
Jolanda Lešnik GSM: 031 377874 

samostojna raziskovalka na področju poslovnih 

sistemov, človeških virov in kakovosti bivanja 

 

 

BIVA – HIŠE  d.o.o. 

Kronološki pregled sodelovanja :

1. Začetki sodelovanja segajo 
gradnje ekoloških, nizkoenergijskih in pasivnih hiš 
je Peter Golob takrat ponudili
 

2. Leta 2002 so potekali pogovori
vodenja obrata Gomilsko. Peter Golob je p
opcijami reorganizacije.  
 

3. Podlaga za dolgoročno sodelovanje je bila leta 2007 
d.o.o. o članstvu v Grozdu lesnegradnje z upora
podjetje Biva hiše istega leta 
v Udinah, Italija  

 
4. Od podpisa članstva v Grozdu LG so bile Lesne G

materialov za gradnjo lesenih montažnih stavb
 

5. Aprila 2009 so imele Lesne G
45.000 EUR (drugi največji upnik) 
direktor in vsi komercialisti. Sogovornika za izterjavo ni bilo
ponudili strokovno sodelovanje za reševanje podjetja iz krize

 
6. UNIOR d.d. Zreče, kot večinski lastnik BH, je 

s predlogi ukrepov za sana
• aprila 2009 je podjetje BH zapustil direktor Bojan Hren

vodenja podjetja in povzroč
v Italiji. Novih naročil ni bilo

• v Italiji je nedokončan hotel CHALET in nedokon
gradnje so izkazovali izgubo v višini cca 700.000 
obveznosti do dobaviteljev pa v višini cca 1,2 mio EUR ; ban

• delavci niso imeli izplačanih pla
mesecev  

• izpolnjeni so bili pogoji insolventnosti podjetja in posledi
• v primeru stečaja bi bil UNIOR d.d. 

tveganju izgube 3,85 mio EUR
 

PREDLOG SANACIJE: izvajanje 
zdravega jedra podjetja in prerazporeditev delavcev na h
dobaviteljem za konvertiranje njihovih terjatev 

7. avgusta 2009 dobijo LG pooblastila za vodenje podjetja BH
od UNIOR d.d. Zreče večinski delež v družbi BH in 
dosežejo naslednje rezultate

� zmanjšanje obveznosti iz cca 4,5 mio EUR na cca 3,3 mio EUR 
� izboljšanje negativnega kapitala za 31,3 %
� pokritost odhodkov s prihodki se je pove
� izplačilo neizplačanih pla

blokiranemu bančnemu ra

 Peter Golob  GSM: 051 436440 

 samostojni raziskovalec in svetovalec na področju okolju 

prijazne in energetsko varčne gradnje in obnove stavb 

Kronološki pregled sodelovanja : 

segajo v leto 2001 s predstavitvami sodobnega nač
gradnje ekoloških, nizkoenergijskih in pasivnih hiš po konceptu "81PET". Družbi 

takrat ponudili prenos tehnologije  "81PET" v obliki licenčne

so potekali pogovori z vodstvom družbe LUMAR d.o.o. o sodelovanju v obliki 
Peter Golob je podal ponudbo za izdelavo analize stanja podjetja z 

no sodelovanje je bila leta 2007 podpisana pogodba 
lanstvu v Grozdu lesnegradnje z uporabo tehnologije po licenci "81

istega leta doseglo velik promocijski in prodajni uspeh na 

stva v Grozdu LG so bile Lesne Gradnje d.o.o. redni dobavitelj ekoloških 
materialov za gradnjo lesenih montažnih stavb sistema BIVA BIO (Ökohaus 

so imele Lesne Gradnje d.o.o. do podjetja Biva-hiše zapadle terjatve v vi
čji upnik) in bile soočene s krizo vodenja v Biva-

. Sogovornika za izterjavo ni bilo, zato smo več
nje za reševanje podjetja iz krize. 

činski lastnik BH, je junija 2009 naročil LG izdelavo analize stanja 
nacijo podjetja Biva hiše, ki vsebuje naslednja dejstva:

aprila 2009 je podjetje BH zapustil direktor Bojan Hren, ki je uveljavil avtokratski model 
in povzročil tehnično, logistično in finančno katastrofo na objektu CHALET 

il ni bilo 
an hotel CHALET in nedokončani objekti individualne stanovanjske 

izgubo v višini cca 700.000 €, knjigovodsko evidentirane odprte 
obveznosti do dobaviteljev pa v višini cca 1,2 mio EUR ; bančni računi so 

čanih plač za 2 meseca niti regresa ter plačanih prispe

izpolnjeni so bili pogoji insolventnosti podjetja in posledično za uvedbo ste
UNIOR d.d. (državno podjetje in prejemnik subvencij)

tveganju izgube 3,85 mio EUR 

izvajanje preizkušenega in uveljavljenega poslovn
zdravega jedra podjetja in prerazporeditev delavcev na hčerinsko podjetje

tiranje njihovih terjatev v lastniške deleže (uzakonjeno 

avgusta 2009 dobijo LG pooblastila za vodenje podjetja BH, oktobra 2009 pa prevzamejo 
činski delež v družbi BH in z izpeljanimi ukrepi v obdobju 5 mesecev 

dosežejo naslednje rezultate: 
obveznosti iz cca 4,5 mio EUR na cca 3,3 mio EUR 

negativnega kapitala za 31,3 % 
odhodkov s prihodki se je povečala iz 32 % na 78 % 

čanih plač za 3 mesece in prispevkov za 6 mesecev kljub 
blokiranemu bančnemu računu 
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zapadle terjatve v višini cca 
-hišah, saj je odstopil 

zato smo večinskemu lastniku 

il LG izdelavo analize stanja 
cijo podjetja Biva hiše, ki vsebuje naslednja dejstva: 

, ki je uveljavil avtokratski model 
katastrofo na objektu CHALET 

ani objekti individualne stanovanjske 
dentirane odprte 

čuni so bili blokirani  
anih prispevkov za 5 

uvedbo stečaja 
(državno podjetje in prejemnik subvencij) izpostavljen 

poslovnega modela prenosa 
erinsko podjetje. Ponudba 

v lastniške deleže (uzakonjeno leta 2013) 

, oktobra 2009 pa prevzamejo 
v obdobju 5 mesecev 

obveznosti iz cca 4,5 mio EUR na cca 3,3 mio EUR ali za 26,7 % 

 
za 6 mesecev kljub 



 

 

� vzpostavitev tvornega dialoga z dobavitelji in upniki
� dokončanje gradnje hotela CHALET v Italiji in stanovanjskih objektov Beltramo in 

Gontero v Italiji ter 
� uspešno pogajanje s sindikatom in reševanje socialnih stisk
� vzpostavitev hčerinskega podjetja in 

mirovanja 
� optimizacija kadrov s p
� vpeljava sodobnega informacijskega sistema 

dokumentarno spremljavo za 
� začetek reorganizacij
� reorganizacija proizvodnega procesa 
� nadgradnja ponudbe in povrnitev zaupanja 

napovedanimi novimi naro
 

8. 2.3.2010 je bil nad družbo Bi
Tone Kozelj pa je ukrepal na na
 

� v nasprotju s SKLEPOM sodiš
ter uporabo poslovnih prostorov 
 

� opreme ni zavaroval ter
 

� vložil tožbe proti družbi L
poslovno škodo 

 
� vložil neutemeljene 

dejanskih krivcev za 
 

� v roku meseca dni 
dokapitalizacijo in 
d.o.o., ki je imela z

 
� stečajni upravitelj 

 
 

� v javnost so s časopisnimi novicami prišle le navedbe ste

 

 

 
 
 
 

»Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving«, 

tvornega dialoga z dobavitelji in upniki 
gradnje hotela CHALET v Italiji in stanovanjskih objektov Beltramo in 

ter še nekaj objektov v Sloveniji 
je s sindikatom in reševanje socialnih stisk delavcev

čerinskega podjetja in ponovni zagon proizvodnje po 5 mesecih 

kadrov s prerazporeditvijo 29 delavcev na hčerinsko podjetje
sodobnega informacijskega sistema projektiranja, nabave, 

dokumentarno spremljavo za računovodstvo  
eorganizacije poslovanja z združevanjem poslovnih funkcij

proizvodnega procesa z usposabljanjem projekt
ponudbe in povrnitev zaupanja pri potencialnih investi

napovedanimi novimi naročili 

je bil nad družbo Biva hiše d.o.o. razglašen stečaj, stečajni upravite
ukrepal na način: 

v nasprotju s SKLEPOM sodišča je prepovedal uporabo opreme
poslovnih prostorov Lesnim gradnjam za nadaljevanje proizvodnje

opreme ni zavaroval ter jo je izpostavil krajam in škodi zaradi zmrzali

družbi Lesne gradnje d.o.o., povzročal sodne 

neutemeljene kazenske ovadbe proti poslovodstvu LG brez 
dejanskih krivcev za kritično stanje v Biva hišah pred avgustom 2009

roku meseca dni je v vlogi lastnika, stečajnega upravitelja in odvetnika 
 dosegel razglasitev stečaja nad hčerinsko dr
zaposleno 30 ljudi in sklenjene tri pogodbe za

upravitelj je posredoval sodišču neresnične in delne po

časopisnimi novicami prišle le navedbe stečajnega upravitelja

ding a bicycle. To keep your balance you must keep moving«, Albert Einstein
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 stroške in generiral 

brez ugotavljanja 
stanje v Biva hišah pred avgustom 2009  

ajnega upravitelja in odvetnika preprečil 
o družbo BIVA pro 

a proizvodnjo hiš 

podatke 

ajnega upravitelja   

Albert Einstein  


