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Tovarištvo navznoter in navzven
Podjetje za geodetske storitve Geobi letos praznuje dvajset let obstoja. "Uspelo nam je premagati
vse pretekle ovire in vse bolje nam gre," žari geodet Samo Košnik, ki si "barva življenje" tudi z Afriko,
športom, aktivizmom ...
Igor Kavčič
Podjetje za opravljanje
geodetskih storitev Geobi iz
Šenčurja letos praznuje dvajset let obstoja. "V času socializma so geodetske storitve
večinoma opravljale kar občinske geodetske uprave in
kakih pet državnih podjetij,
ki pa so v osemdesetih postajala vse bolj preobremenjena
z delom, zato se je pokazal
interes, da se ta del stroke
privatizira," se spominja
lastnik podjetja univ. dipl.
inž. geodezije Samo Košnik
in nadaljuje: "Aleš Seliškar,
takratni direktor kranjske
občinske geodetske uprave,
danes pa direktor Geodetske
uprave RS, je že tedaj dajal
vtis motorja napredka v geodeziji in ob nekem prijateljskem pogovoru z njim sem
se, še danes ne vem, od kod
pogum, odločil za prihodnjo
poklicno in življenjsko pot.
Z Matjažem Grčarjem in
Markom Vozlom smo leta
1991 ustanovili podjetje, se
"zapufali" za instrument, z
užitkom začeli garati in s Seliškarjevo pomočjo kmalu
pridobili prvo uradno dovoljenje za opravljanje geodetskih storitev v Sloveniji. Naslednja prelomnica je bilo
leto 1996, ko sem postal edini lastnik in se je področje
delovanja preselilo ven iz

Gorenjske. Že leta 1998 se
je lahko zgodila prva Afrika
...," mu zažarijo oči, ko se
spomni tistih let.
Leta 2001 je v veljavo stopil nov zakon o evidentiranju
nepremičnin, kar je med
drugim pomenilo, da zasebna geodetska podjetja niso
več le podizvajalci geodetske
uprave, ampak so postala samostojni subjekti na trgu.
"To je bila ključna prelomnica zame osebno in za razvoj
podjetja." V Geobiju se večinoma ukvarjajo s storitvami, povezanimi z zemljiškim katastrom (urejanje
meja in parceliranje), evidentiranjem in etažiranjem
objektov, z izdelavo geodetskih podlag za projektiranjem ("posnetki") in zakoličevanjem objektov. Letos so
pisarniške prostore iz kleti
družinske hiše preselili v
svetle nove prostore v stavbo
na Delavski 24 v Šenčurju, s
čimer so simbolično proslavili dvajsetletnico obstoja in
pokazali figo gospodarski
krizi. Od trenutno štirih zaposlenih so kar trije diplomirani geodeti. "Hierarhija, komandiranje, šefovstvo ... so
mi tuji, prisegam na individualno odgovornost in samoiniciativo in večina mojih
preteklih sodelavcev je tak
način sprejela. Sem seveda
spada tudi soupravljanje

Samo Košnik (desno) s sodelavci v podjetju Geobi
podjetja. Zdajšnja ekipa pa je
pravi "dream team", saj se
praktično idealno dopolnjujemo, in res si želim, da še
dolgo, dolgo ostanemo skupaj," pravi Samo.
Samo Košnik je sicer po
srcu družboslovec, zaljubljenec v Afriko že od mladih
let. Od 1998 je šestkrat potoval v Afriko, v srcu in mislih
pa je tam ves čas. Sodeloval
je tudi v projektih razvojne
pomoči. "Ko sem v humanitarnem društvu začel vrtati,
kaj počnejo z denarjem darovalcev, so me vrgli iz društva in sedaj sam in s pomočjo prijateljev financiram,
kar se mi zdi perspektivno."
Sodeloval je v centru alternativne kulture Izbruhov bazen, sedem dni po padcu

dvojčkov v New Yorku pa je
bil glavni pobudnik prvih
njemu znanih demonstracij proti Bushevi politiki, saj
se je že v prvih njegovih
nastopih izkazalo, da bo
tragedijo doma maščeval s
stokrat hujšimi tragedijami
po svetu.
"Vizija podjetja. Hmm ...
ja ... da mirno plavala bi naša
barka, pred turbokapitalizmom sedanjost in pred pokvarjeno politiko prihodnost
nam varovalo bi tovarištvo in
solidarnost. Želim si, da pričakovanje novega delovnega
dne nikomur v Geobiju nikdar ne bo vlivalo nelagodja.
In da bi se to poznalo tudi v
tem, da stranke odidejo s terena ali pisarne boljše volje,
kot so prišle."

Čakajo na plačo ali knjižico
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Glasovanje že poteka
Člani Vzajemne lahko glasujejo po pošti in prek
spleta še do 1. junija, na voliščih pa 8. junija.
Cveto Zaplotnik
Kranj - V Vzajemni že potekajo prve volitve 45 zastopnikov, ki bodo v skupščini kot
najvišjem organu zastopali
870 tisoč članov zavarovalnice. Da bili člani glede na starost enakomerni zastopani,
volitve potekajo v petih starostnih razredih - od 15 do 34
let, od 34 do 46 let, od 46 do
56 let, od 56 do 69 let in nad
69 let. V kandidacijskem postopku, ki se je končal 5.
maja, so prejeli 562 veljavnih
kandidatur, od teh se je na
glasovnico uvrstilo 263 kandidatov z največjim številom
podpornikov. Glasovnica je
za vsak starostni razred različna, na vseh je po 54 kandidatov, izjema je peti razred,
za katerega je prispelo manj
veljavnih kandidatur in je na
glasovnici le 47 kandidatov.
Člani so do 23. maja po pošti
prejeli glasovnico s seznamom kandidatov, navodila
za glasovanje in kodo za glasovanje prek spleta. Glasova-

nje po pošti in prek spletne
strani se je že začelo in bo
potekalo do 1. junija, glasovanje na voliščih, ki bodo na sedežu zavarovalnice v Ljubljani in poslovnih enot po Sloveniji, pa 8. junija. Devet
kandidatov z največ prejetimi glasovi v posameznem
starostnem razredu, skupno
torej 45, bo izvoljenih v skupščino, preostalih devetdeset

Do četrtka, 26. maja, je
glasovalo nekaj manj kot
43 tisoč članov Vzajemne.
Po pošti je prispelo
približno štirideset tisoč
glasovnic, za glasovanje
prek spleta pa se je odločilo 2880 članov.
pa bo nadomestnih zastopnikov. Volilna komisija bo v
nekaj dneh po končanem
glasovanju predstavila rezultate volitev oz. sestavo zastopniške skupščine.

Ljubljana

Vsi niso mogli glasovati
Delničarji Abanke so na četrtkovi skupščini odločali tudi o
uporabi nekaj manj kot treh milijonov evrov bilančnega
dobička, kolikor ga je banka imela ob koncu lanskega leta.
Skoraj 1,3 milijona evrov dobička so namenili za dividende,
ves preostali dobiček pa za rezerve. Delničarji bodo prejeli 18
centov (bruto) dividende na delnico, banka pa jim jo bo začela izplačevati 24. avgusta. Imenovali so tudi nova člana nadzornega sveta - Francija Strajnarja iz Save in Igorja Stebernaka iz Zavarovalnice Triglav. Ker Zavarovalnica Triglav, Slovenska odškodninska družba, Hit in Mobitel kot lastniki več kot
tretjine delnic na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih
papirjev niso mogli uresničevati glasovalnih pravic, sta pri
glasovanju imeli največji vpliv Sava in Gorenjska banka. C. Z.
Kranj

Boštjan Bogataj
Kranj - "Smo brez direktorja,
imamo le prokurista, ki pa
sam ne more odločati. S 1.
majem smo ostali brez sredstev za delo, konkurenčno
podjetje pa nam prevzema
naročnike. Ker nimamo niti
plač, bi radi vsaj na zavod za
zaposlovanje, vendar ni nikogar, ki bi nam izdal odločbe o odpovedi," pojasnjujejo
delavci G7 Gorenjska, hčerinskega podjetja G7, ki je od
konca oktobra lani v stečaju.
Okoli dvajset varnostnikov
G7 Gorenjska, točnega števila ne ve nihče, se je znašlo v
bizarni situaciji, saj dela brez
opreme ne morejo opravljati, naročniki pa jim skupaj z
njihovimi kolegi bežijo h
konkurenci, sami pa so brez
plače in regresa. "Kdo je
konkurenca? Naši nekdanji
lastniki in vodilni, ki so v starem podjetju pustili le stro-

ške, neplačane davke in prispevke," so jezni varnostniki, ki se ne želijo izpostavljati, saj še vedno upajo, da se
bo našlo delo tudi zanje.
Zbrali so se v prostorih
Konfederacije sindikatov 90,
njihova sindikalna zaupnica
Jelica Kostadinova pa dodaja, da so tako ali tako delali
za minimalne plače, kljub
nevarnemu delu in v zadnjem letu v vsakodnevni bojazni, da jih odpustijo: "Bojim se, da tako ti, ki so še v
G7 Gorenjska, kot tudi njihovi kolegi, ki so se prezaposlili v konkurenčno podjetje,
nimajo varne zaposlitve."
Približno tretjino sedaj še
zaposlenih v tem varnostnem podjetju njihov prokurist Borut Vladimir Pušnik
razume, saj 'njegovi' varnostniki prevozniki in varnostniki interventi pravzaprav nimajo več vozil, da bi
lahko opravljali svoje delo:

Borut Vladimir Pušnik
"Žal niti ne moremo ugotoviti, v kakšnem stanju je
podjetje, saj se dokumenti
spreminjajo iz dneva v dan."
V G7 Gorenjska je vpeljano
hkratno vodenje, ker pa so
že od konca marca brez direktorja, Pušnik sam ne
more izvesti nič, niti plačevati računov. Zanimivo je, da

naj bi bil njihov bivši(?) direktor sedaj zaposlen v konkurenčnem podjetju.
Zaposleni so jezni, saj njihovi nekdanji vodilni in lastniki podjetja (niso jih želeli
imenovati) zadnje leto mešetarijo z zaposlenimi, naročnike zavajajo in speljujejo
delo 'svojim' fantom. Ob
uvedbi stečajnega postopka
je imela enota Gorenjska še
99 zaposlenih, danes jih je
okoli dvajset, in čeprav ni
rožnato, so dobivali (z zamudo) plače in imeli delo. Zdaj
je transakcijski račun blokiran. "Smo optimisti. Lahko
bi se združili z G7 Osrednja
Slovenija in bili še vedno
močni. Vendar le pod pogojem, da se ne bo zgodilo enako: da bo konkurenca z našim prejšnjim vodstvom zavajala naročnike in nam jih
skupaj z našimi sedanjimi
sodelavci odpeljala k sebi,"
pojasni prokurist Pušnik.

V Alpetourju predlagajo 80 centov dividende
Družba Alpetour Potovalna agencija Kranj je ob koncu
lanskega leta imela nekaj več kot 1,7 milijona evrov
bilančnega dobička. Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta naj bi 385.155 evrov dobička oz.
80 centov (bruto) na delnico namenili za izplačilo dividend
in skupno 11 tisoč evrov (bruto) za nagrado upravi in nadzornemu svetu, preostali dobiček v znesku 1.335.725 evrov
pa naj bi prenesli v naslednje leto. Delničarji bodo o tem
predlogu odločali na skupščini 28. junija. C. Z.

Ponosni na preteklost,
z nasmehom v prihodnost.
Tel.: 041/787 - 068
Tel.: 041/787 - 069
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ureditve mej
parcelacije, komasacije ...
evidentiranje objektov
geodetski načrti
zakoličbe ...

Podjetje Geobi d.o.o. lahko obiščete na Delavski 24,
nasproti bencinske črpalke v Šenčurju.

GEOBI, D.O.O., MAČKOVO NASELJE 18, ŠENČUR

Varnostniki G7 Gorenjska, v pol leta je njihovo število padlo z 99 na dvajset zaposlenih, so brez plač
in brez direktorja. Izgubljajo posel za poslom in ne vedo, kako naprej.

