težave. Glede na različne zahtevnostne ravni lahko A1 ponuja številne storitve, od varne omrežne povezljivosti do
upravljanja IT-infrastrukture ali podpore
varnosti z našim varnostnim operativnim
centrom. Z njim nam je v enem letu uspelo zmanjšati ranljivosti zelo ranljive stranke z 2.400 na povprečno 50 incidentov na
dan. Zahvaljujoč naši analitični platformi
pa lahko analiziramo več kot 260 milijonov dogodkov na dan in znižamo število na 10 dnevnih incidentov, ki jih mora
stranka raziskati.
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Promocijsko besedilo

ŠTEVILNE PREDNOSTI
AVSTRIJSKEGA
POSLOVNEGA OKOLJA

INTERVJU: Thomas Snor, direktor varnosti pri avstrijskem A1 Digital

Uspešni Avstrijci
Avstrijci vv Sloveniji
Sloveniji
Uspešni

V največjem evropskem trgovcu avtomobilov Porsche Holding delujete že
dobra tri desetletja. Kaj je bil največji
izziv pri tem, da ostanete največji?
Vedno, kadar je na trg na novo prišel kakšen
posebno pomemben model, na primer golf,
je bil to prav poseben izziv. Pa odpiranje
trgov v vzhodni Evropi v devetdesetih letih
in s tem povsem nove priložnosti za Porsche Holding ali pa uvedba evropske uredbe o skupinskih izjemah ... Vse to so bili mejniki, novi izzivi. Seveda pa tudi krize, denimo
finančna kriza leta 2008 in zdaj koronakriza.
V Sloveniji vodite največjega trgovca
avtomobilov. Celotni prihodki, čisti
dobiček, število zaposlenih in dodana
vrednost na zaposlenega vam rastejo
iz leta v leto. Kaj je recept za takšen
uspeh?
Imamo zelo zavzet in motiviran kolektiv, ki
se rad spopada z izzivi. Ker je kolektiv zelo
stabilen, lahko vedno znova nadgrajujemo
že dosežene rezultate in jih z majhnimi koraki še izboljšujemo. To je pomemben gradnik dolgoročnega uspeha.
Koliko k temu pripomoreta vaše dolgoletno delovanje v Sloveniji in poznavanje trga?
Odkrito rečeno, verjetno ne prav dosti. Stvari se danes spreminjajo zelo hitro, tako da
to poznavanje ni vedno aktualno. Vendar pa
z dolgoletnimi izkušnjami gotovo pridobiš
občutek za ljudi, ki jih že dolgo poznaš in
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katerih razvoj si spremljal. To ti pomaga pri
boljšem razumevanju konteksta oziroma
odnosov.
Koliko k temu pripomore vaše aktivno
znanje slovenščine?
Če govoriš jezik ljudi, lažje pristopaš do njih.
Komunikacija je lahko dosti bolj neposredna in tudi sam si za ljudi bolj dostopen.
Hkrati je to velika prednost tudi v podjetju
ter pomeni prihranek časa in denarja, ker ni
treba vsakega dokumenta prevajati.
Koliko je slovenski trg podoben avstrijskemu, poljskemu, švedskemu in francoskemu, kjer ste tudi gradili kariero?
Vsem tem trgom je skupno, da je povpraševanje po naši produktni paleti zelo veliko.
Naše znamke in avtomobili so pri kupcih
zelo priljubljeni. Žal pa je na teh trgih tudi
velik boj med tekmeci, saj je konkurenca zelo močna. Zato si ne smemo dovoliti
nobene velike napake, če želimo ostati na
vrhu.
Katerih avtomobilov bi moralo biti več
na slovenskih cestah in zakaj?
Prihodnost pripada vozilom na električni,
baterijski pogon, ker je to najmanj zapleten
in najbolj učinkovit pogonski sistem. Njihov
izkoristek je daleč največji, izpustov pa, če
uporabljamo tako imenovano zeleno elektriko, dejansko ni. To za zdaj velja vsaj za
osebna vozila, pri težjih vozilih bodo lahko
potrebni tudi drugi sistemi, kot je vodikov.
Vendar pa so tu izgube pri pretvorbi energije
velike in izkoristek je zelo majhen.
Kaj trenutno vozite in kaj bi želeli voziti
v prihodnje?
Že leto dni vozim audija e-tron, zdaj v izvedbi sportback. To je model z baterijskim električnim pogonom (BEV). Pogosto moram v

LETOS SO V PODJETJU SAUBERMACHER SLOVENIJA RAZŠIRILI IN VARNOSTNO NADGRADILI CENTER ZA RAVNANJE
RAVNANJE ZZ NEVARNIMI
NEVARNIMI ODPADKI
ODPADKI VV
KIDRIČEVEM. INVESTICIJA V VREDNOSTI PRIBLIŽNO 3,5 MILIJONA EVROV JE PODJETJU PRINESLA NE LE VIŠJE VARNOSTNE
VARNOSTNE STANDARDE,
STANDARDE,TEMVEČ
TEMVEČ
TUDI DODATNE PROSTORE, NOVA DELOVNA MESTA IN NADGRADNJO PONUJENIH STORITEV.

»MISLIM, DA SMO ŽE PRESEGLI FAZO
TEHNOLOŠKIH NAVDUŠENCEV IN DA
SE BO ZA ELEKTRIČNE AVTOMOBILE
KMALU ZAČEL ODLOČATI ŠIRŠI KROG
KUPCEV. TUDI ZARADI TAKŠNIH
PONUDB, KOT SO
VOLKSWAGEN ID.3 IN DRUGI MODELI
NAŠIH BLAGOVNIH ZNAMK, KI BODO
KMALU NA TRGU,«
pravi MARTIN WIENERROITHER,
generalni direktor Porscheja Slovenija.
Salzburg ali Zagreb in seveda se veliko vozim tudi po Sloveniji. Zdaj je vse skupaj postalo že rutina in ni me več strah, da bi se mi
baterija izpraznila med vožnjo. Ob tem, da
doma sploh nimam polnilne postaje. Ostal
bom pri avtomobilih na električni pogon, v
prihodnje pa bi rad vozil tudi volkswagna
ID.4 ali škodo enyaq.
Kaj menite kot velik navdušenec nad
električnimi avtomobili, da bi dodatno
spodbudilo njihov nakup?
Če bi električni avto stal približno toliko
kot tisti s klasičnim motorjem, bi se veliko
ljudi odločilo za zamenjavo. Večina tistih,
ki električni avto vozijo že dlje časa in že
imajo izkušnje s polnjenjem, ga ne bi več
zamenjala. Pri odločitvi za nakup je seveda
večinoma pomembna tudi rešitev za polnjenje doma ali v službi. Tu pa lahko z našo
znamko Moon ponudimo vse potrebno, tudi
zeleno elektriko.
Slovenci smo tehničen narod, kar najbrž vpliva tudi na izbiro avtov.
Res je, slovenski kupci veliko pričakujejo od
naših avtomobilov in njihove tehnike. Samo z
osnovno opremo večinoma niso zadovoljni in
se odločajo za vso mogočo dodatno opremo.
Radi bi imeli vse, kar je tehnično mogoče.
Zelo jih zanima vse, kar je novega. Zato sem
prepričan, da bodo zelo hitro sprejeli nove
tehnologije, kot je, denimo, električna mobilnost. To se vidi tudi po javni infrastrukturi, s
katero ste že veliko dlje kot sosedi.
POSEBNAIZDAJA
IZDAJAAVSTRIJA
AVSTRIJAininSLOVENIJA
SLOVENIJA
POSEBNA

S tem so v podjetju Saubermacher Slovenija
dodatno nadgradili in posodobili varnostne
ukrepe centra ter ga kot takega uvrstili v vrh
najsodobnejših in varnostno urejenih tovrstnih centrov. Posodobitev in širitev obrata
sta pomembna koraka za varnost prevzemanja nevarnih odpadkov v Sloveniji. Sama
naložba v razširitev centra je tako obsegala
gradnjo druge faze skladiščnih prostorov,
nakup dodatnega zemljišča in gradnjo parkirnih prostorov za tovorna vozila ter postavitev avtomatskega gasilnega sistema, skupaj z rezervoarjem za požarno vodo. Vse od
začetka gradnje do danes je bilo za center
namenjenih že okrog 10 milijonov evrov.

Večmilijonska naložba tudi v
nadgradnjo varnostnih standardov

V Kidričevem se večinoma skladiščijo in
obdelujejo nevarni odpadki, ki nastanejo v

industriji in gospodinjstvih. Nevarne snovi,
kot so kisline, lužine, olja, odpadki iz delavnic, mulji pri odstranjevanju barv in lakov,
pa tudi onesnažena zemlja, se skladiščijo,
obdelujejo in pripravljajo za odstranitev v
tujini in delno obdelajo za vnovično uporabo. Celotna lokacija je zgrajena v skladu
s tehnologijami BAT (best available technology) ter opremljena s celostnim tehničnim in avtomatskim protipožarnim varovanjem. Dodaten podatek, ki nikakor ni
zanemarljiv, pa je, da je že lokacija Centra
za ravnanje z nevarnimi odpadki posebna.
Stoji namreč na industrijskem območju, ki
ima svojo lastno poklicno gasilsko enoto
in lasten industrijski tir. Poleg tega velik
pomen namenjajo tudi zaščiti ljudi in okolja. Tako se celotni izpusti na lokaciji čistijo
s posebno napravo, beton pa je vodoodporen, z lovilnim bazenom ter številnimi

VARNOST NA
PRVEM MESTU!
Z nevarnimi odpadki
ravnajmo odgovorno.
Slovenija

www.saubermacher.si
www.saubermacher.si
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Promocijsko besedilo
besedilo
Promocijsko

M

artin Wienerroither s slovenskim kolegom Danilom
Ferjančičem vodi podjetje Porsche Slovenija. Ta je uvoznik
vozil znamk Volkswagen, Audi, Seat, Cupra,
Škoda in Volkswagen Gospodarska vozila
ter največji trgovec avtomobilov pri nas.

Center za ravnanje z nevarnimi odpadki
v Kidričevem tehnološko dovršen in varen
PRESS

SLOVENSKI KUPCI
AVTOMOBILOV BI
RADI IMELI VSE,
KAR JE TEHNIČNO
MOGOČE

Kako poslujemo v Sloveniji

SALZBURŽANI S ŠTORANI
DO BOLJŠEGA IZDELKA
EDEN IZMED NAJVEČJIH SVETOVNIH
PROIZVAJALCEV VISOKOTEHNOLOŠKIH
JEKLENIH VALJEV IZ SALZBURGA JE PRED
MESECI PREVZEL TRIKRAT MANJŠEGA
TEKMECA IZ ŠTOR IN SKUPAJ USTVARJATA
SINERGIJE.

Dodatnih pet milijonov evrov
za izboljšanje proizvodnih
možnosti in optimizacijo
procesov

Valji je nekdanje družinsko podjetje in je
bilo do avgusta letos nepolna tri leta v
večinski lasti ljubljanskega finančnega
vlagatelja ECM Partnerji. Ti so 90-odstotni delež prodali Avstrijcem, medtem ko
je preostali delež še v lasti Konvintrada in
drugih malih delničarjev. Podjetje je sicer
v velike težave pahnila finančna kriza leta
2008. Z velikim upadom naročil so se morali spopasti v trenutku, ko so bili pri koncu
večmilijonske investicije v novo livarno, s
katero so močno povečali proizvodne zmogljivosti. »Valji delno že ima sodobno proizvodno opremo. V prihodnjih do treh letih
bomo vložili pet milijonov evrov za izboljšanje proizvodnih možnosti, in sicer razvoj
toplotne obdelave in opreme v strojnici.
Radi bi tudi optimizirali procese na lokaciji,« doda Hemetsberger.
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nih procesih,« pojasnjuje Hemetsberger in
dodaja, da bodo sledili strategiji blagovne
znamke številka dve.
Kot priznani evropski proizvajalec je
družba Valji s svojimi izdelki in storitvami dobro pozicionirana, zlasti na ruskem
in turškem trgu. Hemetsberger pravi, da
želijo izkoristiti to pozicioniranje, obenem
pa izboljšati produktivnost, povečati proizvodnjo in s tem prodajo. Za primerjavo,
štorska družba je lani proizvedla okoli 800
valjev, salzburška pa okoli 2.200. Družba
Valji je lani ustvarila skoraj 24 milijonov
evrov celotnih prihodkov, ESW pa več kot
trikrat več.

pravi GEORG HEMETSBERGER,
izvršni direktor Eisenwerk SulzauWerfen in Rudolf Weinberger Holding,
ki je avgusta prevzel štorsko družbo
za proizvodnjo valjev in ulitkov Valji.

PRESS

Z

nakupom družbe Valji iz Štor smo
razširili našo glavno dejavnost
proizvodnje valjev in dostop do
drugih trgov in kupcev. Skupaj z
Valji lahko ponudimo še boljše izdelke kot
prej, kot so valji za valjanje v jeklarski industriji, razlaga Georg Hemetsberger, izvršni direktor družb Eisenwerk Sulzau-Werfen (ESW) in Rudolf Weinberger Holding.
»Z vstopom želimo zagotoviti dolgoročno
uspešen razvoj podjetja. Radi bi se učili
drug od drugega in kot pri vsaki pridobitvi
je tudi tukaj pomembno raziskati in uresničiti sinergije med obema podjetjema, na
primer pri nabavi in pri drugih komercial-

LOIS LAMMERHUBER

»SKUPAJ Z VALJI LAHKO
PONUDIMO ŠE BOLJŠI IZDELEK
KOT PREJ NA DOLOČENIH TRGIH
IN ZA DOLOČENE KUPCE,«

POSEBNA IZDAJA AVSTRIJA in SLOVENIJA

Premikamo Slovenijo 4.0

V LOGISTIKI KLJUB
KORONAKRIZI NE
PRIČAKUJEJO
VEČJIH TEŽAV,
A BOJAZNI SO NA
DRUGIH PODROČJIH

P

odročje logistike je bilo z vidika našega podjetja pozitivno presenečenje spomladanske koronakrize, saj
nismo bili pred večjimi izzivi. Tudi v
prihodnje ne pričakujemo večjih težav z logisti, precej bolj pa nas skrbijo preostali deležniki v nabavnih verigah in njihova ustrezna alokacija resursov ter obvladovanje
tveganj, pravi Matej Križaj, direktor družbe
Swarco Lea iz Lesc in regijski direktor avstrijskega Swarca za jugovzhodno Evropo.
Vodilni evropski proizvajalec mobilnih spremenljivih sporočilnih LED-prikazovalnikov
bo med govorniki logistične konference Premikamo Slovenijo 4.0, ki bo letos v digitalni
obliki potekala 10. decembra.
»Slovenija je v spomladanskem delu
koronakrize veljala za 'varno državo', zato
smo kljub številnim omejitvenim ukrepom
lahko zagotavljali odpremo izdelkov, kar je
prepričalo marsikaterega kupca, da se od-

loči za nas. Glavna nevarnost se je pokazala
v odtujitvi vseh deležnikov podjetja zaradi
prevlade virtualne komunikacije. Očitno pa
bo del koronakrize, ki se je začel jeseni, zaradi vseh negotovosti, ki jih prinaša, in veliko
slabših zdravstvenih razmer v Sloveniji precej bolj zarezal v poslovanje našega podjetja,« razlaga Križaj.
Tudi letošnje poslovanje, pravi, lahko
razdelijo v dva dela. »Medtem ko smo v obdobju do konca tretjega četrtletja poslovali
odlično in celo presegali lanske rezultate, v
zadnjem četrtletju zaznavamo upad naročil,« razlaga. Ocenjuje, da bodo leto končali
z od osem do devet odstotkov manjšimi prihodki iz poslovanja, kot so bili lanski.

Znotraj skupine pozicionirani
kot visoko inovativni

»Znotraj skupine Swarco imamo zelo dober
položaj, predvsem zaradi visoke ravni inova-

PRESS

Unsere sprachlichen Kompetenzen verbunden mit unseren steuerlichen und rechtlichen Kenntnissen ermöglichen es uns, unsere Dienstleistungen auf dem gesamten
Alpen-Adria-Raum anzubieten. Als Steuerberatungsunternehmen stehen wir unseren Klienten auf professionellem Niveau zur Seite. Betriebswirtschaftliche und
steuerliche Serviceleistungen sind unser angestammtes
Fachgebiet. Darüber hinaus entwickeln wir gemeinsam
mit unseren Klienten effektive und effiziente Lösungen
für komplexe und interdisziplinäre Managementaufgaben. Von der Idee bis zum großen Marktauftritt begleiten
wir unsere Klienten in allen Belangen der Unternehmensführung.

Svetlobna tabla COVID-19 družbe Swarco Lea
tivnosti, nenehnega izvajanja izboljšav ter
hitre rasti poslovanja v zadnjih nekaj letih.
Ohranitev proizvodne lokacije v Sloveniji
ostaja strateška domena skupine, zaradi
ustreznega razmerja med stroški in usposobljenostjo delovne sile ter stabilnega poslovnega okolja,« še pove Križaj.
V okviru programa, imenovanega
»Mondays for Future«, kjer so bili dejavni
vsi zaposleni podjetja, so ustvarili številne inovacije – od produktnih do prodajnih
kot tudi procesnih. Produktne inovacije, ki
so najbolj opazne navzven, bodo sicer vidne šele v drugi polovici prihodnjega leta.
»Ne bi jih želel razkrivati, ker je potrebna
še njihova validacija na testnih vzorcih.
Procesne inovacije smo delno tudi ob pomoči zunanjih svetovalcev osredotočili na
proizvodne procese, pomemben del časa
pa namenili tudi medoddelčnemu sodelovanju. Skratka, izjemno dinamično leto,

Vnovičen zagon (preoblikovanje) logistike
Na digitalni logistični konferenci Premikamo Slovenijo 4.0,
ki bo potekala 10. decembra, bodo poleg okrogle mize o
nevarnostih in priložnostih v krizi, na kateri bo med drugim
sodelovala Swarco Lea, govorili tudi o:
• predvidenih spremembah v mednarodni logistiki ob prehodu
v do okolja bolj prijazno in bolj digitalizirano logistiko,

• kako je vas postala svet in kako je epidemija koronavirusa
dodatno pospešila deglobalizacijo in digitalizacijo
proizvodnje ter
• kako bodo pokoronski ukrepi pomagali logističnim podjetjem
in kakšna so vladna pričakovanja v sektorju logistike in
transporta za prihodnost.

Več informacij na akademija-finance.si/konference.
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POSEBNA IZDAJA

Čezmejno poslovanje
– davčno svetovanje
– podjetniško svetovanje

»KORONAKRIZO SMO IN BOMO
IZKORISTILI TUDI ZA KREIRANJE
NOVIH IDEJ, IZ KATERIH SE BODO
MORDA NEKOČ RAZVILE PRILOŽNOSTI
IN NE NAZADNJE KONKRETNI POSEL,«
pravi direktor leške družbe Swarco Lea
MATEJ KRIŽAJ.
veliko vloženega truda in cela kopica novih
idej,« razlaga.
Trenutno se v podjetju ukvarjajo z ogljičnim odtisom poslovanja. »Postavili smo si visok cilj, saj želimo do konca leta 2022 zagotoviti ogljično nevtralno poslovanje našega
podjetja. Hkrati veljajo naši izdelki globalno
za energetsko najbolj učinkovite, kar pomembno pripomore k zmanjšanju obremenitev za okolje,« še pojasni prvi mož družbe
Swarco Lea.
AVSTRIJA in SLOVENIJA

Naša jezikovna znanja v povezavi z našim davčnim in
pravnim znanjem nam omogočajo, da lahko ponujamo naše storitve na celotnem območju Alpe–Adria. Kot
davčna pisarna stojimo svojim strankam ob strani in jim
strokovno svetujemo. Naše glavno področje delovanja so
računovodske storitve in davčno svetovanje. Poleg tega
skupaj s svojimi strankami razvijamo učinkovite rešitve
za kompleksne in interdisciplinarne naloge. Strankam
svetujemo in jih podpiramo od prve ideje do uspešnega
nastopa na trgu.
PRESS

S KATERIMI IZZIVI SE V KORONALETU
SPOPADA SWARCO LEA, EDEN IZMED
GOVORNIKOV NA LOGISTIČNI KONFERENCI?

Alpen Adria
– Steuerberatung
– Unternehmensberatung

Pischeldorfer Straße 107
9020 Klagenfurt/Celovec
Tel.: +43(0)463 56 196
E-mail: office@picej.com
www.davcnisvetovalec.com
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Kar je maska za vsakdan,
to je kreditno zavarovanje
za vaše podjetje.

Kreditno zavarovanje
– zaščitna maska za
podjetnike/podjetnice
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Turizem med koronakrizo

SALZBURŠKA REGIJA
S 56 SMUČIŠČI PRIČAKUJE
70 % LANSKE ZIMSKE SEZONE

Predstavljamo dobre
prakse slovenskih
proizvodnih podjetij.

D

o konca novembra je javno življenje v Avstriji zaustavljeno, po tem
pa upamo na normalno zimsko sezono, kar bo odvisno od števila na
novo okuženih. Na smučiščih bodo nemoteno
delali žičnice in hoteli, medtem ko bo v mestih
položaj nekoliko težji, saj je v teh glavna sezona v zimskem času advent z božičnimi tržnicami. Januarja in februarja je v mestu Salzburg
navadno nizka sezona in v tem letnem času
prihaja veliko turistov iz tujine, predvsem iz
Azije, ZDA in Rusije, ki pa jih tokrat ne bo, razlaga Andrea Minnich iz salzburške turistične
organizacije. Dodaja, da zaradi spremenljivih
razmer glede števila okužb in ukrepov številni
gostje opravijo rezervacije v zadnjem hipu, kar
njim in turističnim ponudnikom zelo otežuje
načrtovanje sezone.
Lani so sicer v okolici Salzburga skupaj z
mestom Salzburg našteli 8,2 milijona prihodov turistov, ki so opravili skoraj 30 milijonov
prenočitev. V samem mestu je bilo 1,9 milijona
prihodov turistov, ti pa so opravili za 3,3 milijona prenočitev.
»Število turistov, ki jih bomo gostili to zimo,
bo odvisno tudi od potovalnih omejitev, ki bodo
v veljavi v okoliških državah. Večina naših turistov bo iz Nemčije in Avstrije, pričakujemo pa,
da bo mesto Salzburg decembra obiskalo 60
odstotkov števila lanskih gostov, medtem ko v
celotni salzburški regiji pričakujemo 70 odstotkov lanske zimske sezone,« pravi Minnicheva.
Za veliko število turistov v okolici Salzburga
gre namreč predvsem zasluga zimski sezoni,
pri čemer jih 37 odstotkov prihaja iz Nemčije,
21 odstotkov pa je Avstrijcev. Sledijo Nizozemci, Čehi, Danci in Britanci. V Mozartovem mestu je sestava drugačna in tam je skoraj vsak
četrti turist Avstrijec, vsak peti pa Nemec. Sledijo Američani, Britanci, Kitajci in Italijani.
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1000 Ljubljana

Naklada:
Tisk: Delo tiskarna, d. d.

Na naslovnici so (z leve): Ali Carl Gülerman, Blaž Strle, Wilhelm Nest, Jernej Dvoršak, Andreas Duller (levo) in Simon Pöpperl ter Matej Križaj.
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POSEBNA IZDAJA AVSTRIJA in SLOVENIJA

Najboljše iz
Slovenije

Partnerji:

A1 SLOVENIJA I GENERALI I HOFER I SLOVENSKE ŽELEZNICE I UNICREDIT BANKA SLOVENIJA
Podporniki:

ADRIA MOBIL I AKRAPOVIČ I AQUAFILSLO I ARHEA SOLUTIO I ATLANTIC DROGA KOLINSKA I ATRADIUS CREDIT INSURANCE I BISOL GROUP
BOXMARK LEATHER I BSH HIŠNI APARATI NAZARJE I BTC I CABLEX I CELJSKE MESNINE I CINKARNA CELJE I CLEANGRAD I CREATIM RŽIŠNIK PERC
DOMEL I DRUŠTVO BASS I EBM-PAPST SLOVENIJA I EKWB I ELAN I ETI I FRAPORT SLOVENIJA I GEBRÜDER WEISS I GH HOLDING
GORR
I GOSTOL-GOPAN I HERZ I HYLA I IMPOL I INCOM I INTEREUROPA I ISKRATEL I JUB I KEARNEY I KNAUF INSULATION
KOLPA I KOVINTRADE I KRKA I LABENA I LIP BLED I LJUBLJANSKE MLEKARNE I LOTRIČ I MAGNETI LJUBLJANA I PIRNAR I PIVOVARNA LAŠKO UNION
PLASTIKA SKAZA I PODKRIŽNIK I POLYCOM ŠKOFJA LOKA I POSTOJNSKA JAMA I RADENSKA I RADGONSKE GORICE I RAST TIM I RESULT I RIKO
SEVEN REFRACTORIES I SID BANKA I SIJ I SILIKO I SIMPOS I SIQ LJUBLJANA I STEKLARNA HRASTNIK I STILLES I ŠPICA INTERNATIONAL
ŠTORE STEEL I TALUM KIDRIČEVO I TERME OLIMIA I THERMANA I TKK I UNION HOTELI I WEILER ABRASIVES I ZARJA ELEKTRONIKA

