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»Če nam bodo le dovolili delati …«  

Če bi vam sredi decembra 2019 kdo rekel, da se bo čez nekaj 
mesecev zaradi ne sicer zelo smrtonosnega virusa, ki so ga 
našli na Kitajskem, svet ustavil, bi skoraj zagotovo pomislili, 

da gleda preveč znanstvenofantastičnih filmov ali pa da nima povsem 
'pospravljenega podstrešja'. A prav to se je zgodilo – virus je ustavil 
življenje in temeljito premešal gospodarske tokove.  

Po prvem šoku so se slovenska podjetja dokaj hitro pobrala in se 
prilagodila novim razmeram, tudi s pomočjo države. Poskrbela so za 
številne ukrepe in skušala čim bolje zaščititi zaposlene pred nalezljivim 
virusom, prilagodila so poslovanje, organizirala delo na daljavo, kjer 
je bilo to mogoče, občutno pospešila digitalizacijo … 

Nekako smo se bolj ali manj sprijaznili z novimi pravili, se navadili 
na nove razmere in pozabili na prve pretrese. A zdaj prihajajo drugi 
– poleg zastojev v dobavnih verigah in pomanjkanja surovin so vse 
višje tudi njihove cene, ki jih bodo družbe težko v celoti prevalile na 
končnega kupca, vrtoglavo pa raste tudi cena energentov in draži 
poslovanje družb. 

Epidemija nam je res postavila življenje na glavo in med drugim 
brutalno razgalila slabosti našega gospodarstva. Podjetja je opozorila 
tudi na to, kako pomembna je čim krajša dobaviteljska veriga, kako 
pomembno je, da so surovine, če je le mogoče, lokalne, pa tudi to, da je 
treba razmišljati dolgoročno, poskrbeti za stabilno poslovanje, vlagati 
v raziskave in razvoj in se hitro prilagoditi, ko je to treba. 

Lahko rečemo, da je bilo letošnje leto po letu 2020 še eno kaotično 
leto, a ga je, kot kaže, naše gospodarstvo kar dobro zvozilo. Sogovorniki 
na naslednjih straneh sicer priznavajo, da je bilo izzivov veliko, a pra-
vijo, da jim jih je večinoma uspelo premagati in si v letu 2021 obetajo 
dobre poslovne rezultate. Pri napovedih za leto, ki je pred nami, so 
sicer previdni, sprašujejo se, kaj vse se še lahko zgodi. Zavedajo se, da 
se bodo težave, ki jih trenutno pestijo, zagotovo razpotegnile tudi v 
leto 2022, v katerem se bodo soočili ne le s pomanjkanjem surovin in 
vse višjimi cenami energentov, ampak tudi s pomanjkanjem ustreznih 
kadrov, ki jih bodo ob okrevanju gospodarstva in številnih državnih 
projektih zagotovo potrebovali. Pa vendar ostajajo optimistični. »Če 
nam bodo le dovolili delati,« pravijo. 

Andreja Šalamun, 
glavna in odgovorna urednica

www.e3.si
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Letošnje poslovanje 
precej boljše od 

lanskega, prihodnje 
leto nadpovprečna 
gospodarska rast?

 
 

Avtorica: Andreja Šalamun 

Ukrepi za omejitev negativnih posledic pande-
mije za prebivalstvo in gospodarstvo so prepre-
čili večji padec aktivnosti in omogočili hitrejše 
okrevanje gospodarstva – tako so prepričani na 
Uradu za makroekonomske analize in razvoj 
(Umar). Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Ana-
litiki Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) pa 
pričakuje nadpovprečno gospodarsko rast v letu 
2022.  

»Kljub izzivom rastočega 
števila okužb s covi-
dom-19, pomanjkanja 

zaposlenih in surovin in polprevod-
nikov v predelovalnih dejavnostih ter 
nižje rasti gradbenih del od prvotno 
predvidene bo slovenska gospodar-
ska rast relativno visoka, in sicer 
med šest- do 6,5-odstotna,« pravi 
Bojan Ivanc z GZS. Doda, da je trg 
dela v boljšem stanju od pričakova-
nega, saj se je anketna brezposel-
nost v zadnjem mesecu znižala na 
štiri odstotke. 

Večji izzivi za turizem in 
organizacijo množičnih dogodkov 

Proizvodne dejavnosti, ki so pre-
težno izvozno usmerjene, transpor-
tne storitve in druge vrste storitev 
letos poslujejo precej bolje kot v 
letu 2020. »Zgolj tujski turizem še ni 
dosegel predkrizne ravni. Proizvodnja 
motornih vozil in tudi prodaja novih 
vozil pa imata več izzivov, predvsem 
zaradi zamud pri proizvodnji in doba-
vah polprevodnikov. Tudi organizacija 
množičnih dogodkov se bo ob koncu 
leta soočila z večjimi izzivi,« napove-

duje analitik in izpostavi, da država 
krije del nastale škode, zato učinek 
spremembe prodaje ni enak učinku 
spremembe dodane vrednosti (upad 
zadnje je nižji). 

Pričakujejo povečanje državne 
potrošnje 

Kot pravi Ivanc, lahko v letu 2022 
pričakujemo nekoliko nižjo, a ven-
darle nadpovprečno gospodarsko 
rast, ki naj bi dosegla 4,4 odstotka 
in temeljila predvsem na močni rasti 
zasebne potrošnje (4,8 odstotka) in 
naložb (+7,5 odstotka). Rast izvoza se 
bo razpolovila, vendar bo ostala nad 
petimi odstotki. »Pričakujemo, da se 
bo tudi državna potrošnja v nasled-
njem letu še povečala; ne nazadnje 
govorimo o volilnem letu, ko je to 
nekaj običajnega tudi v drugih evrop-
skih državah,« pravi Ivanc in doda, da 
pa ostaja neznanka gibanje okužb in 
posledično uvedba zajezitvenih ukre-
pov. »Pristopi se spreminjajo, zato so 
modelske ocene otežene. Vsekakor 
sem vesel, da je zasebni sektor po-
kazal ustrezno mero fleksibilnosti v 
takšnih razmerah,« pove.

»Pričakujemo, da se bo državna potrošnja 
v naslednjem letu še povečala; ne nazadnje 

govorimo o volilnem letu, ko je to nekaj običajnega 
tudi v drugih evropskih državah,« pravi glavni analitik 
na GZS Bojan Ivanc. 
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Velik izziv bo dostopnost surovin 
Zanimalo nas je tudi, kaj vse bo v 

letu 2022 vplivalo na poslovanje slo-
venskih podjetij. »Zunanje povpra-
ševanje oziroma splošna svetovna 
konjunktura, usmerjenost fiskalne 
politike – še vedno pričakujemo go-
spodarski rasti naklonjeno davčno 
okolje, uvedbo ali podaljšanje pod-
pornih ukrepov za prizadete dele go-
spodarstva, izzivi, povezani z višjimi 
cenami energentov, delovanjem verig 

vrednosti,« odgovarja Ivanc. Pričakuje, 
da se bodo post-pandemični zamaški 
v svetovnem ladijskem prometu začeli 
zmanjševati, vendar bo dostopnost 
do surovin za vso evropsko industri-
jo velik izziv, še posebej, ker zelena 
transformacija temelji na visokih koli-
činah surovin, ki jih pretežno uvažamo 
iz neevropskih držav, kot še opozori.

Nove priložnosti je treba izkoristiti 
»Po krizi ne bo več nič, kot je 

bilo, že zaradi razvoja, ki prinaša 
digitalizacijo, nove poslovne mode-
le, pristope na različnih področjih, 
tudi v internacionalizaciji, v med-
narodnem poslovanju, dogajanju na 
mednarodnih trgih, vpetosti vanje. 
Te priložnosti moramo izkoristiti,« 

je oktobra na poslovni konferenci 
na Gospodarski zbornici Slovenije 
(GZS) dejal generalni direktor GZS 
Aleš Cantarutti. Predsednik GZS Tibor 
Šimonka pa je novembra na posvetu 
o poslovnih izzivih v letu 2022 pou-
daril, da sodijo med ključne izzive, s 
katerimi se poleg posledic covida-19 
sooča slovensko gospodarstvo, po-
manjkanje zaposlenih, pritisk na rast 
plač zaradi nizke brezposelnosti, v 
zadnjem obdobju pa tudi dvig cen 
energentov in drugih surovin. Pou-
daril je, da gospodarska rast, ki je 
prisotna v Evropi in v Sloveniji, pred 
nas postavlja številne izzive. Zara-
di rekordno nizke brezposelnosti je 
težko pridobiti nove zaposlene po 
konkurenčnih pogojih, dodatne teža-
ve pa podjetjem povzročajo vse višji 
stroški energentov in pomanjkanje 
nekaterih surovin. 

Gospodarska rast od 5,2- do 
6,4-odstotna 

Domače in tuje institucije Slove-
niji za leto 2021 napovedujejo različ-
no gospodarsko rast, in sicer v višini 
med 5,2 in 6,4 odstotka. Najbolj je 
optimistična napoved Evropske ko-
misije, ki je novembra, ko je napo-
ved občutno izboljšala, zapisala, da 
okrevanje slovenskega gospodarstva 
podpirajo močna rast zasebne potro-
šnje in naložbe.

V Jesenski napovedi gospodarskih 
gibanj, ki so jo pripravili na Umarju, 
ugotavljajo, da so strogi ukrepi za za-
jezitev širjenja koronavirusa lani na 
svetovni ravni in v Sloveniji povzročili 
močan padec gospodarske aktivnosti, 
zlasti v drugem četrtletju, medtem ko 
je bil v nadaljnjih valovih epidemije 
(jesensko-zimskem drugem valu in 
letošnjem pomladanskem valu) vpliv 
na aktivnost manjši zaradi postopne 
prilagoditve podjetij in potrošnikov 
novim razmeram in večje usmerje-
nosti omejitvenih ukrepov na stori-
tvene dejavnosti, medtem ko se je 
okrevanje v dejavnostih, vezanih na 
mednarodno menjavo (predelovalne 

dejavnosti in promet), lahko nada-
ljevalo.

So gospodarstvo rešili državni 
ukrepi? 

Izpostavili so, da so med letoš-
njim letom, ko so se izboljševale 
epidemične razmere, začele vidneje 
okrevati tudi storitve. Ukrepi, ki so jih 
številne države, tudi Slovenija, spre-
jele za omejitev negativnih posledic 
epidemije za prebivalstvo in gospo-
darstvo ter za pospešitev okrevanja, 
so po njihovem mnenju »občutno 
ublažili izpad prihodkov gospodar-
stva in prebivalstva zaradi pandemije 
ter podjetjem zagotovili likvidnost in 

podporo pri spoprijemanju z nega-
tivnimi posledicami.« Na Umarju so 
prepričani, da je naša država s tem 
znatno ublažila lansko krčenje gospo-
darske aktivnosti in tudi preprečila 
propad nekaterih najbolj izpostav-
ljenih dejavnosti. »Po naši oceni bi 
bil brez ukrepov upad gospodarske 
aktivnosti v letu 2020 vsaj štiri od-
stotne točke globlji,« so zapisali in 
dodali, da imajo protikoronski ukrepi 
ključen vpliv tudi letos, zlasti za tiste 
storitvene dejavnosti, ki zaradi omeji-
tev še ne morejo normalno poslovati. 
»Podjetja, ki ponovno poslujejo brez 
omejitev, pa hitro okrevajo,« ugota-
vljajo na Umarju. 

Evropsko gospodarsko okrevanje nad 
pričakovanji 
Gospodarska aktivnost v evrskem območju je v prvi polovici leta 2021 
okrevala nad pričakovanji (6,1 odstotek medletno, desezonirano), po 
napovedih mednarodnih institucij pa se bo rast nadaljevala tudi v 
prihodnje – tako piše v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj, ki 
so jo pripravili na Umarju. Pojasnijo, da je gospodarska aktivnost 
evrskega območja po majhnem upadu v prvem letošnjem četrtletju 
ob postopnem sproščanju zajezitvenih ukrepov v drugem četrtletju 
okrevala hitreje od napovedi mednarodnih institucij. »Podjetja in 
potrošniki so se še naprej prilagajali omejitvam pandemičnega oko-
lja, pospešena aktivnost svetovnega gospodarstva in trgovine ter 
učinkoviti ukrepi podpornih politik pa so prispevali dodatni zagon,« 
piše v napovedi. Po razpoložljivih kazalnikih aktivnosti in razpolože-
nja naj bi gospodarska rast evrskega območja kljub oviram v medna-
rodni trgovini in slabšanju epidemične slike tudi v tretjem četrtletju 
ostala razmeroma visoka, v zadnjem pa se ob predpostavljenem šir-
jenju delta različice virusa pričakuje umiritev. Gospodarski subjek-
ti se bodo še naprej prilagajali zajezitvenim ukrepom, zaradi česar 
se bo postopoma zmanjševal vpliv omejitev na gospodarsko aktiv-
nost. BDP evrskega območja naj bi po lanskem upadu letos okreval 
s 5,1-odstotno rastjo, naslednje leto pa naj bi bila rast 4,4-odstotna, 
s čimer naj bi predkrizno raven presegel v zadnjem letošnjem četr-
tletju. Po pričakovanjih bosta ob nadaljnji podpori javnofinančne in 
monetarne politike glavni gonili rasti zasebna potrošnja in naložbe. 
Slednje bo znatno podpiral tudi Mehanizem za okrevanje in odpor-
nost. Gospodarski učinki pandemije so v državah članicah evrskega 
območja zelo neenakomerni in hitrost okrevanja se med njimi precej 
razlikuje, kar je posledica razvoja epidemije in razlik v strukturi go-
spodarstev.

Med ključne izzive, s 
katerimi se poleg po-
sledic covida-19 sooča 
slovensko gospodarstvo, 
sodijo pomanjkanje 
zaposlenih, pritisk na 
rast plač zaradi nizke 
brezposelnosti, v zad-
njem obdobju pa tudi 
dvig cen energentov in 
drugih surovin. 

Kakšno rast nam napovedujejo?

Rast BDP (v %)

2021 2022 2023

Banka Slovenije 5,2 4,8 3,1

Umar 6,1 4,7 3,3

IMF 6,3 4,6 3,6

EBRD 6 4,5 /

Evropska komisija 6,4 4,2 /

OECD 5,9 5,4 3,2
Viri: Umar, BS, EK, OECD, EBRD, IMF

Op.: Banka Slovenije (BS) je napoved objavila junija 2021, Urad za makreoekonomske analize in 
razvoj (Umar) septembra, Mednarodna finančna organizacija (IMF) oktobra, Evropska komisija (EK) 
in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) novembra, Organizacija za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) pa decembra 2021. 
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vnovično okrevanje v gradbeništvu, 
ki ga bodo spodbudile državne na-
ložbe. Predvidevajo, da se bo rast 
skupne gospodarske aktivnosti ob 
koncu leta umirila, saj bo prisotnost 
virusa v hladnejših mesecih poleg 
obstoječih omejitev prinesla še pre-
vidnejše (samoomejitveno) obnaša-
nje prebivalstva, kar bo zavrlo rast 
predvsem storitvenih dejavnosti in 
zasebne potrošnje. Umirila naj bi se 
tudi rast v predelovalnih dejavno-
stih, ki se srečujejo z omejitvami na 
strani ponudbe. 

Težave z dobavo materialov naj bi 
se umirile 

Na Umarju ocenjujejo, da se bo 
okrevanje gospodarstva v naslednjih 
dveh letih nadaljevalo, težave z do-
bavo materialov pa naj bi se umirile. 
»Predvidevamo, da bodo zlasti v letu 
2022 določeni omejitveni ukrepi še 
vedno prisotni in bodo omejevali 
popolno okrevanje določenih sto-
ritvenih dejavnosti, predvsem po-
tovanj.« 

Povečale se bodo tudi omejitve, 
povezane z razpoložljivostjo delov-
ne sile. »Večletna ugodna gibanja na 
trgu dela je spomladi 2020 prekinil 
prvi val epidemije; zaposlenost je 
padla, brezposelnost pa skokovi-
to porasla, a se je s sprejetjem in-
terventnih ukrepov za ohranjanje 
delovnih mest poslabšanje razmer 
hitro omejilo. Sredi leta je sledilo 
postopno izboljševanje, ki pa osta-
ja odvisno od razvoja epidemične 
slike, zlasti v storitvah, pri katerih 
prihaja do veliko stikov med ljud-
mi,« pravijo na Umarju. Ugotavljajo, 
da vladni ukrepi tudi letos blažijo 
negativne posledice koronakrize na 
trgu dela in pričakujejo, da se bodo 
tudi v prihodnje prilagajali epide-
mičnim in gospodarskim razmeram. 
Za leto 2021 pričakujejo 0,8-odsto-
tno rast zaposlenosti in 11-odsto-
tno zmanjšanje povprečnega števila 
brezposelnih, ki bo le še dva odstot-
ka večje kot leta 2019. V prihodnjih 

Domače in tuje institucije 
Sloveniji za leto 2021 

napovedujejo različno 
gospodarsko rast, in sicer v 

višini med 

5,2 in 6,4 
odstotka. 

Najbolj je optimistična 
napoved Evropske komisije, 

ki je novembra, ko je 
napoved občutno izboljšala, 

zapisala, da okrevanje 
slovenskega gospodarstva 

podpirajo močna rast 
zasebne potrošnje in 

naložbe.

Op.: Podatki za leto 2020 so začasni.

Izbrani podatki strukturne statistike 
podjetij po dejavnosti, Slovenija

Vir: SURS

Družba

Prihodki od 
prodaje (v 
mio EUR) 

2020

Dodana 
vrednost (v 
mio EUR) 

2020

Skupaj – dejavnosti po SKD 2008 98.323 25.631
B Rudarstvo 301 125

C Predelovalne dejavnosti 30.368 9.336

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 7.012 961

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in od-
padki, saniranje okolja 1.403 412

F Gradbeništvo 6.337 2.059

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil 34.083 4.624

H Promet in skladiščenje 6.028 2.247

I Gostinstvo 1.461 675

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 3.752 1.688

L Poslovanje z nepremičninami 818 391

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejav-
nosti 5.256 2.236

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 1.413 843

S95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko 
rabo 91 34

Boljše za izvoznike, slabše za 
gradbenike 

V Jesenski napovedi za letos 
predvidevajo 6,1-odstotno rast BDP, 
ki se bo naslednje leto umirila na 
4,7 odstotka, leta 2023 pa bo znašala 
3,3 odstotka. Kot pravijo na Umar-
ju, se po lanskem globokem padcu 
aktivnosti letos nadaljuje okrevanje 
dejavnosti, vpetih v mednarodno 
menjavo (predelovalnih dejavnosti 
in prometa), ki se je začelo že v dru-
gi polovici lanskega leta. »Še nap-
rej rastejo tudi naložbe v opremo in 
stroje ter uvoz in izvoz. V gradbeni-
štvu se je aktivnost v prvem polletju 
četrtletno zmanjševala predvsem 
zaradi težav pri dobavi in visokih 
cen materialov. S postopnim spro-
ščanjem omejitvenih ukrepov med-
letno raste prodaja v trgovini, od 

drugega četrtletja pa okrevajo tudi 
gostinske in nastanitvene storitve, 
igralništvo ter športne, kulturne, 
razvedrilne in osebne dejavnosti, 
kar je povezano z okrevanjem za-
sebne potrošnje,« so zapisali v na-
povedi in dodali, da je posledično 
medletna rast BDP v prvem polletju 
znašala 8,8 odstotka. Ocenjujejo, da 
še naprej rastejo dejavnosti, vpete 
v mednarodno menjavo, prav tako 
se je ob sproščanju omejitvenih 
ukrepov ob pogoju PCT nadaljeva-
lo okrevanje v storitvah in zasebni 
potrošnji, kar bo po njihovi oceni 
pozitivno vplivalo na rast skupne 
gospodarske aktivnosti. 

Na nadaljnjo rast storitvenih 
dejavnosti in zasebne potrošnje 
vpliva tudi unovčevanje lanskih in 
letošnjih bonov, pričakujejo pa tudi 
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dveh letih naj bi se okrevanje na 
trgu dela postopno nadaljevalo.

Pričakujemo lahko višjo inflacijo 
Inflacija bo letos po napovedih 

Umarja v povprečju 1,4-odstotna. 
K temu bodo prispevale predvsem 
višje cene energentov, med drugim 
zaradi nizke lanske osnove, zaradi 
omejitvenih dejavnikov proizvodnje 
ob solidnem povpraševanju pa so se 
začele krepiti cene neenergetskega 
industrijskega blaga. Rast cen hrane 
in storitev bo ostala zmerna. Napo-
vedujejo, da se bo inflacija nasled-
nje leto povečala na dva odstotka, 
na kar bo poleg visokega prenosa iz 
letošnjega leta v povezavi z nadalj-
njim okrevanjem vplivala predvsem 
rast cen storitev, ki bo pomembno 
prispevala k inflaciji tudi leta 2023. 

Na Umarju ocenjujejo, da se bo okrevanje 
gospodarstva v naslednjih dveh letih 

nadaljevalo, težave z dobavo materialov pa naj bi se 
umirile. »Predvidevamo, da bodo zlasti v letu 2022 
določeni omejitveni ukrepi še vedno prisotni in bodo 
omejevali popolno okrevanje določenih storitvenih 
dejavnosti, predvsem potovanj.« 

»Pričakujemo tudi, da se bodo višje 
cene neenergetskih surovin prelivale 
v končne cene v daljšem časovnem 
obdobju.«

Največje tveganje za uresničitev 
napovedi je še naprej povezano z epi-
demičnimi razmerami v Sloveniji in 
naših najpomembnejših trgovinskih 
partnericah; pomembno je tudi, da 
se bodo ukrepi za blaženje posledic 
epidemije premišljeno prilagajali 
epidemičnim in gospodarskim raz-
meram, kot še poudarjajo na Umarju 
in dodajo, da pa bi lahko bila gospo-
darska rast tudi višja v primeru hitrej-
šega trajnega izboljšanja epidemičnih 
razmer in zadostne precepljenosti 
prebivalstva. »To bi lahko vodilo do 
večjega obsega sproščanja presežnih 
prihrankov gospodinjstev in tudi hi-
trejše rasti naložb zaradi višje stopnje 

zaupanja. »Pozitivno tveganje je tudi 
višja svetovna gospodarska rast, ki bi 
imela večji pozitiven vpliv tudi na rast 
v EU. Prav tako bosta ključni hitrost 
in učinkovitost črpanja sredstev iz 
novega večletnega finančnega okvi-
ra in finančnega svežnja za okreva-
nje in odpornost v Sloveniji in naših 
glavnih trgovinskih partnericah ter 
ciljna usmerjenost teh virov v reše-
vanje glavnih razvojnih izzivov,« še 
dodajo. 
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Dobro leto dni je naokoli, odkar je na več kot 3000 kvadratnih metrov veliki 
strehi Telemachove poslovne stavbe začela delovati sončna elektrarna, 
največji korak podjetja v naši pobudi Misli zeleno. Ogljični odtis smo v tem 
času zmanjšali za kar 284 ton, glavna Telemachova stavba pa bo v naslednjih 
20 letih vsaj 20-odstotno energetsko samooskrbna. S proizvedeno energijo 
tudi polnimo električne avtomobile, ki jih imamo v svojem voznem parku 
vedno več in jih tehnične ter poslovne službe uporabljajo za obiske 
naročnikov. Prav tako nadzorujemo količino porabe energije z uporabo 
tehnične opreme, ki je energetsko varčna.

Digitalizacija je prihodnost in seveda tudi sedanjost, posebej pa v 
telekomunikacijskih podjetjih, kot je Telemach. Prva misel ob digitalizaciji je 
brezpapirno poslovanje in temu zadnja leta v podjetju posvečamo zelo 
veliko pozornosti. Uporabnikom tako že nekaj časa priporočamo prehod na 
eRačun, brezplačno storitev, ki prinaša enostavnejši, varčnejši in okolju 
prijazen način plačevanja ter s tem številne prednosti tako za posameznika 
in družbo kot za okolje. Ker je Telemach okoljsko ozaveščeno in v prihodnost 
usmerjeno podjetje pa seveda tudi sicer naše poslovanje v veliki meri poteka 
digitalno, kar še dodatno prispeva k optimizaciji porabe papirja. 

Neposredno obremenitev okolja pri Telemachu nenehno zmanjšujemo tudi 
z vestnim ločevanjem odpadkov. V vseh poslovalnicah že nekaj let 
uporabljamo papirnate vrečke, v podjetju pa trajnostne brisače in higienski 
papir, ki je izdelan iz celuloze Tetra pak embalaže pijač, ne pa iz lesa. Še 
posebej vestno pa seveda ravnamo z bolj nevarnimi, torej elektronskimi 
odpadki. In ne nazadnje, pomembno je, da zaposleni »mislijo zeleno« tudi 
zunaj delovnega časa, zato se v podjetju trudimo, da bi ta miselnost v čim 
večji meri postala njihov življenjski slog.

070 700 700   |   telemach.si

Okolju prijazno delovanje

Digitalizacija poslovanja

Ravnanje z odpadki

Telemach,
podjetje, ki misli zeleno

Največji ponudnik plačljivih video vsebin in fiksnega interneta 
ter najhitreje rastoči ponudnik mobilnih storitev v Sloveniji z 
različnimi projekti uresničuje svojo okoljsko odgovornost.
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ai1617889865113_misli zeleno_oglas_april 2021_213x297_TISK.pdf   1   8. 04. 2021   15:51:09

12

GO
SP

O
DA

RS
TV

O



GOSPODARSTVO 2021/2022  |  DECEMBER 2021GOSPODARSTVO 2021/2022  |  DECEMBER 2021

Tajnikar: »Še naprej 
živimo na račun 
zadolževanja« 1514
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sektorja lani 22 milijard evrov pri 47 
milijardah evrov BDP, da so ti odhodki 
narasli za okoli 15 odstotkov, BDP pa 
je padel za 4,2 odstotka,« izpostavi. 

Največ dolga zaradi javnega 
sektorja

Doda, da smo kljub državnim po-
močem za čakanje na delo in temeljni 
dohodek podjetnikov največ dolga 
porabili za javni sektor, »saj tržni in 
javni sektor skupaj nista ustvarila do-
volj za financiranje javnega sektorja z 
davki in prispevki. Tudi za Slovenijo 
pa je pomembno, da je pandemija 
stresla celotno svetovno gospodar-
stvo, ki se je pri tem pokazalo za bolj 
krhko, kot je bilo sprva videti. Zdaj 
se poskuša spraviti v stare tirnice, 
pri čemer nastajajo še vedno težave 
pomanjkanja delovne sile, ki je ogro-
žena s covidom-19, nekaterih surovin 
in polizdelkov, pri katerih smo lani 
porabili zaloge in zato z njimi živimo 
iz rok v usta, transportnih poti, ki 
ne zmorejo slediti hitremu oživlja-
nju gospodarstva, saj so prilagojene 
normalni rasti, in za Zemljo prepoča-
snega, a za gospodarstvo prehitrega 
prestrukturiranja energetike,« pravi 
Tajnikar in doda, da vse to velja za 
svet in Slovenijo.

Največji šok za turizem, promet in 
skladiščenje, trgovino …  

»Med proizvodnjami je zagotovo 
največji šok lani doživel turizem, zlasti 
s tujimi gosti, čeprav smo imeli turistič-
ne bone, promet in skladiščenje, vse 
oblike trgovine in oskrba z energen-
ti,« pojasni strokovnjak. Med kritične 
sektorje spada tudi industrija s pre-
delovalnimi dejavnostmi. Rekordno je 
upadlo število tržnih storitev. »Drugi 
kvartal leta 2021 je popravil razmere 
v turizmu, predelovalni dejavnosti in 
prometu. Tu se očitno v letu 2021 naj-
hitreje vzpostavljajo normalne razmere. 
Ni pa lanska kriza kaj veliko prizadela 
gradbeništva, kmetijstva in informa-
cijske dejavnosti, ki cvetijo tudi v letu 
2021. Ves čas vzdržujeta rast zdravstvo 
in državna administracija, kar se kaže 
tudi v visoki rasti plač v javnem sek-
torju (leta 2020: 10,5 odstotka), ki pa 
ni značilna za izobraževanje. Ti podatki 
so zelo pričakovani; še posebej, če se 
zavedamo, da je v letu 2020 padel izvoz, 
ki pa se je v letu 2021 obnovil vsaj v 
določeni meri,« pojasni Maks Tajnikar.

Leto 2022 – leto konsolidacije in 
stabilizacije 

Prepričan je, da bo v letu 2022 
še vedno veljalo, da bo glavna eko-

nomska politika tista proti covidu-19. 
»Če to upoštevamo, bo leto 2022 
leto konsolidacije in stabilizacije. 
V njem se bodo vse do konca leta 
2023 v glavnem vzpostavljale razme-
re, kot so bile pred pandemijo. Ne 
verjamem, da se v teh pandemičnih 
letih dogaja kaj takega, kar bi bistve-
no spremenilo svet. Tudi za razpad 
globalizacije ni nobenih razlogov, ko 
se bomo znebili pandemije. Novih 
tehnologij v tem času nismo zasejali, 
potrošne navade se niso spremenile. 
Le svet je postal s pandemijo še bolj 
neegalitaren,« našteje strokovnjak. 
Meni, da se premalo zavedamo, da 
»današnje družbe mogoče neenakost 
bolj ogroža kot segrevanje sveta. Ob 
tem pa obstaja resna grožnja: že čas 
konsolidacije zahteva inflacijo, neiz-
živeta denarna politika zadnjih let, ki 
se skriva v nabuhlih denarnih rezer-
vah, pa jo lahko požene v višave. Če 
se to zgodi, bodo narasle obrestne 
mere. Te pa bodo otežile dostop do 
kreditov in povečale stroške zadol-
ževanja. Tedaj pa bomo v Sloveni-
ji zaradi sedanjega zadolževanja v 
resnici imeli krizo. Na žalost danes 
ne vidim razlogov, da se ta katastro-
fičen scenarij ne bi zgodil,« ocenjuje 
ekonomist. 

»Čeprav se bližamo koncu leta 2021, gospodarske razmere v Sloveniji ka-
žejo trende iz leta 2020. Slovenija še naprej živi na račun zadolževanja in 
ne tistega, kar sama proizvede,« pravi dr. Maks Tajnikar, profesor na Eko-
nomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Avtorica: Andreja Šalamun 

»Potem ko je lani BDP po 
zadnjih podatkih padel 
za 4,2 odstotka oziroma 

za okoli 1,5 milijarde evrov, je v dru-
gem kvartalu letošnjega leta nastalo 
hitro oživljanje gospodarstva, ki pa 
je zgolj pobiranje iz brezna, ki smo 
ga skopali lani,« je prepričan dr. Taj-
nikar. Bruto zunanji dolg do tujine se 
je lani povečal za okoli 4,5 milijarde 
evrov, samo za financiranje borbe s 

pandemijo pa smo porabili dve mili-
jardi evrov. »Pandemijo smo v celoti 
plačali s krediti,« opozori.

Oživljanje gospodarstva je šibko 
Ker je oživljanje gospodarstva 

v letu 2021 v največji meri odvisno 
od uspešnosti borbe s covidom-19 
doma in v svetu, pri tem pa po mne-
nju sogovornika nismo prav uspešni, 
je tudi oživljanje šibko in slabe tren-

de iz leta 2020 zgolj ošibi in jih ne 
popravi v dobre. Maks Tajnikar trdi, 
da bomo morali za leto 2021 še vedno 
reči, »da smo živeli na račun 'pufov'. 
Samo dolg državnega proračuna bo 
narasel za okoli štiri milijarde evrov. 
Da bomo dobili povečanje BDP, ki smo 
ga sami proizvedli, bomo morali ta 
dolg odšteti od statističnega pove-
čanja BDP letos. Pri tem ne smemo 
pozabiti, da so bili odhodki javnega 

V letu 2021 bo samo dolg 
državnega proračuna 

narasel za okoli 

4 milijarde evrov, 

zato bomo morali priznati, 
da živimo na račun "pufov". 

»Ne verjamem, 
da se v teh 

pandemičnih letih dogaja 
kaj takega, kar bi bistveno 
spremenilo svet,« pravi dr. 
Maks Tajnikar. 
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Podjetja: Kljub 
pretresom skušamo 
ostajati konkurenčni in 
delati naprej 
V tem času ima izjemen vpliv na poslovanje podjetja zagotovo dejavnost, 
v kateri posluje. Medtem ko so nekatere družbe zaradi epidemije prospe-
rirale, se druge, predvsem zaradi ukrepov, ki naj bi zamejevali širjenje vi-
rusa, še komaj držijo nad vodo ali pa so že potonile.  

Avtorica: Andreja Šalamun 
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snosti, energetske učinkovitosti in 
deleža obnovljivih virov.

»Poslovanje skupine Petrol v prvih 
devetih mesecih letošnjega leta glede 
na negotove razmere ocenjujem kot 
uspešno, saj uresničujemo zastavljene 
cilje za leto 2021 in strateške cilje za 
obdobje 2021–2025,« pravi Aleksander 
Salkič, vodja odnosov z javnostmi v 
Petrolu. Pojasni, da se je uspešno pri-
lagajanje prodaje razmeram na trgu 
in učinkovito upravljanje s stroški v 

prvih devetih mesecih leta 2021 odra-
zilo v 54-odstotni rasti EBITDA glede 
na enako obdobje leta 2020. EBITDA 
je znašal 175,7 milijona evrov. »Čisti 
poslovni izid, realiziran v višini 91,2 
milijona evrov, je zabeležil 125-od-
stotno rast glede na enako obdobje 
leta 2020. Prilagojeni kosmati poslovni 
izid v prvih devetih mesecih leta 2021 
znaša 410,7 milijona evrov, kar je 36 
odstotkov več kot v enakem obdobju 
leta 2020. Delež stroškov iz poslovanja 

v prilagojenem kosmatem poslovnem 
izidu v prvih devetih mesecih leta 2021 
znaša 70 odstotkov in je najnižji v zad-
njih desetih letih,« pove Salkič.

Velik porast cene biokomponente 
A tudi Petrol skrbi občuten dvig 

cene surove nafte na svetovnih trgih v 
zadnjem obdobju in velik porast cene 
biokomponente (njihove cene so na 
svetovnem trgu letos zrasle za 173 od-
stotkov, kar močno vpliva na rast cene 

Med najbolj prizadetimi 
dejavnostmi v obdobju 
koronavirusa so bili tako 

zagotovo turizem, gostinstvo in tudi 
avtomobilski sektor z vsemi pove-
zanimi dobavitelji. Hkrati pa so se v 
tem času prihodki najbolj povečali v 
farmacevtski industriji, živilskem sek-
torju, proizvodnji hišnih aparatov in 
vsega, kar je povezano s prostim ča-
som. Okrevajo dejavnosti, ki so vpete 
v mednarodno menjavo, tj. predelo-

valnih dejavnosti in prometa, ki se je 
začelo v drugi polovici lanskega leta. 
S postopnim sproščanjem omejitve-
nih ukrepov medletno raste trgovina, 
postopno okrevajo tudi gostinske in 
nastanitvene storitve, igralništvo 
ter športne, kulturne, razvedrilne in 
osebne dejavnosti.

Pri nekaterih podjetjih smo preve-
rili, kako se spopadajo s krizo in kaj 
jim bo po njihovem mnenju prinesla 
prihodnost. 

Poslovali bodo boljše kot lani 
V skupini Petrol pravijo, da kljub 

različnim pretresom na trgu ostajajo 
konkurenčni, saj so se iz klasičnega 
naftnega trgovca razvili v energetsko 
družbo, ki je aktivna na področju ob-
novljivih virov energije, energetskih in 
okoljskih rešitev, razvoja dejavnosti 
plina in elektrike ipd. Poudarijo, da so 
postali prepoznavni tudi v državah JV 
Evrope, kjer so prevzeli aktivno vlogo 
pri povečevanju energetske neodvi-
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dizla). »Slovenija je med državami, ki 
zahtevajo največji delež biokomponen-
te v dizlu (10 odstotkov), kar občutno 
vpliva na ceno dizelskega goriva. Poleg 
tega velja izpostaviti tudi rast cen goriv 
na evropskih in svetovnih borzah. Gi-
banje cene zemeljskega plina, ki se je 
v zadnjem letu povišala za skoraj 300 
odstotkov, narekuje trend gibanja cen 
ostalih energentov,« pove Salkič. Doda, 
da poseben izziv trenutno predstavlja-
jo postopki za preverjanje PCT pogoja 
pred izvajanjem storitve na prodaj-
nih mestih in vstopom v prodajalne. 
»Popolno izpolnjevanje zahtev vladne 
odredbe zahteva angažiranje dodatnih 
zaposlenih, višje stroške poslovanja 

in predvsem spreminjanje ustaljenih 
navad pri kupcih,« pojasni. 

Tudi v letu 2022 pričakujejo 
negotovo poslovno okolje 

Poleg trendov na energetskem po-
dročju in trendov na področju trgovine 
na poslovanje skupine Petrol vpliva 
več dejavnikov: gibanje cen energen-
tov in gibanje tečaja ameriškega dolar-
ja, ki sta odraz svetovnih gospodarskih 
gibanj, lokalne gospodarske razmere 
(gospodarska rast, stopnja rasti cen, 
rast potrošnje in proizvodnje), ukrepi, 
s katerimi država uravnava cene in trg 
energentov, ter ukrepi, ki jih države 
sprejemajo za njeno zajezitev. Kot 

pravi Salkič, za leto 2022 Umar napo-
veduje 4,7-odstotno rast BDP-ja. »Še 
naprej pričakujemo negotovo poslov-
no okolje, vezano tudi na negotovost 
glede nadaljnjega razvoja epidemije 
in glede ukrepov za blaženje njenih 
posledic. Po napovedih Mednarodne 
energetske agencije se do konca zime 
cene zemeljskega plina ne bodo bi-
stveno spremenile, umirile pa se bodo 
cene naftnih energentov,« pravi Salkič.

Zavedajo se, da morajo sami 
poskrbeti zase 

»Kljub epidemiji je veliko malih in 
srednjih podjetij, ki tudi v tem času 
zelo dobro poslujejo in napredujejo,« 
pravi Mirko Strašek, direktor družbe 
KLS Ljubno. »Težki časi so jim spod-
buda, zavedajo se, da morajo sami 
poskrbeti zase in to tudi počnejo.« 
Prizna, da imajo zdravstvene razmere 
v državi, ki se vlečejo že iz lanskega 
leta, velik negativen vpliv na delo in 
poslovanje – v nekaterih podjetjih 
bolj v drugih manj. »Tisti, ki poslu-
jemo v proizvodnji kovinskih dejav-

nosti, smo občutili padec naročil, a 
kljub vsemu bomo v našem podjetju 
leto končali z dobrim poslovnim re-
zultatom in s približno 20-odstotno 
rastjo,« pove sogovornik.

Družba namreč gleda dolgoročno 
in veliko vlaga v raziskave in razvoj 
– letos so na primer v posodobitev 
opreme, v nove tehnologije in nove 
izdelke vložili 10 milijonov evrov, do 
leta 2025 bi v razvojj vložili od 60 do 
80 milijonov evrov. Strašek pravi, da 
jim to pomaga ohranjati visoko kon-
kurenčnost na svetovni ravni in da so 
zato boljši od tekmecev ter si lahko 
odrežejo večji kot pogače. 

Razmišljali so strateško 
Po zelo dobrem prvem polletju 

letošnjega leta, ko so imeli nepriča-
kovano veliko naročil, so se od junija 
ta v celotni verigi dobaviteljev avto-
mobilski industriji zelo znižala. Kljub 
precej manj naročilom pa to ne bo po-
membno vplivalo na poslovanje družbe 
KLS – že pred leti so namreč strateško 
razmišljali o tem, kaj bodo počeli, ko se 
bodo zmanjšala naročila za motorje z 
notranjim zgorevanjem, in uvedli neka-
tere nove izdelke. Ti se v drugi polovici 
letošnjega leta zelo dobro prodajajo, 
kar pozitivno vpliva na skupno prodajo. 

Covid-19 in zdravstvene razmere 
nasploh tudi njim mešajo štrene – ve-
liko ljudi je zaradi bolezni odsotnih, 
težave imajo z dobavitelji, ki zamujajo 
zaradi ukrepov za omejevanje širjenje 
virusa. »Čeprav je leto 2022 strašan-

sko nepredvidljivo – sprašujem se, kaj 
nas bo še presenetilo – ima zagotovo 
veliko večje možnosti za preživetje 
vseh nepredvidljivih situacij podjetje, 
ki dobro dela, ki veliko vlaga v razvoj 
kadrov, izdelkov in tehnologije. Prav 
ta skrb, kaj bo jutri, nas žene v nalož-
be v razvoj,« pove Strašek. 

Skrbijo jih cene elektrike in 
pomanjkanje kadrov 

V naslednjem letu jih skrbijo 
predvsem cene električne energije. 
»Vemo, da bo treba opustiti proizvo-

dnjo iz premoga, država pa še vedno 
nima resnega načrta, kako oziroma s 
čim bomo tako proizvedeno elektriko 
nadomestili. Prepustiti se nabavi ele-
ktrične energije na trgu je strašansko 
tvegano. Za leto 2022 se srečujemo 
s takšnimi vrtoglavimi ponudbami 
cen električne energije, da si nikoli 
nismo mogli predstavljati, da bi bilo 
kaj takega mogoče,« pojasni Strašek.

Skrbi ga tudi pomanjkanje kadrov. 
»Usposobljeni, dobri kadri so postali 
največja omejitev za razvoj podjetja. 
V KLS potrebujemo veliko različnih 
inženirjev, in čeprav veliko vlagamo 
v štipendiranje in si jih nekaj sami 
vzgojimo, z zaskrbljenostjo gledamo 
v prihodnost. Prav zagotovo si to vpra-
šanje zasluži posebno pozornost,« še 
izpostavi sogovornik. 

Višjih nabavnih cen niso mogli v 
celoti prenesti na kupce

»Potem ko je bilo prvo trimesečje 
letošnjega leta dokaj slabo, se je 
predvsem v industrijski proizvodnji 
nadaljevalo nadpovprečno,« pra-
vi Marijan Klemenčič, ustanovitelj 
in direktor podjetja Koop trgovina. 
Pojasni, da so imeli v prvem polle-
tju zelo dobre rezultate v industrij-
skem sektorju, v nadaljevanju leta 
pa je prišlo do stagnacije, in sicer 
zaradi pomanjkanja materialov pri 
dobaviteljih. »Stanje na trgu je spro-
žilo tudi velik porast nabavnih cen, 
ki jih ni možno v celoti prenesti na 
naše odjemalce. Soočamo pa se tudi 
z daljšanjem dobavnih rokov naših 
dobaviteljev,« pove Klemenčič.

Tudi v letu 2022 pričakuje podob-
ne razmere, kot so zdajšnje, torej po-
manjkanje materialov pri dobaviteljih, 
dolgi dobavni roki in rast nabavnih 
cen, ki jih ne bodo mogli v celoti in 
pravočasno prenesti na odjemalce. 
»Dejavnikov je veliko – od višanja 
stroškov prevozov do izzivov pri napo-
vedovanju povpraševanj v prihodno-
sti, inflacija …,« našteje. Doda, da bo 
lahko na poslovanje podjetja vplivalo 
tudi zdravstveno stanje v kolektivu, ki 
se lahko hitro spremeni. 

»Slovenija je med državami, ki zahtevajo 
največji delež biokomponente v dizlu (10 

odstotkov), kar občutno vpliva na ceno dizelskega 
goriva. Poleg tega velja izpostaviti tudi rast cen 
goriv na evropskih in svetovnih borzah. Gibanje cene 
zemeljskega plina, ki se je v zadnjem letu povišala 
za skoraj 300 odstotkov, narekuje trend gibanja cen 
ostalih energentov,« pove Aleksander Salkič iz Petrola. 

»Potem ko je bilo prvo trimesečje letošnjega 
leta dokaj slabo, se je predvsem v industrijski 

proizvodnji nadaljevalo nadpovprečno,« pravi Marijan 
Klemenčič, ustanovitelj in direktor podjetja Koop 
trgovina.

Kljub precej manj 
naročilom pa to ne bo 
pomembno vplivalo na 
poslovanje družbe KLS 
– že pred leti so namreč 
strateško razmišljali 
o tem, kaj bodo počeli, 
ko se bodo zmanjšala 
naročila za motorje z 
notranjim zgorevanjem, 
in uvedli nekatere nove 
izdelke. Ti se v drugi 
polovici letošnjega leta 
zelo dobro prodajajo, 
kar pozitivno vpliva na 
skupno prodajo. 
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Rast cen energentov 
in surovin bo še naprej 
vplivala na poslovanje 
predelovalnih dejavnosti
Avtorica: Nina Šprohar

Povečano povpraševanje je povzročilo povišanje 
nabavnih cen surovin, repromateriala, elektri-
ke in zemeljskega plina, transporta ter stroškov 
dela in storitev. Po napovedih se bo rast cen še 
nadaljevala. Nekatera podjetja je rast cen in po-
manjkanje materialov skoraj pokopala, druga 
pa kljub negotovim razmeram napovedujejo re-
kordno leto.

Po zadnjih podatkih Statistič-
nega urada Republike Slo-
venije (SURS) je bil kazalnik 

zaupanja v predelovalnih dejavno-
stih v novembru 2021 od vrednosti v 
enakem obdobju lani višji za sedem 
odstotnih točk; 26 odstotkov podjetij 
s področja predelovalnih dejavno-
sti je poročalo, da so bile naložbe 
v letu 2021 višje kot v letu 2020, 20 
odstotkov pa, da so bile nižje. Po po-
datkih SURS jih je največ vlagalo v 
zamenjavo starih naprav in opreme, 
v razširitev proizvodne zmogljivosti in 
racionalizacijo procesov. Kar 34 od-
stotkov podjetij predvideva, da bodo 
v letu 2022 še povečali naložbe, 12 
odstotkov pa ocenjuje, da bodo in-
vestirali manj kot letos.

Povpraševanje je preseglo 
pričakovanja

Za dobre poslovne rezultate, ki 
jih napovedujejo v predelovalni 
industriji, je med drugim zaslužno 
visoko povpraševanje. »Letos je pov-
praševanje po jeklu iz posameznih 
industrijskih segmentov, kot so grad-
beništvo, strojegradnja, bela tehnika 
in mali gospodinjski aparati, kemič-
na industrija, energetski sektor celo 
preseglo naša pričakovanja,« pravi 
mag. Dušica Radjenovič, izvršna di-
rektorica za prodajo v Skupini SIJ, 
ki je v prvih devetih mesecih letoš-
njega leta ustvarila 714,6 milijona 
evrov prihodkov od prodaje – kar 
34,2 odstotka več kot v enakem ob-
dobju lani. Kot pojasnjuje, so se na 
povečano povpraševanje hitro od-

zvali in vse proizvodne programe 
polno zasedli z najbolj dobičkonos-
no strukturo naročil. Tudi napovedi 
za prihodnje leto so pozitivne, saj 
so njihove proizvodne zmogljivosti 
na vseh jeklarskih programih polno 
zasedene do februarja 2022, na ne-
katerih programih, kot so specialna 
jekla in jekla s posebnimi zahteva-
mi, pa celo do konca prvega polletja 
prihodnjega leta. »Tržne napovedi 
in informacije naših kupcev kažejo, 
da bodo ugodne razmere na jeklar-
skem trgu trajale vsaj še do sredine 
prihodnjega leta,« napoveduje so-
govornica.

Rast cen se bo nadaljevala tudi v 
prihodnjem letu

Ker so izrazito izvozno naravnani 
in na tujih trgih ustvarijo več kot 85 
odstotkov prihodkov od prodaje, že-
lijo v letu 2022 ohraniti visoke tržne 
deleže na vseh ključnih trgih, kot so 
Italija, Nemčija, Francija in Slovenija, 
načrtujejo pa tudi nadaljnjo krepitev in 
rast prodaje na trgu ZDA, pospešen ra-
zvoj prodaje in krepitev tržnih deležev 
na trgih, kot so Rusija, Litva, Severna 
Makedonija, Kosovo, Turčija, Kitajska, 
Južna Koreja, Tajvan in Brazilija. A kot 
pojasnjuje Radjenovičeva, je povečano 
povpraševanje po jeklarskih izdelkih le-
tos povzročilo tudi povišanje nabavnih 
cen surovin, repromateriala, elektrike 
in zemeljskega plina, transporta ter 
stroškov dela in storitev. Rast cen pa 
se bo, kot kažejo napovedi, nadaljevala 
tudi v letu 2022. »Poleg omenjenega 
je zaradi uresničevanja zavez EU na 
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oskrbovali več kot 70 trgov. »Čeprav 
je pandemija vplivala na naše mar-
ketinško-prodajne aktivnosti, smo 
v skupini Krka rekordne poslovne 
rezultate dosegli že v letu 2020. Us-
pešno in v skladu s pričakovanji pa 
smo poslovali tudi v prvih devetih 
mesecih leta 2021,« pravijo. Tako so 
v prvih devetih mesecih leta 2021 do-
segli prodajo v višini 1 milijarde 176,6 
milijona evra, kar je odstotek več kot 
v enakem lanskem obdobju, in ustva-
rili 240,1 milijona evra čistega dobička 
oziroma 14 odstotkov več kot v ena-
kem lanskem obdobju. »S tem smo 
zabeležili največjo prodajo in največji 
čisti dobiček v prvih devetih mesecih 
v Krkini zgodovini in dobičkonosnost 
poslovanja ohranili na visoki ravni,« 
zatrdijo. Pričakujejo, da se bo ta trend 
nadaljeval tudi v zadnjem četrtletju 
letošnjega leta: prodaja izdelkov in 
storitev bo na letni ravni po njihovih 
predvidevanjih dosegla 1 milijardo 535 
milijonov evrov, povprečna letna rast 
prodaje v petletnem obdobju pa bo 
5,5-odstotna. »Čisti dobiček bo od na-
črtovanega predvidoma večji za okoli 

»V Skupini SIJ bomo v naslednjem letu 
za naložbe v novo opremo in strateško 

vzdrževanje strojev ter naprav namenili kar 67,8 
milijona evrov. Naložbe so pretežno usmerjene v 
povečevanje učinkovitosti proizvodnje po metodi BAT 
(Best Available Tecnology) za večjo avtomatizacijo, 
robotizacijo in digitalizacijo proizvodnje. Enako 
pomembno pa je za Skupino SIJ tudi vlaganje v 
dodatno zniževanje ogljičnega odtisa, kjer pa smo že 

zdaj uspešni, saj se naši jeklarni 
pri izpustih uvrščata med 15 
odstotkov najboljših na svetu.«
Slavko Kanalec, izvršni direktor 
za proizvodnjo, tehnologijo in 
investicije, Skupina SIJ

Foto: Bor Dobrin

poti k razogljičenju družbe pričako-
vati, da bodo že zdaj visoke cene CO2 
kuponov še naraščale in še dodatno 
obremenile našo stroškovno strukturo 
pri proizvodnji jekla in jeklarskih iz-
delkov,« ocenjuje. Trenutne višje cene 
jeklenega odpadka, legirnih elementov 
in energentov v Skupini SIJ uravnavajo 
s cenami proizvodov po vnaprejšnjem 
dogovoru s kupci, »vendar si težko 

predstavljamo, da bi lahko to poviše-
vanje v celoti prenesli na kupce«.

V novomeški Krki že podrli vse 
rekorde

»Krkino poslovanje se med epide-
mijo ni bistveno spremenilo,« pravijo. 
Na nastalo situacijo so se hitro od-
zvali, se prilagodili novim razmeram, 
neprekinjeno poslovali in nenehno 

»V teh razmerah je ključno hitro prilagajanje 
na spremenjene okoliščine oziroma visoka 

stopnja agilnosti vsakega posameznika. Ambiciozno 
in agilno smo se v zadnjem desetletju posvetili 

trajnostni strategiji strukturnih 
sprememb v smeri krožnega 
gospodarjenja, zniževanja 
energijske odvisnosti in 
zniževanja ogljičnega odtisa.«
Marko Drobnič, predsednik 
uprave v podjetju TalumFo
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35 milijonov evrov in bo znašal okoli 
300 milijonov evrov,« napovedujejo. 

Tudi v naslednjem letu imajo 
zastavljene visoke cilje

Naslednje leto ciljajo na prodajo 
izdelkov in storitev v višini milijarde 
in 610 milijonov evrov, čisti dobiček 
pa naj bi znašal okoli 300 milijonov 
evrov. In kaj bodo glavni poudarki za 
leto 2022? »Nadaljnje zagotavljanje 
rasti prodaje, doseganje nadpovpreč-
ne stopnje rasti prodaje glede na dina-
miko trgov in uvrščanje med vodilna 
generična farmacevtska podjetja z 
lastnimi blagovnimi znamkami na po-
sameznih trgih in v izbranih terapev-
tskih skupinah. Krepili in optimizirali 
bomo vertikalno integrirani poslovni 
model, ki se je pokazal kot učinkovita 
strateška usmeritev in ima primerjal-
no prednost, saj z njim zagotavljamo 
visoke standarde kakovosti, varnosti 
in učinkovitosti naših izdelkov. Rast 
bomo skušali zagotoviti tudi z dolgo-
ročnimi poslovnimi povezavami in s 
ciljno usmerjenimi prevzemi, katerih 
cilj je povečevanje prodaje z dodatni-
mi trgi in izdelki. Nadgrajevali bomo 
trajnostno kulturo skupine Krka, traj-
nostne vidike vključevali v korporativ-
no upravljanje in poslovne odločitve 
ter ohranjali ekonomsko, socialno in 

naravovarstveno odgovornost do oko-
lja, v katerem poslujemo,« obljubljajo. 

Za poslovno uspešnost sta 
pomembna tudi hitrost pretoka in 
kakovost informacij 

V Krki poudarjajo, da je v času glo-
balne konkurence poslovanje brez 
učinkovite in vsestranske informacijske 
podpore nepredstavljivo. »Še posebno 
to velja za podjetja, kot je naše, saj sta 
hitrost pretoka in kakovost informacij 
pomembna predpogoja za poslovno 
uspešnost,« pravijo. Zato so digitalizi-
rali vse poslovne funkcije: od proizvo-
dnih, logističnih in razvojno-raziskoval-
nih procesov do kadrovskih, prodajnih, 
marketinških in drugih dejavnostih. 
»Posebej velja izpostaviti proizvodno/
logistične procese in razvojno-razisko-
valno dejavnost, kjer uporabljamo tudi 
digitalna orodja za načrtovanje posku-
sov in vrednotenje pridobljenih podat-
kov ter tehnike za spremljanje procesov 
v realnem času. Naši izdelki so razviti, 
izdelani in ovrednoteni z najnovejšo 
opremo in tehnologijo,« zatrjujejo. 

Tudi v Hidrii bodo podrli rekord
»Čeprav je bilo tudi leto 2021 v 

mnogih pogledih polno izzivov, po-
vezanih z epidemijo covida-19, stro-
gimi varnostni ukrepi, nenehnemu 

prilagajanju hitrim spremembam, 
pomanjkanjem polprevodnikov, krizo 
v avtomobilski industriji in podražit-
vami energentov, pa bomo v Hidrii 
letos prvič ustvarili več kot 300 mili-
jonov evrov prihodkov,« napoveduje 
Iztok Seljak, direktor Hidrie Holding. 
Poleg tega bodo samo v tem letu ob 
45 milijonov EBITDA v razvoj vložili 
15 milijonov evrov in dodatno še 25 
milijonov evrov v nove visokotehno-
loške zmogljivosti. »S tem potrjujemo 
velik prodajni, rezultatski in naložbeni 
pospešek, ki se odvija po lanskoletnih 
večjih zamenjavah v Hidriini lastniški 
in upravljavski strukturi,« dodaja.

Kot trdi sogovornik, je napovedo-
vanje bližnje prihodnosti v razmerah 
negotovosti, povezanih z epidemijo, 
in zaradi pomanjkanja polprevodni-
kov, ki narekuje oziroma zmanjšuje 
proizvodnjo avtomobilov, izredno 
nehvaležno. A kljub temu za leto 2022 
načrtujejo podobne fizične obsege 
proizvodnje kot v letu 2021. Seljak po-
leg tega napoveduje, da bo ob tem 
nedvomno še rastel segment hibri-
dizacije in elektromobilnosti – posle-
dično za leto 2022 načrtujejo prodajo 
v obsegu 330 milijonov evrov.

Kriza zajela tudi papirno 
predelovalno industrijo

»Kriza je zajela tudi papirno pre-
delovalno industrijo,« pravi Petra 
Prebil Bašin, direktorica Združenja 
za papirno in papirno predelovalno 
industrijo (ZPPPI). Po njenih besedah 
številne tovarne po Evropi ustavljajo 
proizvodnjo, ker so stroški letos pre-
visoki. Cena celuloze je v prvi polo-
vici leta porasla za 35-40 odstotkov, 
podobno velja tudi za odpadni papir, 
nato pa se je v juliju začela še biko-
vska rast cen energije. Prebil Bašino-
va tako pričakuje, da bodo letošnji 
poslovni rezultati papirne panoge 
slabi – »na pozitivni ničli ali celo v 
rdečih številkah«. Čeprav naročil ne 
primanjkuje, učinka izjemno visokih 
stroškov ne morejo izničiti, visoke 
cene surovin in energije pa bomo po 
njeni oceni zelo kmalu občutili tudi 

»Zgolj z nadaljnjo intenzivno avtomatizacijo 
in digitalizacijo vseh poslovnih procesov 

bomo sposobni slediti zahtevam kupcev in vse višjim 
stroškom dela tako v Sloveniji kot v tujini. Obseg 
tovrstnih lastnih kompetenc bi radi v naslednjih 

nekaj letih podvojili. Zato se v 
celoti osredotočamo na razvoj 
avtomatizacije, digitalizacije in 
robotizacije za podporo razvoju 
naših konkurenčnih prednosti.«
Iztok Seljak, direktor Hidria 
Holding

Foto: arhiv podjetja

potrošniki. Tudi proizvodnja v kr-
škem Vipapu, ki je nekoč zaposloval 
več kot 2.500 ljudi, se je sredi julija 
ustavila in še vedno stoji.

Zaradi pomanjkanja elektronskih 
komponent so morali ustaviti 
proizvodnjo

»V novomeškem Revozu bodo zara-
di pomanjkanja elektronskih kompo-
nent, ki jih vgrajujejo v avtomobilske 
dele, ob skoraj dve petini predvidene 
proizvodnje, v prihodnjih mesecih pa 
bodo odpustili približno 350 presežnih 
delavcev,« poroča STA. Proizvodnja je 
sicer v Revozu letos stala več kot 70 
dni. Dnevno proizvodnjo bodo zdaj 
zmanjšali s 650 na 480 vozil. 

Zaradi zaostrenih razmer na 
energetskem trgu so morali 
omejevati obseg proizvodnje

Za Talumom je še eno dinamično 
leto, kot pravi predsednik uprave 

Marko Drobnič. »Iz ene skrajnosti smo 
v manj kot enem letu prešli v drugo. 
Zdravstveni krizi je sledila kriza pov-
praševanja, po njej vedno večja priča-
kovanja kupcev, temu je letos sledila 
izjemna rast cen surovin in energije, 
leto pa zaključujemo v ponovno za-
ostrenih epidemioloških razmerah,« 
pojasnjuje. Pretresov na svetovnih tr-
gih in nepredvidljivih okoliščin torej 
še ni konec, zato je napovedovanje 
prihodnosti po njegovih besedah »iz-
jemno zahtevno in nehvaležno počet-
je«. Letos so se morali hitro odzvati 
tudi na zelo zaostrene razmere na 
energetskem trgu. »Zaradi dejstva, 
da se že praktično 10 let soočamo z 
neprimerljivim sistemskim okvirjem 
za energetsko intenzivno industrijo, 
smo bili primorani omejevati obseg 
proizvodnje elektroliznega aluminija, 
in sicer smo v zadnjem letu delovali 
na polovični zmogljivosti, od 1. no-
vembra letos pa celo na tretjini zmo-

gljivosti,« pravi Drobnič. Na takšen 
način so zmanjšali negativen vpliv 
cene energije na poslovanje, a kot 
zagotavlja sogovornik, bodo izpad 
nadomestili s kupljenim aluminijem 
in s tem ohranili obseg prodaje.

Na osnovi realizacije prodaje v 
prvih desetih mesecih Drobnič oce-
njuje, da bodo z obsegom prihodkov 
iz prodaje ponovno presegli 300 mili-
jonov evrov, kakšen bo čisti poslovni 
izid, pa še ne more oceniti.

»V Talumu bi bili tudi v svoji trans-
formaciji v ogljično nevtralno družbo 
še veliko dlje, če bi imela energet-
sko intenzivna industrija v Sloveniji 
konkurenčne pogoje za delovanje, 
primerljive z drugimi državami čla-
nicami EU. Temu bi morali v Sloveni-
ji slediti na vseh področjih, saj smo 
izrazito izvozno naravnani in temelj 
uspešnosti našega gospodarstva bo 
mednarodno konkurenčno poslovno 
okolje,« sklene Drobnič. 
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TOP 15 družb v kemijski industriji v letu 2020 po prihodkih*

TOP 15 družb v avtomobilski industriji v letu 2020 po prihodkih*
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Družba
Celotni pri-

hodki 
 (v EUR)

Čisti po-
slovni izid 

(v EUR)

Čista 
donosnost 

kapitala  
(v %)

Realizirana dodana 
vrednost na 
zaposlenega  

(v EUR)

Povprečno 
število 

zaposlenih

1. Krka, Novo mesto 1.513.605.000 258.474.000 14,95 117.916 6.005

2. Lek, Ljubljana 1.234.350.000 140.306.000 14,44 106.490 4.276

3. Helios TBLUS, Količevo 212.820.000 21.798.000 18,34 76.749 803

4. Goodyear Slovenija, Kranj 204.219.599 -82.552 -0,08 47.031 1.469

5. Cinkarna Celje 175.779.045 18.950.656 11 77.974 838

6. AquafilSLO, Ljubljana 155.722.215 -2.378.832 -2,4 54.985 776

7. Trelleborg Slovenija, Kranj 94.434.000 10.201.000 11,02 61.942 655

8. Tastepoint, Škofja vas 79.411.125 13.299.079 19,05 119.207 221

9. Siliko, Vrhnika 68.517.416 5.337.050 20,99 60.830 411

10. TKK, Srpenica 66.913.841 5.992.277 18,38 72.077 248

11. JUB, Dol pri Ljubljani 66.366.346 7.891.992 14,46 69.670 340

12. Adient Slovenj Gradec - v likvidaciji 67.669.663 -14.043.618 -67,43 29.340 562

13. ContiTech Slovenija, Kranj 61.812.655 5.959.900 11,27 70.857 302

14. Melamin Kočevje 49.032.249 2.592.201 8,63 83.440 182

15. Plama-pur, Podgrad 46.756.298 5.687.576 22,16 67.972 229

Družba
Celotni pri-

hodki  
(v EUR)

Čisti po-
slovni izid 

(v EUR)

Čista 
donosnost 

kapitala 
 (v %)

Realizirana dodana 
vrednost na 
zaposlenega  

(v EUR)

Povprečno 
število 

zaposlenih

1. Revoz, Novo mesto 1.402.505.000 -1.577.000 -0,93 59.895 6.005

2. Adria Mobil, Novo mesto 406.731.969 34.719.717 28,04 73.210 4.276

3. Mahle Electric Drives Slovenija, 
Šempeter pri Gorici 243.599.252 -27.273.024 -38,94 27.309 803

4. Carthago, Odranci 215.878.168 8.309.304 14,63 40.604 1.469

5. Odelo Slovenija, Prebold 181.779.139 1.637.625 3,76 39.959 838

6. Akrapovič, Ivančna Gorica 132.007.567 18.113.948 44,02 55.765 776

7. TPV Automotive, Novo mesto 76.148.687 156.655 0,51 35.119 655

8. Adient Novo mesto 66.737.903 -440.050 -2,81 35.634 221

9. Starkom, Maribor 64.817.301 2.045.105 12,12 67.158 411

10. TBP, Lenart v Slovenskih goricah 53.741.939 486.237 2,61 29.958 248

11. Sogefi Filtration, Medvode 49.817.000 277.000 2,03 46.166 340

12. KLS Ljubno 41.913.486 9.644.401 16,38 112.068 562

13. VIP Virant, Komenda 35.850.057 71.450 0,69 n.p. 302

14. Rosenbauer, Gornja Radgona 35.758.719 3.016.610 35,07 61.471 182

15. Sumida Slovenija, Blejska Dobrava 29.780.638 -907.516 -12,63 26.665 229

Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: C 20 - Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov; C 21 - Proizvodnja farmacevtskih surovin in pre-
paratov; C 22 - Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas

Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: C 26 - Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov; C 27 - Proizvodnja električnih 
naprav
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TOP 15 družb v elektroindustriji v letu 2020 po prihodkih*

TOP 15 družb v kovinski industriji v letu 2020 po prihodkih*
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Družba
Celotni pri-

hodki 
 (v EUR)

Čisti po-
slovni izid 

(v EUR)

Čista 
donosnost 

kapitala  
(v %)

Realizirana dodana 
vrednost na 
zaposlenega 

 (v EUR)

Povprečno 
število 

zaposlenih

1. Gorenje, Velenje 1.210.416.000 -11.490.000 -7,43 42.049 3.143

2. BSH hišni aparati Nazarje 379.812.115 6.167.360 22,13 49.222 1.169

3. Hella Saturnus Slovenija, Ljubljana 278.810.397 -133.575 -0,11 42.312 1.851

4. TAB, Mežica 232.518.555 16.187.207 13,75 79.270 674

5. Hidria, Ljubljana 204.380.361 7.921.648 9,38 51.192 1.497

6. Domel, Železniki 148.581.785 7.482.001 11,07 47.034 1.069

7. Kolektor Eltra, Ljubljana 133.636.219 9.424.573 19,9 52.739 464

8. Iskraemeco, Kranj 124.298.853 2.783.464 4,22 52.491 681

9. Eti, Izlake 111.058.629 3.017.010 6,64 43.398 759

10. Iskra, Ljubljana 106.625.867 8.404.570 13,7 45.449 807

11. Elrad Electronics, Gornja Radgona 103.516.864 6.642.820 14,06 63.632 488

12. Kolektor Sikom, Idrija 84.272.596 -350.434 -0,6 41.204 600

13. Iskra Mehanizmi, Zgornji Brnik 84.156.737 3.924.348 19,61 40.615 527

14. Iskratel, Kranj 77.827.000 -3.855.000 -8,12 38.670 542

15. ebm-papst Slovenija, Cerknica 76.729.231 652.057 3,42 32.022 415

Družba
Celotni pri-

hodki 
 (v EUR)

Čisti po-
slovni izid 

(v EUR)

Čista 
donosnost 

kapitala 
 (v %)

Realizirana dodana 
vrednost na 
zaposlenega 

 (v EUR)

Povprečno 
število 

zaposlenih

1. Impol, Slovenska Bistrica 680.899.503 7.351.200 4,85 590.115 6.005

2. SIJ Acroni, Jesenice 370.868.431 -30.030.693 -18,53 41.930 4.276

3. Talum Kidričevo 268.255.108 56.264 0,04 50.675 803

4. LTH Castings, Škofja Loka 230.222.419 18.733.177 12,42 53.572 1.469

5. Cimos, Koper 158.850.883 -3.893.135 -9,72 47.660 838

6. SIJ Metal Ravne 157.677.000 -13.001.000 -18,34 43.757 776

7. Unior, Zreče 146.242.223 -7.959.483 -8,29 33.944 655

8. ADK, Hoče 121.398.319 5.977.336 12,57 45.022 221

9. Palfinger, Maribor 120.842.431 959.382 2,65 29.509 411

10. Titus Dekani 94.644.974 7.724.681 21,57 65.297 248

11. Štore Steel 89.732.692 -2.562.672 -4,29 35.025 340

12. GKN Driveline Slovenija, Zreče 86.906.443 1.863.843 4,09 49.377 562

13. Trimo, Trebnje 84.112.380 1.314.778 4,42 67.434 302

14. Arcont, Gornja Radgona 76.749.119 3.296.937 11,86 37.903 182

15. Impol PCP, Slovenska Bistrica 71.018.057 2.612.871 15,33 38.222 229

Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: C 26 - Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov; C 27 - Proizvodnja električnih 
naprav

"Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: C 24 - Proizvodnja kovin; C 25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav; C 28 - 
Proizvodnja drugih strojev in naprav
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Vodilni v tehnologiji in pobudniki razvoja hitrotekočih vrat
EFAFLEX že več kot 40 let razvija in oblikuje visoko učinkovita hitrotekoča vrata. EFAFLEX z inovativno tehnologijo in 
pionirskimi rešitvami za posebne zahteve uporabnikov nenehno uvaja nove spodbude na svetovnem trgu. Podjetje 
gradi prepoznavnost s pomočjo izjemne tehnologije, najboljše kakovosti in najvišje stopnje varnosti. Več kot 1000 
zaposlenih zagotavlja izpolnjene najvišje standarde po vsem svetu. 

Vedno z vami širom sveta.

Vaša vrata do lige prvakov

EFAFLEX inženiring d.o.o., Devova ulica 5, SI-1000 Ljubljana
Prodaja, servis in razvoj avtomatskih vrat za industrijsko in zasebno rabo
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Prihodnje leto prinaša 
ogromno izzivov za 
slovensko industrijo, a 
podjetja so optimistična
Nekatera podjetja so letos nizala rekordne dobičke, medtem ko se druga 
še vedno postavljajo na noge zaradi epidemije koronavirusa.
Avtorica: Nina Šprohar

Skaza: Obeta se vsaj dvajsetodstotna rast prihodkov
Do konca leta je še dober mesec, zato v Skazi težko govorijo o končnih rezultatih, a kot pravi direktor dr. Robert 

Agnič, »vemo, da bomo po prihodkih blizu najboljšega rezultata v zgodovini«. Ob tem dodaja, da sicer niso »povsem 

vzdrževanje celotnega sistema, zato 
morajo oblikovati rešitve po meri. 
»Vsekakor gre za pametno naložbo, 
ki vodi do prihranka stroškov zaradi 
izboljšane izkoriščenosti sredstev in 
skupne učinkovitosti, izognemo se 
nenačrtovanim izpadom in lahko 
optimalno načrtujemo vzdrževalne 
aktivnosti,« verjame. Kot spominja, 
je za uspešen razvoj podjetja poleg 
digitalizacije pomembna tudi okolju 
prijazna in trajnostna proizvodnja. 
Tu so, kot zatrjuje Venturini, v zad-
njem času naredili velik napredek. »S 
pomočjo tehnologije uvajamo učin-
kovite rešitve za prihranek energije, 
nadzor emisij in vzdrževanje opreme. 
Trdno verjamemo v uspeh, ki ga pri-
naša digitalna preobrazba in z ures-
ničitvijo tega cilja bomo nadaljevali 
tudi v prihodnje,« še pravi.

Cinkarna Celje: Cilja ne bo mogoče 
uresničiti brez obvladovanja 
stroškov surovin in energije

»Cinkarna Celje je v prvih devetih 
mesecih leta 2021 ustvarila prihod-
ke od prodaje v višini 146 milijonov 
evrov, kar je za 12 odstotkov več kot 
v primerljivem obdobju preteklega 

na planu«, predvsem zaradi zuna-
njih vplivov, med katerimi je največji 
zmanjšana prodaja končnim strankam 
pri njihovih kupcih. »Trgovine so bile 
dolgo časa zaprte, v poletnem času 
pa kupci niso nabavljali preko spleta, 
ampak so finančne zalogaje usmerili 
v oddih in sproščanje,« pojasnjuje.

Zaradi vseh novih kupcev, ki so jih 
pridobili letos, tako na področju lastne 
blagovne znamke kot tudi na področju 
industrije, se jim prihodnje leto obeta 
vsaj dvajsetodstotna rast prihodkov. 
Po Agničevih besedah pa načrtujejo 
tudi širjenje svoje družine Organkov, 
kuhinjskih kompostnikov. »Že konec 
leta oziroma takoj na začetku prihod-
njega na trg prihaja dnevna posodica 
za biološke odpadke, BO Daily. Temu 
izdelku sledijo še drugi. Nadalje se 
bomo še bolj usmerili v krožno gospo-
darstvo in postavili segment kompos-
tiranja na novo na vseh tržnih poteh, 
da bomo čim bolj dostopni. Kjer koli 
bo možno, bomo del recikliranih faz, 
saj znamo reciklatu dati novo življenje 
v novem izdelku in ga ponuditi svojim 
kupcem,« sklene Agnič.

Helios: Dramatične razmere na trgu 
surovin se še ne bodo umirile

V podjetju Helios pravijo, da sta 
epidemija koronavirusa in njeni učin-
ki močno zaznamovali prvo polovico 
tega leta. Razpoložljivost številnih 
surovin se je močno zmanjšala, do-
bave so zamujale, nekateri dobavitelji 
so razglasili višjo silo, poleg tega so 
bile cene surovin višje kot kdaj prej. 
Po drugi strani se je izjemno hitro 
povečalo povpraševanje. A ker so 
učinkovito izkoristili vse svoje pro-
izvodne zmogljivosti v Evropi, da bi 
kljub kratkim rokom zadovoljili večje 
povpraševanje, kljub vsemu dosegajo 
zastavljene poslovne cilje, kot pravi 
direktor dr. Peter Venturini. Predvi-
devajo, da se dramatične razmere 
na trgu surovin še ne bodo umirile, 
zato na tem področju pričakujejo še 
nekaj izzivov, a so kljub temu glede 
prihodnosti optimistični. 

Veliko pozornosti posvečajo uva-
janju koncepta Industrije 4.0 in di-
gitalizaciji, saj ta zanje pomeni več-
jo stopnjo agilnosti in sposobnosti 
hitrega odzivanja na zahteve strank. 
»Največjo vrednost digitalizacije smo 

prepoznali na področjih razvoja izdel-
kov in optimizacije procesov, napo-
vedanega vzdrževanja in upravljanja 
kakovosti s pomočjo umetne inteli-
gence ter v logistiki in planiranju,« 
pojasnjuje Venturini. Kot dodaja, 
so že leta 2020 začeli posodabljati 
sistem avtomatizacije, na katerem 
deluje proizvodni obrat umetnih 
smol na Količevem. Nadgradnja bo 
predvidoma končana do konca leta 
2022, novi sistem pa bo po besedah 
sogovornika omogočal lažji in hitrej-
ši dostop do podatkov ter učinko-
vitejše vodenje in nadzor procesov 
upravljavcev obrata. Naslednji korak 
pa je implementacija strategije na-
prednega vzdrževanja. »Gre za način 
vzdrževanja, ki vključuje uporabo 
senzorjev za merjenje stanja procesne 
opreme. Zbrane podatke uporabimo 
za napovedovanje okvar in izračun 
življenjske dobe opreme. Na ta način 
se vzdrževanje izvaja že, ko podatki 
kažejo, da zmogljivost upada ali je 
verjetna okvara,« razloži Venturini. A 
kot dodaja, natančno predvidevanje 
odpovedi ni vedno preprosto in tudi 
ni univerzalnih rešitev za napovedno 

leta,« so sporočili v podjetju. Prodaja 
v tretjem četrtletju je nad pričakova-
nji, podjetje pa bo na letni ravni pre-
seglo zastavljeni cilj letnega dobička. 
»Čeprav je glede na občutno podra-
žitev energentov in surovin načrt za 
leto 2022 nižji od ocene za letos, ta 
za skoraj trikrat presega vrednost iz 
strateškega načrta,« so pojasnili. 

Prodaja nosilnega programa pi-
gmenta titanovega dioksida je do-
segla dobrih 119 milijonov evrov, kar 
je po njihovih pojasnilih med drugim 
posledica spremembe potrošniških 
navad, kjer se sicer zaznava premik iz 
'Do IT Yourself' projektov v bolj močan 
gradbeni sektor. Predsednik Uprave 
Cinkarne Celje Aleš Skok je ob tem 
povedal, da v prihodnjem letu načr-
tujejo 204 milijone evrov prodaje, kar 
predstavlja sedemodstotno rast na 
oceno prodaje za letos. A po njegovih 
besedah začrtanega cilja 20 milijonov 
evrov čistega dobička ne bo mogoče 
uresničiti brez osredotočenosti na 

obvladovanje vseh vrst stroškov, še 
posebej stroškov surovin in energije.

Okrepili bodo tržne deleže 
Cinkarna v prihodnjem letu tako 

načrtuje doseganje polne izkorišče-
nosti resursov in nadgradnjo tržnih 
deležev na najdonosnejših evrop-
skih trgih titanovega dioksida, bak-
rovih fungicidov, praškastih lakov in 
masterbatchev. Načrtovani znesek 
naložb ostaja podoben lanskemu in 
znaša dobrih 14 milijonov evrov, k 
temu pa je treba prišteti še 2,4 mi-
lijona evrov, ki so v okviru okoljskih 
rezervacij načrtovani za vzdrževalna 
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eno izmed petih proizvodnih podjetij 
v Evropi, medtem ko se Henkel Slo-
venija ukvarja s prodajo in marketin-
gom proizvodov za široko potrošnjo 
vseh treh poslovnih enot. A čeprav je 
Henkel v tretjem četrtletju poslovnega 
leta 2021 dosegel vrednost prodaje na 
ravni celotne družbe v višini 5,1 milijar-
de evrov, se je v tem času prodaja po-
slovne enote Beauty Care nominalno 
zmanjšala za 6,5 odstotka in znaša 934 
milijonov evrov. Kot so sporočili, se je 
organska rast prodaje zmanjšala za tri 
odstotke v primerjavi z lanskim letom, 
a so kljub zmanjšanemu obsegu proi-
zvedenih izdelkov zabeležili pozitiven 
razvoj cen. »Spremembe menjalnih 
tečajev so povzročile negativno rast 
prodaje v višini 1,1 odstotka, akvizicije 
in dezinvesticije pa negativno rast pro-
daje v višini 2,4 odstotka,« so pojasnili. 
Pričakujejo pa, da se bo povpraševanje 
v industrijskem sektorju občutno po-

večalo in se bo kmalu vrnilo na raven 
pred epidemijo. 

 Najbolj prizadeto igralništvo, 
krepijo se dejavnosti v medicini

Dober vpogled v stanje na trgu imajo tudi v 
Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje 
(SIQ), kjer nudijo celovite rešitve s področja pre-
skušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja 
sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja. 
Kot opaža direktor SIQ Ljubljana Gregor Schoss, 
je med panogami, ki jih je epidemija najbolj pri-
zadela, zagotovo igralništvo, »kar se pozna tudi 
pri nas, se pa krepijo dejavnosti v drugih pano-
gah, na primer medicina, trajnostno poslovanje, 
meroslovje ...«.

V obdobju od januarja do septembra letos so 
v SIQ poslovali zelo uspešno, tudi v primerjavi 
z lanskim letom. Kot pojasnjuje Schoss, so bili 
prihodki celotne skupine SIQ v tem obdobju večji 
od lanskih za 9,8 odstotka, in pričakujejo, da bo 
rezultat tudi ob koncu leta podoben, »kar potrju-
je, da smo se izrednim razmeram zaradi epidemije 
ustrezno prilagodili«. »Tiste dejavnosti, ki smo 
jih že v letu 2020 razmeroma hitro digitalizirali, 
še naprej ohranjajo nekakšno hibridno obliko 
oziroma se uspešno in sproti prilagajajo aktu-
alnim razmeram (izobraževanja, presoje …). Pri 
dejavnostih, kjer hibridno delo ali delo od doma 
ni možno, pa delovne procese ves čas prilagaja-
mo,« dodaja. Kot zatrjuje, je zdravje zaposlenih in 
strank ves čas med prioritetami, zato ne sledijo le 
veljavnim ukrepom za zajezitev epidemije, tem-
več jih ves čas tudi krepijo z dodatnimi internimi 
ukrepi, kot je na primer uvedba rednega testira-
nja vseh zaposlenih, tudi cepljenih in prebolelih. 

Dodaja, da se v kratkem obeta tudi imeno-
vanje po novi uredbi EU za medicinske pripo-
močke (MDR), zato bo pomembna pozornost v 
letu 2022 namenjena ponudbi celovitih rešitev 
na področju medicine. »Globalno bomo krepili 

tudi tiste dejavno-
sti, ki so bile doslej 
malo manj prisotne 
na tujih trgih, hkrati 
pa se bomo usmeri-
li tudi v nujno pro-
storsko širitev in 
kadrovske okrepit-
ve,« sklene Gregor 
Schoss, direktor SIQ 
Ljubljana.

»Zgradili smo trdne temelje. 
Nadaljevali bomo razvoj in 
inovativne projekte v vseh 

segmentih, predvsem na področju 
okolju prijaznih izdelkov, uporabe 
surovin na biološki osnovi, zbiranja 
in vnovične uporabe odpadkov 
iz proizvodnje, vnovične uporabe 
recikliranih materialov ter izkoriščanja 
energije, pridobljene iz lastnih sončnih 
elektrarn in obnovljivih virov. Skupina 
KANSAI HELIOS se bo še razvijala, 
rasla in vse bolj prispevala k varstvu 
okolja in družbe. Na tej poti bomo 

nenehno krepili 
svoje ekipe na 
različnih področjih 
znotraj celotne 
skupine.«
Dr. Peter 
Venturini, 
direktor Helios 
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dela na lokacijah Bukovžlak in Za Travnik ter sanacijo 
Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak. Tehnična 
direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič je 
napovedala, da bodo z razvojno in investicijsko dejav-
nostjo v letu 2022 v veliki meri sledili ciljem trajnostnega 
razvoja, kot so nižanje porabe energentov, večanje rabe 
obnovljivih virov energije, koriščenje odpadne toplote, 
ponovna raba materialov, manjšanje količine odpadkov 
in izračun CO₂ odtisa za vse proizvode. Vlagali bodo v ra-
zvoj izdelkov in tehnologije, saj želijo izboljšati kakovost 
in zmanjšati vpliv na delovno in zunanje okolje.

Henkel: Kljub zmanjšanemu obsegu proizvedenih 
izdelkov zabeležili pozitiven razvoj cen

Rast je letos nadaljeval tudi Henkel, ki ima v Sloveniji 
sedež v Mariboru in zaposluje več kot 670 ljudi. Henkel 
Maribor deluje znotraj poslovne enote Beauty Care in je 

»Letos smo nabavili sedem novih strojev, od 
katerih je šest električnih, nenehno izvajamo 

avtomatizacijo na ponavljajočih se procesih in 
še posebej pri novih izdelkih. 
Digitalizacija je danes že nekaj, 
brez česar si ne predstavljamo 
biti konkurenčni na trgu, zato 
tudi na tem področju načrtujemo 
nadgradnjo.«
Dr. Robert Agnič, direktor 
družbe Plastika Skaza 
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Četrta industrijska 
revolucija dobila 

dodaten pospešek
Avtorica: Nina Šprohar

Prvi korak digitalne transformacije podjetja je 
priprava digitalne strategije, šele nato sledi pro-
ces prehoda. Ta se nikakor ne ustavi pri prvem 
končanem projektu, temveč zahteva nenehen 
razvoj in spremembe. Ob visoki stopnji digitali-
ziranosti poslovnih procesov pa se pojavi še drug 
izziv: zagotavljanje kibernetske varnosti. 

»Uvajanje konceptov In-
dustrije 4.0 in trans-
formacijo podjetja 

ocenjujem kot pot, ki se ne konča, saj 
nenehen razvoj spodbuja in zahteva 
spremembe,« pravi Aleš Habič iz pod-
jetja Špica, kjer z inovativnimi rešit-
vami povečujejo agilnost in učinkovi-
tost podjetij. Meni, da so proizvodna 
podjetja že na pravi poti, v zadnjem 
času pa precej premikov vidi tudi v 
logističnem sektorju. Če so pred leti s 
transformacijo začela predvsem večja 
podjetja, pa je danes ta po njegovem 
opažanju prisotna tudi v srednjih in 
manjših podjetjih. A kljub temu je po 
Habičevi oceni prostora za napredek 
še veliko, zlasti pri povezovanju med 
podjetji.

»Pristop mora biti večplasten«
A kako sploh preobraziti podjetje 

in ga pripraviti na prehod na Indu-
strijo 4.0? Kot pojasnjuje sogovornik, 
je najprej treba razumeti sam proces 
prehoda, saj se ta nikakor ne ustavi 
pri prvem zaključenem projektu, ki 
predstavlja le enega od mejnikov na 
stalni poti razvoja. »Pristop mora biti 
večplasten – od optimizacije proce-
sov v podjetju in njihove digitaliza-
cije, vpeljave pravih tehnologij in 
modernih rešitev, povezave podatkov 
med seboj in zmožnosti odločanja 
na podlagi teh podatkov do prave 
komunikacije z zaposlenimi, da razu-
mejo, zakaj to sploh počnemo. Nas-
lednji korak je povezava s partnerji, 
kupci in dobavitelji,« opisuje Habič. 

Pandemija proces digitalizacije še 
pospešuje, saj se oskrbne verige vse 
bolj spreminjajo, večje in manjše krize 

v različnih delih sveta pa pomembno 
vplivajo na dobavitelje, proizvajal-
ce in njihove kupce. »Ko je osebnih 
stikov manj, mora tehnologija slediti 
tem zahtevam,« poudari Habič. Še 
vedno pa sta ključni učinkovitost in 
produktivnost. »Če predstavim prep-
rost primer: kupovanje blaga se je 
pogosto preselilo na splet (kjer mo-
ramo imeti ustrezna orodja za obvla-
dovanje informacij, zaloge), na-
ročil je kar naenkrat zelo veliko, 
a so zelo majhna, kar bistveno 
vpliva na procese v skladišču …  
Vsem naročilom je treba slediti, 
informirati kupca o statusu in jih 
dostaviti. Poleg tega se zaradi 
različnih razlogov, kot sta denimo 
neustreznost ali poškodba, veli-
ko blaga vrne, kar zopet vpliva na 
procese v skladišču in obvladova-
nje pravih informacij v realnem 
času,« pojasnjuje. 

Dilem, česa se lotiti najprej in s 
kakšno tehnologijo, je še vedno 
veliko 

Tudi v Siemensu ocenjujejo, da 
so slovenska podjetja v zadnjem 
obdobju pohitela z digitalizacijo v 
svojih proizvodnih enotah, »smo pa 
od koncepta Industrije 4.0 še nekoliko 
oddaljeni,« pravi Boštjan Virant, od-
govoren za digitalne storitve v podje-
tju. Tako po njegovi oceni v ospredje 
vse bolj vstopajo ključne tehnologije 
in koncepti, kot na primer računalni-
štvo na robu, aditivna proizvodnja, 
umetna inteligenca, simulacija in di-
gitalni dvojček ter kibernetska var-
nost. Podobno kot Habič tudi Virant 
opaža, da je pandemija uvajanje in 

izkoriščanje teh tehnologij samo pos-
pešila. A, kot dodaja, je dilem, česa se 
lotiti najprej in s kakšno tehnologijo, 
še vedno veliko. 

»Tista podjetja, ki se zavedajo 
pomembnosti teh dilem, vlagajo v 
pripravo digitalne strategije, ki mora 
podjetju dati odgovor na ključna 
vprašanja: Kaj digitalizirati in kje so 
naše poslovne prioritete? Do katere 
mere digitalizirati? Kakšni so pred-
videni učinki in ključni kazalniki us-
pešnosti? Katera je prava tehnolo-
gija? Strukturiran pristop je osnova 
za učinkovito usmerjanje digitaliza-
cije v proizvodnih okoljih,« verjame 
sogovornik. Ker je Siemens izjemno 
digitalizirano podjetje, lahko s svo-
jimi izkušnjami, ki so jih pridobili z 
implementacijo rešitev v lastnih pro-
izvodnih enotah, uspešno pomaga 

strankam – kot primer dobre prakse 
Virant izpostavi sodelovanje s podje-
tjem Štore Steel pri pripravi digitalne 
strategije za proizvodnjo. 

Digitalni dvojčki ali digitalne 
replike naprav, prostorov ali celo 
tovarn

»Naslednja velika stvar za proi-
zvodna okolja pa trenutno postajajo 
digitalni dvojčki,« pravi sogovornik. 
Omogočajo namreč virtualno načr-
tovanje izdelkov, strojev, procesov, 
celotnih proizvodenj ali celo tovarn 
ter predvsem analizo njihovega de-
lovanja in usmerjanje izboljšav v vseh 
fazah proizvodnega procesa. »Digitalni 
dvojček na primer omogoča, da se v 
virtualnem okolju najprej postavi ce-
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loten proces in tako spremlja lastnosti 
delovanja in odpravo morebitnih na-
pak v zasnovi. Večja optimizacija in 
odprava ozkih grl dolgoročno omogo-
ča prihranke podjetju,« razloži Virant.

Tudi na področju trajnostnega 
delovanja lahko digitalizacija 
pomaga

Internet stvari, umetna inteligenca 
in druge tehnologije lahko znatno pri-
spevajo tudi k bolj trajnostno narav-
nani proizvodnji. »Že boljša kontrola 
kakovosti, na račun katere bi bilo manj 
napak, izmeta in vračila izdelkov, ki 
so že dosegli prodajne police ali celo 
potrošnike, bi prihranila veliko časa 
in energije vsem vpletenim,« ocenjuje 
sogovornik. Prav s pomočjo umetne 
inteligence lahko že danes ustva-
rimo zelenega digitalnega dvojčka, 
ki natančno pove, koliko CO2 je bilo 
sproščenega za izdelavo posamezne 
komponente ali izdelka. Siemens je, 
kot pove Virant, že predstavil rešitev 
za učinkovito poizvedovanje, izračun in 
prenos informacij o dejanskem ogljič-
nem odtisu izdelka (PCF). »SiGreen 
zdaj omogoča izmenjavo podatkov o 
emisijah vzdolž dobavne verige in nji-
hovo združevanje s podatki iz lastne-
ga ustvarjanja vrednosti podjetja, da 
se pridobi resnični ogljični odtis iz-
delka. Upravljanje CO2 tako podpira 
podjetja na poti do ogljično nevtralne 
proizvodnje in jim pomaga preobliko-
vati trajnost v odločilno konkurenčno 
prednost,« pojasni.

Končni cilj pa je po njegovih bese-
dah narediti celotno dobavno verigo 
bolj učinkovito, zeleno, prilagodljivo 
in varno, »pri čemer bodo digitalni 
dvojčki, umetna inteligenca in dru-
ge sodobne tehnologije ob pravilno 
usmerjeni uporabi pomagali narediti 
naš svet bolj trajnosten in učinkovit«. 

Morebitni kibernetski napadi lahko 
ogrozijo tudi zdravje in življenja 
ljudi 

Ob vse večji stopnji povezanosti 
ter odvisnosti od podatkov in digital-
nih tehnologij pa seveda ne smemo 

pozabiti na kibernetsko varnost. Ta 
je, kot pravi Virant, v industrijskem 
okolju še bolj pomembna in podvr-
žena drugačnim zakonitostim kot v 
poslovnem okolju. »Morebitni napadi 

ali zlorabe lahko poleg izgube podat-
kov ogrozijo tudi zdravje in življenja 
ljudi, ne samo v tovarni, temveč tudi 
širši okolici in takih primerov je bilo 
v zadnjem času kar nekaj. Zato je ce-

lovit in premišljen pristop h kiber-
netski varnosti v industriji nujen,« je 
prepričan.

V podjetju SIQ, kjer v okviru svoje-
ga centra za kibernetsko varnost op-
ravljajo varnostne preglede, pravijo, 
da se organizacije vse bolj zavedajo 
resnosti tovrstnih napadov. S pregledi 
preverijo odpornost sistema na napa-
de ter zmožnost zaznave in preprečit-
ve napada. »V času pandemije smo v 
okviru izvajanja storitev na področju 
sistemov vodenja informacijske var-
nosti zaznali tudi večjo zainteresira-
nost za standard ISO 22301 za sistem 
vodenja neprekinjenosti poslovanja – 

ta se ne osredotoča zgolj na področje 
informacijske tehnologije (IT), tem-
več zajema širšo sliko obvladovanja 
tveganj in kontinuiteto poslovanja,« 
pravi direktor Gregor Schoss. Na SIQ 
Ljubljana sicer izvajajo certificiranje 
po šestih standardih in imajo približ-
no dvotretjinski delež pri podeljeva-
nju varnostnih certifikatov. Kot pravi 
Schoss, so med prejemniki večinoma 
IT podjetja, sledijo podjetja iz panog 
telekomunikacije, proizvodnje in dis-
tribucije električne energije, proizvo-
dnje električne in optične opreme in 
proizvodnje računalniških iger. »Tu je 
zagotovo še veliko priložnosti, pomen 

kibernetske varnosti se krepi tudi 
med manjšimi in srednje velikimi 
podjetji,« pravi.

V proces dela uvajajo kolaborativne 
robote

V podjetju Hidria so robotizacijo 
in avtomatizacijo ter s tem povezano 
digitalizacijo v svoje proizvodne pro-
cese začeli intenzivneje uvajati pred 
dobrimi dvajsetimi leti, kot se spo-
minja direktor Iztok Seljak. V ta leta 
sega tudi začetek lastne strojegradnje. 
»Danes ima Hidria samo na področju 
strojegradnje okoli 70 visoko usposo-
bljenih sodelavcev, lasten razvoj sis-
temov strojnega vida ter robotike. Pri 
robotizaciji je v zadnjih letih opazen 
trend uvajanja kolaborativnih robo-
tov, a nas je v prvem valu zgolj oplazil, 
zdaj pa smo že globoko v apliciranju 
konkretnih rešitev,« pojasnjuje. Močno 
pospešujejo avtomatizacijo, robotiza-
cijo in digitalizacijo vseh proizvodnih 
in drugih podpornih procesov, s či-
mer po Seljakovih trditvah dosegajo 
večjo učinkovitost dela, višjo kako-
vost produktov in posledično višjo 
konkurenčno prednost, »ki jo cenijo 
tudi kupci«. Pilotne projekte uvajajo 
tudi na področju popolne sledljivosti 
materialov. 

»Najboljši primer izjemne ravni 
pametne tovarne, ki jo dosegamo v 
Hidrii, pa je povsem avtomatizirana 
digitalizirana proizvodnja Hidria Op-
tymus PSG sistema za hladen zagon 
dizelskega motorja s senzoriko tlaka v 
Tolminu, ki deluje po principih Indu-

Z elementi industrije 4.0 
bodo pametne tovarne z 
informacijsko in komu-
nikacijsko tehnologijo 
narekovale razvoj v 
dobavni verigi in na 
proizvodnih linijah ter 
predstavljale nadgrad-
njo avtomatizacije.

»SiGreen zdaj omogoča izmenjavo podatkov 
o emisijah vzdolž dobavne verige in njihovo 

združevanje s podatki iz lastnega ustvarjanja vrednosti 
podjetja, da se pridobi resnični ogljični odtis izdelka.« 
Boštjan Virant, odgovoren za digitalne storitve v 
podjetju Siemens
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vanja prihodnjih dogodkov. Stroji, 
ki jih imamo v najnovejši tovarni, 
so medsebojno povezani tako, da 
se zavedajo svoje okolice (t. i. ho-
rizontalna integracija), hkrati pa so 
povezani z višje ležečimi informa-
cijskimi sistemi (npr. MES, centralno 
skladišče podatkov, dokumentacij-
ski sistem) v tako imenovano ver-
tikalno integracijo,« pojasnijo. Na 
takšen način zagotavljajo popolno 
avtomatizirano izvajanje nekaterih 
glavnih procesov, hkrati pa poslo-
vanje poteka brezpapirno, kar v 
veliki meri izloča vpliv človeškega 
faktorja. Digitalizacijo uvajajo tudi 
na kadrovsko in marketinško po-
dročje ter na področje vodenja in 
sprejemanja odločitev. »Vsekakor je 
koncept industrije 4.0 tisti, ki je za 
konkurenčnost na svetovnem trgu 
nujen,« so prepričani.

V Talumu elementi Industrije 4.0 
predstavljajo sestavni del aktualnih 

Vzhodna Slovenija precej zaostaja za zahodno; 
velike razlike tudi med manjšimi in večjimi 

podjetji

Kot kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), 
podjetja v vzhodni Sloveniji izkazujejo nižji digitalni indeks. V letu 2021 
ima zelo nizek digitalni indeks 48 odstotkov podjetij z vsaj 10 zaposle-
nimi in samozaposlenimi v vzhodni Sloveniji in 40 odstotkov podjetij v 
zahodni Sloveniji. Zelo visok digitalni indeks ima štiri odstotke podjetij 
v vzhodni in šest odstotkov v zahodni Sloveniji. Podjetij, v katerih ima 
dostop do interneta za službene namene več kot polovica zaposlenih 
in samozaposlenih, je v Sloveniji 50 odstotkov. 

Opazna je tudi razlika med malimi in srednje velikimi ter velikimi 
podjetji. Slednja so precej bolj digitalizirana, 58 odstotkov velikih pod-
jetij zagotavlja zaposlenim dostop do interneta za službene namene, v 
primerjavi z malimi in srednje velikimi podjetji, kjer jih to zaposlenim 
omogoča le 50 odstotkov. Največjo pogodbeno zagotovljeno hitrost 
prenosa najhitrejše fiksne internetne povezave podjetja z vsaj 30 
Mbit/s ima 79 odstotkov podjetij, devet odstotkov podjetij ima hitrost 
vsaj 1 Gbit/s. ERP (Enterprise Resource Planning), celovito programsko 
rešitev, ki omogoča celovito vodenje podjetja, pa uporablja 36 od-
stotkov podjetij: 28 odstotkov malih, 65 odstotkov srednje velikih ter 
97 odstotkov velikih podjetij. V Sloveniji CRM (Customer Relationship 
Management), ki omogoča vodenje ključnih informacij o strankah, 
skupno uporablja le 22 odstotkov podjetij, a je razlika glede na velikost 
podjetja ogromna: CRM uporablja le 18 odstotkov malih podjetij, 35 
odstotkov srednje velikih in 62 odstotkov velikih podjetij. Družbene 
medije uporablja 59 odstotkov podjetij, 30 odstotkov jih uporablja 
dva ali več. Tehnologije umetne inteligence uporablja devet odstotkov 
malih podjetij, 20 odstotkov srednje velikih podjetij in 36 odstotkov 
velikih podjetij. Pametne naprave ali sisteme uporablja 46 odstotkov 
majhnih, 61 odstotkov srednje velikih in 78 odstotkov velikih podjetij. 
Storitve računalništva v oblaku najema 39 odstotkov malih, 55 odstot-
kov srednje velikih in 81 odstotkov velikih podjetij.

strije 4.0. Gre za kombinacijo izjemne 
digitalizirane svečke s senzoriko tlaka 
s 15 globalnimi patenti in interno raz-
vitega digitaliziranega proizvodnega 
procesa, omogočenega z lastnimi v 
Hidrii razvitimi in proizvedenimi uni-
katnimi inovativnimi rešitvami,« še 
pravi sogovornik.

Digitalizacija ne le v proizvodnji, 
temveč tudi za kadrovanje, 
marketing in vodenje

Tudi v Krki v proizvodnjo farma-
cevtskih izdelkov vpeljujejo viso-
kotehnološke rešitve. Njihov obrat 
za proizvodnjo trdnih oblik zdravil 

Notol 2, odprt leta 2015, se ponaša 
z najsodobnejšo tehnologijo, visoko 
stopnjo digitalizacije, avtomatiza-
cije in robotizacije, podprto z na-
prednimi računalniškimi sistemi, za 
kar so prejeli tudi naziv Tovarna leta 
2018. Kot zatrjujejo, so v njihovih 
poslovnih in proizvodnih procesih 
prisotni vsi elementi, ki jih danes 
razumemo pod nazivom Industrija 
4.0. »V proizvodnem procesu imamo 
najpogosteje uporabljene procese 
avtomatizacije, digitalizacije, ume-
tne inteligence, robote, uporabo big 
data za analize odločanja in opti-
mizacije procesov in za predvide-

in prihodnjih projektov
 V preteklih letih so v podjetju Ta-

lum intenzivno vlagali v robotizacijo in 
avtomatizacijo, saj se zavedajo, da je 
prav to pot do večje učinkovitosti in 
produktivnosti, kot pravi predsednik 
uprave Marko Drobnič. V njihovih pro-
izvodnih procesih je vedno več roboti-
ziranih linij, v zadnjih letih pa so začeli 
tudi povezovati vse podporne procese 
od nabave, prodaje, vzdrževanja ipd. z 
naprednimi digitalnimi tehnologijami 

za sledenje procesa izdelave izdelka; 
od priprave surovine do končnega 
izdelka. Prav tako je po Drobničevih 
trditvah uporaba zajetih podatkov in 
njihova obdelava privedla do boljšega 
obvladovanja procesov, simulacij in 
napovedovanja vrhunske kakovosti. »Z 
elementi industrije 4.0 bodo pametne 
tovarne z informacijsko in komunika-
cijsko tehnologijo narekovale razvoj 
v dobavni verigi in na proizvodnih 
linijah ter predstavljale nadgradnjo 

avtomatizacije. Z uporabo umetne 
inteligence se bodo uporabljali raz-
lični modeli napovedovanja proizvo-
dnje, kakovosti, digitalnih dvojčkov, 
simulacij in strojnih vidov za dosego 
vrhunske stroškovne učinkovitosti ter 
vrhunske kakovosti izdelkov in stori-
tev. Vse navedeno predstavlja sestavni 
del naših aktualnih in prihodnjih pro-
jektov,« zagotavlja Drobnič. 
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Tudi izvozniki čutijo 
posledice pandemije
Avtorica: Jerneja Srebot 

Slovenska izvozna podjetja so letos poslovala bolj ali manj uspešno, a ne 
brez težav. Zelo opazen je bil vpliv pandemske krize, še posebej pri doba-
vljanju surovin in določenega blaga, zaradi česar so se pojavljale podražitve 
in se zamikali roki. S tem so se podjetja spopadala različno – ponekod so se 
odločali za zviševanje cen produktov, nekatera proizvodna podjetja pa so 
prilagajala delovni proces in zmanjševala število delovnih dni. 

»Ključna 
področja, ki 

jih ves čas pandemije 
postavljamo v ospredje, 
so zdravje, varnost in 
dobro počutje svojih 
zaposlenih, nemotena 
oskrba bolnikov z zdravili 
in vračanje družbi, v 
kateri delujemo,« pravijo 
v Leku.

zdravnikom in farmacevtom na voljo 
priporočila, smernice, algoritmi in 
odmerne sheme, ki jih pogosto pot-
rebujejo pri svojem delu,« pravijo na 
Leku. Digitalna zbirka medicinskih 
strokovnih informacij MedLex omo-
goča, da imajo strokovnjaki ključne 
informacije hitro pri roki za obrav-
navo bolnikov in njihovo zdravljenje.

Poleg tega so lansirali novo celo-
vito informacijsko središče za stro-
kovno javnost, ki vsebuje informaci-
je s terapevtskih področij, novice in 
podrobnosti o strokovnih dogodkih, 
zdravilih in storitvah, ki so na voljo.

Farmacevtska industrija ima 
zelo specifično dinamiko de-
lovanja, saj je bolj robustna 

in odporna na dogajanja na trgu 
kot nekatere druge industrije. Za 
farmacevtsko podjetje, kot je Lek, 
ki je hkrati tudi del velike global-
ne farmacevtske družbe – Novarti-
sa, so tako različna tveganja lažje 
obvladljiva, pa naj gre za take ali 
drugačne finančne težave ali razne 
tržne pretrese. Na eni strani daje to 
podjetju večjo varnost in stabilnost, 
na drugi pa jim omogoča vpetost v 
ključne globalne razvojne trende. 

Kljub temu so jih na račun pande-
mije doletele nekatere spremembe.

Prilagodil se je način sodelo-
vanja s ključnimi deležniki, saj so 
zdravstveni sistemi spremenili svo-
je delovanje zaradi otežene dosto-
pnosti do teh sistemov. Zato so na 
družbi Lek tudi osebno komunikacijo 
s ključnimi deležniki nadomestili z 
okrepljeno komunikacijo prek digi-
talnih kanalov.

»V tem času smo slovenskim 
zdravnikom in farmacevtom ponu-
dili prvo mobilno aplikacijo, ki smo 
jo poimenovali MedLex. V njej so 

To je sporočilo božiča:
»Nič ni močnejše od ljubezni.
Ljubezen premaga sovraštvo, 
kot svetloba premaga temo.«
Martin Luther King

Ob koncu leta 
bi se vam radi zahvalili
za vaše zaupanje, 
odlično sodelovanje
in vašo zvestobo.  
 
Želimo vam prijetne in 
mirne praznike ter dober 
in zdrav začetek uspešnega 
novega leta 2022!

ebm-papst Slovenija d. o. o.
Podskrajnik 16
1380 Cerknica

www.ebmpapst.si
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Pojavile so se nove priložnosti
Mednarodne družbe imajo pred-

nost v tem, da so ukrepi za reševanje 
kritičnih scenarijev pogosto oblikova-
ni že na višji ravni, kar jim omogoča 
usklajeno učinkovito spopadanje z 
nastalo krizo. Podjetje Lek ima de-
nimo znotraj Novartisa oblikovano 
ekipo upravljanja kriznih situacij, ki 
je nenehno v pripravljenosti, zato so 
že pred prvim primerom okužbe v Slo-
veniji imeli dobro definirano sosledje 
ukrepov, ki jih je bilo treba sprejeti.

»Ključna področja, ki jih ves čas 
pandemije postavljamo v ospredje, 
so zdravje, varnost in dobro počutje 
naših zaposlenih, nemotena oskrba 
bolnikov z zdravili in vračanje družbi, 
v kateri delujemo,« pravijo v Leku, ob 
tem pa poudarjajo, da smo časovno 

sredi digitalnega preoblikovanja v 
zdravstvu, ki za farmacevtsko indu-
strijo predstavlja pomembno pri-
ložnost preseči tradicionalni model 
delovanja pri odkrivanju in razvijanju 
novih zdravil.

Digitalna preobrazba je ključna za 
boljšo oskrbo bolnikov, stroškovno 
učinkovitost, večjo preglednost ter 
boljšo proizvodnjo in razvoj zdravil, 
covid-19 pa je trend digitalizacije še 
pospešil ne le v farmacevtski indu-
striji, ampak tudi na splošno.

Spremembe v dobavnih verigah
V novomeškem Revozu pravi-

jo, da so proizvodne količine, ki v 
največji meri vplivajo na finančne 
rezultate podjetja, letos nekoliko 
nižje kot lani in tudi nižje od načr-

tovanih, in sicer za 20 do 30 odstot-
kov, gre pa predvsem za posledice 
globalne krize z oskrbo elektronskih 
delov, ki je najbolj izrazito prizadela 
ravno avtomobilsko industrijo. Prav 
zato je pod vprašajem tudi poslova-
nje v prihodnosti, saj je proizvodnja 
močno pogojena z dobavo kompo-
nent: »Napovedi glede prihodnje-
ga leta so zelo negotove. Veliko je 

odvisno od razvoja covid krize in 
vzpostavitve normalne oskrbe z 
elektronskimi deli,« pravijo.

Podobne težave z dobavljanjem 
surovin je imelo tudi podjetje Aqua-
filSLO. Gre za največjega proizvajalca 
tekstilnih vlaken za kopalke, športna 
oblačila, nogavice in tekstilne talne 
obloge v Sloveniji. Na svetovni ravni 
je podjetje specialist za recikliranje 
najlona 6 po postopku regeneraci-
je ECONYL®. Pandemija covida-19 
je tudi na tem področju prekinila 
ustaljene vzorce poslovanja, zaradi 
česar so se resetirale vse oskrbo-
valne verige.

»Evropa, ki je pred tem postala 
neizmerno odvisna od izdelkov in 
surovin iz Azije, se mora postaviti na 
lastne noge in obuditi industrijske 
aktivnosti v določenih segmentih 
gospodarstva. Na srečo se to že do-
gaja in so evropske tovarne v raz-

ličnih panogah tekstilne industrije 
že bolje zasedene,« trdijo v podjetju 
AquafilSLO.

Težave jim povzročajo višji stroški 
Leto 2021 je bilo za podjetje Aqu-

afilSLO polno izzivov, saj so po eni 
strani imeli veliko rast naročil, po 
drugi strani pa jih je doletela izje-
mna podražitev surovin in energen-
tov. »To nas je spravilo v borbo za 
ohranjanje marže, ki je pripeljala 
do nam neljubega dvigovanja cen 
kupcem,« pojasnjujejo na podjetju.

Kljub obsežnim naročilom in ve-
likemu povpraševanju se spopadajo 
z višjimi stroški. Eden od razlogov za 
to je po njihovem mnenju energetsko 
izsiljevanje Rusije glede dobav pli-
na, kar je povzročilo izredno rast cen 
tako plina kot elektrike. Posredno je 
vplivalo tudi na povečevanje inflacije 
in zmanjševanje kupne moči končnih 

»Evropa, ki je pred tem 
postala neizmerno 
odvisna od izdelkov in 
surovin iz Azije, se mora 
postaviti na lastne noge 
in obuditi industrijske 
aktivnosti v določenih 
segmentih gospo-
darstva. Na srečo se to 
že dogaja in so evropske 
tovarne v različnih pan-
ogah tekstilne industrije 
že bolje zasedene,« trdijo 
v podjetju AquafilSLO.

V podjetju Revoz so se z izzivom
pomanjkanja delov spopadali z

uvedbo tako imenovanih nedelovnih
dni, ko proizvodnja ni obratovala.
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FINING D.O.O.
Ferrarska 17, SI-6000 Koper, Slovenija
T +386 5 630 3100, E fining@fining.si

špediterji in
 carinski posredniki

pristaniški špediterji 
  in carinski posredniki

• Carinsko posredovanje
• uvoz
• izvoz
• tranzit
• poenostavljeni postopki 

(predcarinjenje in carinjenje 24/7)
• poročanje o carinskem statusu 

tovora, asistiranje pri inšpekcijskih 
pregledih

• “fiskalno” uvozno carinjenje za 
podjetja iz drugih držav članic 
Evropske skupnosti

• poročila Instrastat

• Davčno zastopanje
• poročanje FURS

• Pristaniška logistika
• zagotavljanje vhodne in izhodne pristaniške 

dokumentacije za zabojnike (kontejnarje), 
tovornjake, vlake, ladje

• priskrbovanje potrdil o pričvrščevanju in 
kakovosti tovora

• organiziranje polnjenja in praznenja zabojnikov
• priprava transportnih listin
• poročilo o zalogah, stanju tovora in svetovanje
• naročanje zabojnikov
• priprava tovora za transport
• koordiniranje projektnih tovorov
• posredovanje pri oskrbi ladij
• pregled tovora
• ostale storitve povezane s tovorom

COMPANY INTRODUCTION

■ Private company

■ Established 1993

■ 100.000,00 € share capital
Share holders: Klara & Čedomir Bojanić

■ Address: Ferrarska 17, Koper

■ Fiata member

■ Founding member of Slovene association of 
port logistics providers

■ Yearly cargo volume: 110.000 MT

■ Containers handled: 8.000 TEUs

■ Main cargo groups handled: machinery, 
pleasure boats, strand mats, food & bever-
ages, electric/electronic devices, …
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potrošnikov.
V podjetju Revoz so se z izzivom 

pomanjkanja delov spopadali z 
uvedbo tako imenovanih nedelov-
nih dni, ko proizvodnja ni obrato-
vala. Teh je bilo letos za približno 
tretjino načrtovanih dni, zaradi česar 
so na začetku novembra prilagodili 
tudi obseg obratovanja proizvodnje 
z dveh izmen na eno izmeno in pol.

Po drugi strani je pandemi-
ja povzročila ogromen premik pri 
sprejemanju in razširjanju digital-
nih tehnologij. Podjetju Lek se je 
obrestovalo predhodno vlaganje v 
ključne platforme. »Omogočilo nam 
je, da se hitro odzovemo na potrebe 
bolnikov, zdravnikov in sodelavcev, 
pa tudi, da znova razmislimo o tem, 
kako odkrivamo in razvijamo nova 
zdravila; delati pametneje in ustva-
riti boljše izkušnje strank,« pravijo 
v podjetju.

Pomen digitalizacije je skokovito 
narastel

Številna podjetja so v času pan-
demije na veliko vlagala v digitali-
zacijo, ki se je v mnogih primerih 
pokazala kot ključna za uspešno 
prebroditev krize. Poleg tega, da 
omogoča delo na daljavo, je ključna 
tudi pri razvoju delovnih procesov 
in mnogim podjetjem, ki so jo v pre-
teklosti zapostavljali, se je to v tem 
času zelo poznalo.

Pomembno vlogo ima tudi pri 
pospeševanju razvijanja zdravil, 
zato želijo v Leku z vključevanjem 
digitalnih tehnologij in podatkovne 
znanosti bolje izkoristiti obsežno 
količino lastnih podatkov za razvi-
janje novih zdravil in njihovo hitrej-
še lansiranje na trg. Želijo se tudi 
povezovati z bolniki, zdravniki in 
drugimi zunanjimi deležniki na bolj 
oseben in učinkovit način, kjer je to 
mogoče, pa bodo tudi avtomatizirali 

proizvodne procese in s tem spod-
bujali nadaljnje prebojne inovacije.

»V Novartisu se na spremenjene 
zunanje okoliščine odzivamo tudi s 
spremembo organizacijske kulture 
na svetovni ravni. Uvajamo miselnost 
opolnomočenja, ki se izraža pred-
vsem na spreminjanju odnosa med 
vodji in zaposlenimi. Implementaci-
ja nove strategije na svetovni ravni 
poteka že nekaj let,« pojasnjujejo v 
podjetju. V Sloveniji že vrsto let vpe-
ljujejo tudi znanja in razvijajo kom-
petence s področja bioinformatike, 
statistike in podatkovne znanosti ter 
sodelujejo z razvojno-raziskovalnimi 
organizacijami na tem področju.

Zagotoviti je treba pravo razmerje
Novartisov glavni cilj ostaja postati 

vodilna farmacevtska družba na svetu, 
ki jo poganjajo napredne platforme 
zdravljenja in podatkovna znanost. 
V prihodnosti bodo še več poudarka 
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Smo podjetje z več kot 20-letno tradicijo. Delamo s široko paleto metod in proizvodov na področju varjenih konstrukcij ter pri tem 
uporabljamo najnaprednejšo tehnologijo. Z nedavnimi vlaganji v posodobitev in širitev proizvodnih kapacitet, smo eden izmed najbolje 

opremljenih proizvajalcev tovrstnih konstrukcij v Evropi.

T.P.G. = Trust, Personal care and Global presence

T.P.G. Logistics ltd. | Vojkovo Nabrežje 30 A, 6000 Koper - SI | Tel.: +386 5 663 89 00 | Faks: +386 5 663 89 08 | info@tpg.si

Podjetje T.P.G. Logistika d.o.o. deluje po načelih, ki so 
razvidni že iz samega imena podjetja, in sicer:
• na osnovi zaupanja strank (Trust),
• osebnega odnosa ter skrbnega prizadevanja do 

kvalitete naših storitev (Personal care)
• in seveda z globalno prisotnostjo, s katero 

zadovoljujemo celovito pokritost storitev »door to 
door« (Global presence)

Smo dinamično hitro rastoče podjetje z izkušenim 
kadrom, ki s svojim znanjem in prizadevanjem želi 
komitentom poiskati vedno najugodnejši ter najhitrejši 
način transporta. Na osnovi profesionalnosti in izkušenj 
nudimo optimalne rešitve ter najkonkurenčnejšo 
ponudbo.

Osnovne storitve:
• organizacija ladijskih, zbirniških, avio ter kamionskih 
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možnost najema oz. rezervacije ladij za projektni, 

razsuti in kosovni tovor. Specializirani smo tudi za hitro 
pokvarljivo blago ter ostali temperaturno občutljivi tovor. 
Smo eden največjih partnerjev Luke Koper d.d.

Odličnost nudimo s certifikatom  AEO (Certificate 
IAEOCSI001000201131967)

www.tpg.si
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V prvih devetih mesecih letošnjega leta izvozili več kot  
v enakem obdobju lani

Slovenija je v obdobju od janu-
arja do septembra 2021 izvozila 
vrednostno za 19,1 odstotka, uvo-
zila pa za 29,4 odstotka več blaga 
kot v istem obdobju leta 2020, ka-
žejo podatki Statističnega urada 
Republike Slovenije. Izvoz blaga je 
v prvih devetih mesecih letošnje-
ga leta znašal 28,9 milijarde evrov, 
uvoz pa 29,7 milijarde evrov. 

Septembra letos bolje kot sep-
tembra lani 
Kot ugotavljajo statistiki, je bil 
izvoz blaga v septembru letos 
za 16,7 odstotka višji kot v sep-
tembru leta 2020, uvoz blaga pa 
za 46,7 odstotka. Izvozili smo na-
mreč za 3,5 milijarde evrov blaga, 
uvozili pa za 3,9 milijarde evrov. 

»Vrednost izvoza in uvoza blaga je 
bila v septembru 2021 višja tudi od 

vrednosti pred dvema letoma (v 
septembru 2019), ko negativnega 
učinka na zunanjo trgovino z bla-
gom Slovenije zaradi posledic epi-
demije covida-19 še ni bilo mogoče 
občutiti,« ugotavljajo na Statistič-
nem uradu. Izvoz in uvoz blaga sta 
bila tako v septembru 2021 v pri-
merjavi s septembrom 2019 višja, 
in sicer izvoz blaga za 16,5 odstot-
ka, uvoz blaga pa za 30,8 odstotka.

Slovenija je septembra letos oh-
ranila podoben delež trgovanja z 
državami članicami EU kot v pre-
teklem mesecu, torej v avgustu, 
saj približno dve tretjini celotne-
ga izvoza in nekoliko manj kot dve 
tretjini celotnega uvoza še vedno 
ustvari z državami iz te skupine. V 
te države je v septembru 2021 iz-
vozila za 2,3 milijarde evrov (ali za 
14,6 odstotka več kot v septembru 

2020), od tam pa uvozila za 2,4 mi-
lijarde evrov (ali za 20,7 odstotka 
več kot v septembru 2020).

Izvozili največ izdelkov za osebne 
avtomobile 
V države članice EU je Slovenija v 
septembru 2021 izvozila največ pro-
izvodov iz blagovnih skupin osebni 
avtomobili, zdravila, aluminij in 
olja, dobljena iz nafte in bitumino-
znih mineralov, razen surovih (po 
Standardni mednarodni trgovinski 
klasifikaciji – SMTK). Pri blagovni 
menjavi z državami članicami EU je 
Slovenija najintenzivneje trgovala z 
Nemčijo, Italijo, Avstrijo in Hrvaško, 
na izvozni strani še s Francijo.

V države, ki niso članice EU, je 
Slovenija izvozila za 1,2 milijarde 
evrov blaga, kar je za 21 odstotkov 
več kot septembra 2020. A. Š.

namenili uporabi inovativne znanosti 
in tehnologije za reševanje najzahtev-
nejših farmacevtskih vprašanj, razvi-
janju prebojnih načinov zdravljenja in 
dostopnejšemu zdravstvu. 

Preoblikovanje Novartisa na sve-
tovni ravni pa prinaša spremembe 

tudi v Sloveniji. »Da bi nadaljevali 
to pot, moramo vlagati v nove teh-
nologije, ki bodo podpirale nenehen 
razvoj Novartisovega portfelja, in 
predvideno povpraševanje v pri-
hodnosti. Zagotoviti moramo pra-
vo razmerje med zmogljivostjo in 

izkoriščenostjo proizvodne mreže,« 
pravijo na Leku.

Na svetovni ravni se namerava No-
vartis preoblikovati v učinkovitejšo in 
prožnejšo organizacijo, ki bo sposob-
na trajnostno inovirati in zagotavljati 
zdravila za bolnike. 

TOP 30 slovenskih izvoznikov  
v letu 2020TOP 3030
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Družba

Čisti pri-
hodki 

od prodaje 
na tujih trgih
(v mio EUR)

Delež 
prodaje na 
tujih trgih 

(v %)

Dodana 
vrednost na 
zaposlene-
ga (v EUR)

Število zaposlenih

1. Skupina Lek 1.500,10 97,2 101.248 5.129

2. Skupina Krka 1.449,80 94,5 82.595 11.631

3. Revoz 1.368,00 98,3 60.169 2.276

4. Skupina SIJ 594,9 84,6 40.321 3.843

5. Skupina Impol 2000 545,3 93,4 44.291 2.429

6. Skupina Kolektor Holding 453,4 56,2 44.056 5.712

7. Skupina Adria Mobil 450,6 96,1 74.343 1.629

8. BSH hišni aparati Nazarje 342,8 90,8 48.814 1.169

9. Skupina TAB 289,4 96,8 53.975 1.436

10. Skupina Helios 276,1 89,2 55.893 1.759

11. Skupina LTH Castings 242,7 99,7 42.380 2.897

12. Mahle Electric Drives Slovenija 231,4 96,3 26.970 1.748

13. Skupina Talum 229,1 87,6 37.745 1.462

14. Carthago 217,2 100 35.653 826

15. Skupina Hidria Holding 213,1 93,1 53.471 1.870

16. Skupina Perutnina Ptuj 199,7 68 31.658 3.745

17. Skupina Unior 180,8 86 32.472 2.808

18. odelo Slovenija 179,2 100 38.878 1.356

19. Goodyear Slovenija 162,8 83,5 46.804 1.469

20. Skupina Cablex 162,1 95,2 18.625 3.050

21. AquafilSLO 161 99,7 43.139 776

22. Cinkarna Celje 157,8 91,5 75.150 838

23. Količevo Karton 156,7 91,8 135.431 400

24. Skupina Eti 129,4 92,2 33.176 1.624

25. Skupina Domel 129,1 89,5 43.075 1.268

26. Skupina Akrapovič 125,7 98,8 55.907 1.236

27. Skupina Cimos 124,7 93,2 16.935 2.585

28. Knauf Insulation Škofja Loka 119,7 84,4 105.469 458

29. Skupina Calcit 119,1 92,2 103.769 302

30. Skupina Iskraemeco 118,4 92,5 47.313 691

Podatkovni viri: revidirana in konsolidirana letna poročila podjetij in skupin za leto 2020, podatkovna baza AJPES. 
Metodologija razvrščanja: na osnovi prihodkov od prodaje na tujem trgu v letu 2020. Izključeni so bili podjetja in skupine, 
ki so del večjih skupin. Izključeni so bili tudi nekateri holdingi, ki niso del realnega sektorja. Ter tudi podjetja in skupine iz 
maloprodaje, energetike, telekomunikacij in transporta.
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sep.21 januar-september 2021

sep.20 januar-september 2020

v tisoč EUR indeks
Izvoz 3.458.002 28.884.896 116,7 119,1

  EU-27 2.282.868 19.071.895 114,6 118,2

  države nečlanice EU 1.175.133 9.813.001 121 120,9

Uvoz 3.933.390 29.742.701 146,7 129,4

  EU-27 2.389.417 19.434.887 120,7 123,6

  države nečlanice EU 1.543.974 10.307.813 219,9 142
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Pomanjkanje 
kvalificirane delovne 
sile in spremembe cen 
surovin
Avtorica: Nina Šprohar

»Poslovni rezultati slovenskih gradbenih podjetij in podjetij v indu-
striji gradbenega materiala bodo verjetno podobni lanskoletnim,« 
ocenjuje direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega 
materiala (ZGIGM) na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Gregor 
Ficko. 

rane delovne sile in spremembe cen 
na globalnih trgih surovin.

So pa v poletnih mesecih v Kolek-
tor Gradbeništvu podpisali pogod-
bo za izgradnjo 1. faze avtocestnega 
odseka obvoznice Novi Vinodolski (v 
vrednosti 77,8 milijona evrov), z deli 
pa so začeli na projektu izvedbe ag-
lomeracije mest Cres, Martinščica, 
Mali Lošinj in Veli Lošinj (v vrednosti 
26,47 milijona evrov). Dela intenzivno 
izvajajo na projektu izgradnje državne 

V podjetju Pomgrad poslova-
nje v letošnjem letu ocenju-
jejo kot uspešno. »Kot eno 

izmed vodilnih slovenskih gradbenih 
podjetij in gradbenih podjetij regije 
Adriatik si tudi v prihodnje želimo ta 
položaj ohranjati in ga tudi krepiti. 
Okoliščinam smo se uspešno prila-
godili. V gradbeni panogi smo se v 
času epidemije med drugim soočali 
z izzivom težje dobave in podražitve 
surovin, predvsem lesa, jekla in izdel-

Priložnosti za nove posle 

Preverili smo, kateri so trenu-
tno največji državni projekti, 
kjer lahko gradbinci upajo na 
morebitne posle. Kot so nam 
pojasnili na infrastrukturnem 
ministrstvu, so to:  

na področju železnic:

 ▪ gradnja 2. tira Maribor-Šen-
tilj, 2. faza;

 ▪ rekonstrukcija železniške 
postaje Pragersko;

 ▪ nadgradnja železniške proge 
Ljubljana–Brezovica–Borov-
nica;

 ▪ nova železniška povezava 
Divača–Koper;

 ▪ nadgradnja proge Ljubljana–
Jesenice, 2. in 3. faza;

 ▪ nadgradnja železniških 
postaj Ljubljana, Krško, 
Sevnica;

na področju cest:

 ▪ obnova vozišč na državnih 
cestah;

 ▪ sanacija brežin na državnih 
cestah;

 ▪ kolesarske poti Vransko–Ro-
gatec in Velenje–Šešče;

 ▪ kolesarska pot Huda luknja;

 ▪ obvoznici Tolmin in Vodice;

 ▪ rekonstrukcija ceste Spodnja 
Idrija;

 ▪ sanacija poškodb in drugih 
nevarnih mest;

 ▪ 3. razvojna os.

kov, ki temeljijo na nafti,« pojasnjuje 
Kristian Ravnič, član uprave Pomgrad. 

Težave s pomanjkanjem 
kvalificirane delovne sile

Tudi v Kolektor Kolingu pravijo, 
da je bilo poslovanje »kljub vsem 
težavam nad poslovnim načrtom in 
pričakovanji, tako da smo z letom 
2021 kar zadovoljni«. Največja izziva 
sta jim poleg pandemije covida-19 
predstavljala pomanjkanje kvalifici-

ceste Škurinje–Luka Reka, ki je oce-
njen na več kot 75 milijonov evrov, 
ter na projektih rekonstrukcije baze-
na Reka v Luki Reka (v vrednosti 35 
milijonov evrov) in izgradnje sistema 
zbiranja, odvajanja in čiščenja odpa-
dne vode na otoku Krk, ki je ocenjen 
na več kot 44 milijonov evrov.

V letu, ki prihaja, pričakujejo stabil-
no poslovanje. »Ključni vidiki tveganj 
so nadaljnje gibanje cen surovin, ki se 
v glavnem umirja, ter zagotovitev do-

voljšnega obsega ustreznega kadra,« 
še dodajo.

Hitro so se morali odzvati na 
spremembe

Poslovno leto 2021 bo za družbo 
Rafael iz Sevnice uspešno, in sicer 
tako po številu uspešno zaključenih 
projektov kot po višini prihodkov in 
doseženem čistem dobičku. »Dose-
ganje zastavljenih ciljev poslovanja je 
plod dobrih poslovnih odločitev v pre-

Kristian Ravnič , 
Pomgrad
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teklih in tekočem letu. Zahvala gre tudi 
vsem zaposlenim, ki s svojim trudom 
doprinašajo k uspešnemu poslovanju 
podjetja,« je prepričana direktorica 
Marija Možina. Kot pojasnjuje, so se 
letos izzivi, povezani z epidemijo covi-
da-19, nadaljevali. Tudi Možina ob tem 

izpostavlja predvsem pomanjkanje 
delovne sile v gradbeni panogi, rast 
cen gradbenih materialov in težave v 
dobavni verigi. So se pa po njeni oceni 
hitro odzvali na spremembe na trgu in 
se prilagodili okoliščinam. »Menim, da 
je prav hitro zaznavanje sprememb na 

trgu in učinkovitost pri prilagajanju na 
nove okoliščine ključna pri upravljanju 
s tveganji poslovanja in zagotavljanju 
stabilnosti podjetja.«

Strateško načrtovanje je ključnega 
pomena za preživetje na trgu

Podjetje se sicer osredotoča pred-
vsem na poslovanje in izvajanje grad-
benih storitev na slovenskem trgu, stik 
s tujino ohranjajo preko tujih poslov-
nih partnerjev, s katerimi sodelujejo 
pri skupnih projektih v Sloveniji. »V 
prihodnje pa želimo razširiti podro-
čje prodaje svojih prednapetih geo-
tehničnih sider na tuje trge,« razkrije 
direktorica.  

Ker so v celoti odvisni od naložb 
države v gradbene projekte, jo veseli, 
da je v prihodnjem letu napovedan 
povečan obseg naložb v javno cestno 
in železniško infrastrukturo. »Načrtu-
jemo zmerno rast obsega poslovanja 

Inženirji nov gradbeni zakon 
podpirajo, arhitekti pa ne

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) 
predlog novega gradbenega zakona 
podpira in pozdravlja, saj ocenjuje, 
da prinaša več izboljšav za različ-
ne udeležence v procesu graditev. 
Zakon naj bi po njihovih navedbah 
odpravil privilegiranost strok pri 
izdelavi projektne dokumentacije, 
nadzoru nad gradnjo in izvajanju 
gradenj in vzpostavil enakoprav-
nost vseh inženirskih strok. »S tem 
je dal vsem pooblaščenim strokov-
njakom (inženirjem, arhitektom in 
krajinskim arhitektom) enakovred-
no možnost, da delajo v skladu s 
svojimi pooblastili, kompetencami 

in referencami. S tem so poobla-
ščenim inženirjem vrnjene pravice, 
arhitekti pa bodo lahko delo, ki ga 
opravljajo že zdaj, opravljali tudi v 
prihodnje,« so pojasnili. 

Poleg tega, kot povedo na IZS, 
zakon uvaja moderen način infor-
macijsko podprtega projektiranja 
z BIM orodji in uvaja rok, v kate-
rem se mora ministrstvo uskladiti 
z zbornicama in sprejeti skupna 
pravila. Poleg tega »zakon končno 
vrača mehanski odpornosti in sta-
bilnosti objektov mesto v procesu 
dovoljevanja gradenj in izvajanja 
manjših rekonstrukcij. S tem ko bo 
že v fazi izdelave dokumentacije 
za gradbeno dovoljenje oziroma 

pred začetkom izvajanja manjše 
rekonstrukcije moral sodelovati 
pooblaščeni inženir s področja 
gradbeništva, bo poskrbljeno za 
premišljene konstrukcijske rešitve, 
s tem pa bo zagotovljena varnost 
investitorja, uporabnikov in sose-
dnjih lastnikov nepremičnin,« so 
prepričani. Zakon naj bi po njihovi 
oceni reševal tudi pričakovano pra-
vico odgovornih vodij del za manj 
zahtevne objekte. 

Zbornica za arhitekturo in prostor 
Slovenije (ZAPS) pa je do zako-
na kritična in je prepričana, da je 
zakon škodljiv, saj se z njim »kot 
družba dolgoročno odpovedujemo 
arhitekturni stroki«.
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O in stabilno rast poslovnih učinkov. 
Razmere na trgu nas opozarjajo, da je 
potrebno nenehno uvajanje novosti, 
iskanje novih priložnosti in izbolj-
ševanje dosedanjih storitev. Živimo 
v času, ko je strateško načrtovanje 
ključnega pomena za preživetje na 
trgu,« verjame sogovornica.

Na področju prostora in okolja 
načrtovana digitalna transformacija

Tudi država je letos sprejela 
precej novosti, ki bodo vplivale na 
gradbeni sektor. Generalni direktor 
direktorata za prostor, graditev in 
stanovanja na Ministrstvu za okolje 
in prostor (MOP) Georgi Bangiev je 
na Gradbeno-prostorsko-okoljski 
konferenci, ki je potekala 3. novem-
bra v Ljubljani, opozoril predvsem 
na pomen načrtovane digitalne 
transformacije na področju pros-
tora in okolja. 

V okviru programa projektov 
eProstor bodo namreč informacijsko 
prenovili nepremičninske evidence, 
vzpostavili prostorski informacijski 
sistem ter postavili temelje za ele-
ktronsko poslovanje na področju 
graditve, prostorskega načrtovanja 
in evidentiranja nepremičnin. Poleg 
tega bodo povezali podatkovne zbir-
ke sistemov eProstor, eOkolje, eVode 
in eNarava.

Nov gradbeni zakon prinaša 
številne spremembe 

Še več novosti pa prinašajo spre-
membe gradbene zakonodaje, ki so 
ga na MOP napovedali že leta 2020. 
Med drugim naj bi nov zakon inve-
stitorjem olajšal pot do gradbenega 
in uporabnega dovoljenja, omogočil 
legalizacijo in manjše rekonstrukci-
je. Nov zakon poleg tega predvideva, 
da bo lahko investitor začel graditi 

stavbe, ki nimajo vpliva na okolje, 
še preden bo gradbeno dovoljenje 
pravnomočno. Komunalni prispevek 
pa ne bo več pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, ampak se ga 
bo odmerilo pred začetkom gradnje. 
Gradbeni zakon naj bi po besedah 
Bangieva predstavljal tudi podlago 
za poslovanje v elektronski obliki. 
Spremenili se bodo postopki izdaje 
gradbenega dovoljenja, kot so deni-
mo možnost pridobitve gradbenega 
dovoljenja v instrukcijskem roku 30 
dni v določenih primerih, predvidena 
je tudi združitev lokacijske informaci-
je in potrdila o namenski rabi v enem 
dokumentu, ki ga bo izdajala občina.

Kot je na dogodku ocenila grad-
bena inženirka Aleksandra Velkovrh, 
novosti v gradbenem zakonu pred-
stavljajo izboljšanja za uporabnike. 
Dejala je, da bo časa za prilagoditev 
na spremembe dovolj, saj bo veliko 

novosti začelo veljati z zamikom. Eden 
od takih je tudi projektiranje v orodju 
BIM za projekte državnega pomena, ki 
bo začelo veljati v treh letih po uve-
ljavitvi zakona. Novi zakon o urejanju 
prostora naj bi med drugim prinesel 
tudi učinkovitejše postopke priprave 
prostorskih aktov in učinkovitejšo ze-
mljiško politiko.

Ficko: »Ministrstvo naj javnim 
investitorjem omogoči, da začnejo 
reševati vprašanje priznavanja 
višjih cen«

Direktor Zbornice gradbeništva 
in industrije gradbenega materiala 
(ZGIGM) na Gospodarski zbornici Slo-
venije (GZS) Gregor Ficko pa si želi, 
da bi ministrstvo prisluhnilo pozi-
vom zbornice in javnim investitor-
jem prižgalo zeleno luč, da začnejo 
reševati vprašanje priznavanja višjih 
cen. »Dogovorna rešitev je namreč v 

interesu naročnika in izvajalca,« je 
zatrdil. Pri določanju gibanja stroškov 
bi lahko uporabljali sistem indeksov 
cen, ki jih izračunava zbornica, saj ta 
po njegovih besedah odraža dejansko 
gibanje cen v določenem obdobju. 
Kot je pojasnil, indekse zaračunavajo 
na podlagi ankete med proizvajalci, 

trgovci in izvajalci del za posamezne 
vrste del ter za stroške materialov, 
transporta, mehanizacije in dela. Za 
Eko deželo pa je sicer ocenil, da bodo 
letošnji poslovni rezultati slovenskih 
gradbenih podjetij in podjetij v indu-
striji gradbenega materiala podobni 
lanskoletnim. 
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Slovenija z največjo mesečno rastjo gradbeništva v EU

Po podatkih statističnega urada Eurostat se je obseg gradbenih del 
v evro območju septembra glede na mesec prej najbolj zvišal ravno 
v Sloveniji, in sicer za kar 8,5 odstotka. Na letni ravni pa je Slovenija 
zabeležila 0,7-odstotno rast obsega gradbenih del. Povprečno se je v 
EU obseg gradbenih del zvišal za 1,2 odstotka, glede na lanski septem-
ber pa za 1,8 odstotka. Razlog za veliko mesečno rast je predstavljal 
predvsem padec v avgustu, ko je območje evra na mesečni ravni bele-
žilo 1,4-odstotni padec, na letni ravni pa kar 2,6-odstotni padec. Poleg 
Slovenije so največjo mesečno rast zabeležile še Švedska (6,0 odstotka) 
in Madžarska (4,1 odstotka), največji padec pa Romunija (-4,9 odstotka), 
Slovaška (-3,8 odstotka) in Poljska (-1,9 odstotka).

Kar se tiče teksta ne bi nič komplicirala, samo logo, naše podatke pa morda slogan. Tko minimalistično.
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S P E C I A L I Z I R A N I  S T R O K O V N J A K
Z A  I Z V A J A N J E  G R A D B E N I H  S T O R I T E V

Opažni eksperti.
 

Rešitve,  
ki povezujejo
 

Kompetenten partner za vse  
infrastrukturne projekte. 

Doka na podlagi svojih dolgoletnih mednarod-
nih izkušenj pri gradnji različnih infrastrukturnih 
projektov svojim partnerjem zagotavlja krajše 
čase in nižje stroške gradnje, saj zagotavlja 
modularne opažne rešitve, prilagojene 
specifičnim  zahtevam vsakega projekta.

Želimo vam lepe praznike in uspešno novo leto.

Doka Slovenija opažna tehnologija d.o.o.  
Spodnji Plavž 14 d | 4270 Jesenice | Slovenija   
T 04 5834 400 | slovenija@doka.com | www.doka.com
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TOP 30 gradbenih družb  
v letu 2020 po prihodkih*
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Družba
Celotni pri-

hodki 
(v EUR)

Čisti po-
slovni izid 

(v EUR)

Čista 
donosnost 

kapitala
 (v %)

Realizirana 
dodana vrednost 
na zaposlenega 

(v EUR)

Povprečno 
število 

zaposlenih

1. CGP, Novo mesto 153.111.147 13.808.498 15,98 69.785 535
2. Kolektor CPG, Nova Gorica 121.283.258 3.303.112 14,99 54.662 403
3. Gorenjska gradbena družba, Kranj 104.200.757 1.799.306 6,65 49.577 369
4. Pomgrad, Murska Sobota 101.944.795 6.028.749 17,41 41.095 400
5. SŽ-ŽGP, Ljubljana 69.724.615 5.576.200 25,16 75.758 249
6. GH Holding, Ljubljana 60.889.838 981.987 3,52 270.316 22
7. GVO, Ljubljana 58.747.000 2.915.000 9,95 48.629 447
8. GIC Gradnje, Rogaška Slatina 53.361.666 1.349.030 9,57 53.907 95
9. Strabag, Ljubljana 47.161.429 2.597.155 20,77 78.405 130

10. VOC Celje 42.547.987 2.145.765 36,27 43.617 373
11. Trgograd, Litija 35.344.102 1.699.318 7,2 84.003 78
12. CP Ptuj 32.503.055 908.857 8,87 40.674 236
13. Varis Lendava 32.198.025 5.242.181 39,13 52.236 248
14. Grafist, Koper 32.087.683 572.717 3,8 -174.775 26
15. CPK, Koper 31.870.016 1.720.265 14,39 44.931 274
16. IMP Promont, Ljubljana 31.496.363 3.400.293 24,46 75.764 118
17. Makro 5 gradnje, Koper 31.273.477 706.107 14,22 55.617 70
18. RGP, Velenje 27.570.715 923.138 27,13 52.022 144
19. KPL, Ljubljana 27.081.900 1.591.290 11,05 32.708 377
20. Remont, Celje 27.021.867 741.632 13,39 43.221 110
21. Komunalne gradnje, Grosuplje 25.937.208 660.727 11,09 57.911 126
22. SGP Graditelj, Kamnik 25.202.407 1.883.204 15,83 29.308 90
23. Reflex, Gornja Radgona 25.143.849 876.300 32,54 37.778 272
24. Teleg-M, Ljubljana 21.736.458 917.965 13,48 37.764 189
25. Hidrotehnik, Ljubljana 21.652.935 877.604 9,96 46.689 125
26. Nivo Eko, Celje 18.785.224 450.459 6,42 43.089 135
27. Intech Gradnje, Sežana 18.446.073 854.305 125,44 512.563 2
28. CBE, Ljubljana 18.028.763 653.031 16,69 72.497 45
29. AGM Nemec, Dol pri Hrastniku 17.136.785 621.077 3,84 32.804 176
30. SGD Strdin, Lovrenc na Pohorju 15.678.129 732.950 28,07 79.141 36

TOP 3030

Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: E - 38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundar-
nih surovin; E - 39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
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jih skrbi predvsem 
pomanjkanje kadra
 
 
Avtorica: Andreja Šalamun 

V slovenskem gradbeništvu, ki si veliko obeta od novega cikla infrastruk-
turnih projektov v državi, jih skrbi predvsem to, kje bodo našli delavce. 
»Potrebovali bi predvsem mlad kader, ki bi se izobraževal ob realizaciji ve-
likih infrastrukturnih projektov,« je novembra na strokovnem posvetu na 
mariborski Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitektu-
ro dejal Boris Stergar, predsednik Društva za ceste severovzhodne Slove-
nije, ki je posvet priredilo. Skrbi ga, da se bo čez nekaj let pokazala velika 
luknja na področju kadrov in da bomo morali delavce uvažati. 

V času gospodarske krize v le-
tih 2008 in 2009, ko je veliko 
gradbenih podjetij končalo 

v stečaju, je ogromno strokovnjakov 
z različnimi znanji, nujno potrebnimi 
v gradbeništvu, zaposlitev poiskalo 
v drugih panogah. Danes je velikih 
gradbenih podjetij v Sloveniji, ki ima-
jo poleg strojev tudi dobre delavce in 
kakovostne inženirje, zelo malo, kot 
je bilo slišati na posvetu. »Le redka 
slovenska gradbena podjetja so torej 
sposobna prevzeti velike projekte, ki 
jih pričakujejo v naslednjih letih in 
od katerih si obetajo razcvet grad-
beništva, jih izpolniti kakovostno in 
v dogovorjenih rokih,« je ugotavljal 
Boris Stergar. Ocenil je, da se lahko 
zgodi, da bo naše gradbeništvo le še 
majhen podizvajalec velikim tujim 
koncernom, ki obvladujejo Evropo 
v zadnjih letih.

Krepi se sektor nekdanjih 
kooperantov 

Da dobrih izvajalcev manjka, se 
je strinjal tudi vodja sektorja za in-
vesticije v ceste pri državni direkciji 
za infrastrukturo Tomaž Willenpart. 
Pojasnil je, da je šlo v obdobju krize 
v stečaj kar 17 večjih slovenskih grad-
benih podjetij, medtem ko so danes 
velika gradbena podjetja predvsem 
cestna podjetja, z izjemo Pomgrada 
in še nekaterih. Kot je dejal Willen-
part, se sicer krepi sektor nekdanjih 
kooperantov, a težavo vidi predvsem 
v tem, da ni več delovne sile »v nek-
danjem balkanskem bazenu; nekateri 
izvajalci zato že uvažajo delavce s 
Filipinov,« je povedal.

O pomanjkanju kadra tožijo tudi 
na Darsu. Med drugim to opažajo 
tudi pri izvedbi tretje razvojne osi. 
»Primanjkuje projektantov, inže-

nirjev in izvajalcev,« je dejal član 
uprave družbe Boštjan Rigler in 
dodal, da za enkrat še sledijo začr-
tanemu terminskemu planu. Podžu-
pan Mestne občine Maribor Samo 
Peter Medved pa je opozoril, da je 
pred upokojitvijo cela generacija 
slovenskih gradbenikov, kar naj bi 
povzročilo še večje težave s kadri. 

Kakšni projekti nas čakajo? 
Projektov, kjer bodo potrebovali 

vse znanje in izkušnje slovenskih 
gradbenikov, bo kar nekaj. Tako se 
na primer od maja že aktivno gradi 
drugi tir železniške proge med Di-
vačo in Koprom ter druga cev kara-
vanškega predora. Drugo cev gradi 
turška družba Cengiz Inşaat Sanayi 
Ticaret, in sicer za 98,5 milijona 
evrov. Izkopna dela so stekla konec 
avgusta 2020.  
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Vrednost pogodbe za odsek dru-
gega tira železniške proge Divača-
-Črni Kal je 403,6 milijona evrov, za 
odsek Črni Kal–Koper pa 224,7 mili-
jona evrov. Letos so se začela tudi 
dela na urejanju deponije Bekovec z 
nasipavanjem viškov izkopnega ma-
teriala, vrednost pogodbenih del je 
3,5 milijona evrov. Za naložbe bodo 
v družbi 2TDK v letu 2021 namenili 
112 milijonov evrov.

Direkcija RS za infrastrukturo za 
naložbe v letu 2022 skoraj 298 
milijonov evrov 

Direkcija RS za infrastrukturo je 
imela letos v državnem proračunu 
za naložbe predvidenih okoli 804 
milijone evrov, za leto 2022 pa 762 
milijonov evrov. Od tega je za po-
dročje cestne infrastrukture v letu 
2022 predvidenih 297,8 milijona 

evrov (od tega za področje redne-
ga vzdrževanja in upravljanja okoli 
105 milijonov evrov, za investicije in 
investicijsko vzdrževanje pa okoli 
187 milijonov evrov). Za področje že-
lezniške infrastrukture je bilo letos 
predvidenih 509,6 milijona evrov, 
za leto 2022 pa 464,3 milijona evrov 
(od tega je bilo za investicije v javno 
železniško infrastrukturo v letu 2021 
načrtovanih približno 290,8 milijona 
evrov, v letu 2022 pa 233,7 milijona 
evrov).

Vlaganja v železniško omrežje 
so bila še do pred nekaj let zelo 
okrnjena, to pa se je spremenilo s 
preteklo finančno perspektivo, ko so 
obnove stekle s pomočjo evropskih 
sredstev. Pomembnejši projekti so 
nadgradnja železniške proge Ma-
ribor–Šentilj (ocenjena vrednost 
projekta je 286,65 milijona evrov, od 

tega evropska sredstva v višini 101 
milijon evrov; trajanje: 2018–2023); 
vgradnja ETCS sistema na delu X. 
koridorja – Dobova–Zidani Most in 
Pragersko–Šentilj – (ocenjena vred-
nost projekta je 21,23 milijona evrov, 

od tega EU sredstva 6,37 milijona 
evrov; trajanje: 2017–2023); uvedba 
daljinskega vodenja prometa na 
progi Zidani Most–Šentilj–d. m. in na 
odseku proge Zidani Most–Ljublja-
na (ocenjena vrednost projekta je 

Pričakujejo rast zaposlenosti, najbolj v gradbeništvu

Glede na napovedi delodajalcev lahko v prvi polovici leta 2022 priča-
kujemo 2,8-odstotno rast števila zaposlenih, kaže najnovejša raziskava 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Tako naj bi službo dobilo 
okoli 33 tisoč ljudi. Najbolj spodbudne so napovedi v gradbeništvu, 
drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in gostinstvu. 

V gradbeništvu napovedujejo 9,5-odstotno rast zaposlenosti, najpo-
gosteje pa bodo iskali zidarje, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, 
delavce za preprosta dela in druge. 

S pomanjkanjem ustreznih kandidatov so se doslej najpogosteje soočala 
velika podjetja, to težavo jih je imelo 75,7 odstotka. V gradbeništvu se 
je s pomanjkanjem ustreznega kadra soočalo 62,1 odstotka podjetij. 

ⴀ 瀀椀氀漀琀椀爀愀渀樀攀
ⴀ 樀攀琀 最爀漀甀琀椀渀最
ⴀ 猀椀搀爀愀渀樀攀
ⴀ 琀漀爀欀爀攀琀椀爀愀渀樀攀
ⴀ 最攀漀洀攀栀愀渀椀欀愀
ⴀ 瘀漀搀渀樀愀欀椀
ⴀ 搀椀愀昀爀愀最洀愀ⴀ 搀椀愀昀爀愀最洀愀
ⴀ 猀瀀攀挀椀愀氀渀愀 搀攀氀愀
ⴀ 椀渀縁攀渀椀爀椀渀最

眀眀眀⸀最攀漀椀渀瘀攀猀琀⸀猀椀

匀氀漀瘀攀渀椀愀 ⴀ 䌀爀漀愀琀椀愀 ⴀ 䈀漀猀渀椀愀 愀渀搀 䠀攀爀稀攀最漀瘀椀渀愀 ⴀ 匀攀爀戀椀愀

椀渀昀漀䀀最攀漀椀渀瘀攀猀琀⸀猀椀
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180,47 milijona evrov; trajanje: 2019–
2027); nadgradnja železniške proge 
na odseku Kranj–Jesenice (ocenjena 
vrednost del je 166 milijonov evrov; 
trajanje: 2020–2022). 

Za predor Karavanke 21 milijonov 
evrov 

Lani pa so začeli tudi s številni-
mi novimi projekti, kot so na pri-
mer nadgradnja železniške postaje 

Grosuplje (ocenjena vrednost je 25 
milijonov evrov; trajanje: 2021–2022); 
nadgradnja vozlišča Pragersko (oce-
njena vrednost je 88,91 milijona 
evrov, od tega EU sredstva 40 mi-
lijonov evrov; trajanje: 2021–2023) 
in podobno.

Dars je letos obnavljanju avtocest 
namenil skoraj 68 milijonov evrov, 
za gradnjo vzhodne cevi predora Ka-
ravanke 21 milijonov evrov, za tretjo 

razvojno os (severni in južni del) pa 
slabih 28 milijonov evrov. Za name-
ščanje novih elektronskih portalov 
ter preurejanje avtocestnih počiva-
lišč in izboljšanje prometne varnosti 
bodo skupaj namenili približno 30 
milijonov evrov, za projekt uvedbe 
e-vinjete pa okoli 15 milijonov evrov.

Projekti tudi v zdravstvu 
Ministrstvo za zdravje napovedu-

je, da bo letos za naložbe porabilo 
dobrih 118 milijonov evrov, od tega 
največ, 47 milijonov, za naložbe v jav-
ne zdravstvene zavode, 16,6 milijona 
evrov za varovalno opremo, potreb-
no zaradi covida-19. V letu 2022 naj 
bi naložbam namenili 65,5 milijona 
evrov, od tega prav tako največ na-
ložbam v javne zdravstvene zavode, 
in sicer nekaj več kot 52 milijonov 
evrov. 

Vlaganja na področju prometa in infrastrukture (v mio EUR)

2021 2022 2023

Železnice 509,6 600,5 644,4

Ceste 294,6 315,7 331,9

Energetika 43,9 30,8 34,5
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
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V Novi Gorici so prepoznali 
potrebo po obnovi osnov-
nih šol, ki že dolga leta 

niso bile obnovljene. V prihodnjem 
letu tako načrtujejo revitalizacijo 
šolskega kareja z obnovo OŠ Milojke 
Štrukelj, zgradili pa bodo tudi nov 
vrtec Grgar. Poleg gradnje in obnove 

Preverili smo, kakšne projekte si lahko slovenska gradbena podjetja 
obetajo v naših občinah, in ugotovili, da občinski projekti zajemajo zelo 
različna področja – od rednih obnov in vzdrževanja različne infrastruk-
ture do vlaganj v različne okoljske rešitve, ki so posebnost za posame-
zno območje. 

Vse več 
poudarka na 
trajnostnemu 
razvoju in 
ohranjanju 
narave
Avtorica: Jerneja Srebot

šolskih objektov se je pojavila tudi 
potreba po izgradnji manjkajoče ko-
munalne infrastrukture, predvsem 
fekalne kanalizacije s priključitvijo 
na centralno čistilno napravo.

»Vse aglomeracije še niso opre-
mljene z javno kanalizacijo. Največ-
ji delež priključenih je na območju 

mesta Nova Gorica in okoliških ob-
močij, kjer hkrati tudi živi največji 
delež prebivalcev,« pravijo na Obči-
ni in dodajo, da se bodo prihodnje 
leto posvetili gradnji kanalizacij-
skega omrežja znotraj aglomeracije 
Kromberk.

Načrtujejo pa še nekaj gradbenih 
podvigov, kot so ureditev Rafutskega 
parka, gradnjo poslovno-ekonom-
ske cone Nova Gorica – Kromberk 
in dokončanje pokritega bazena v 
Novi Gorici. Od sredstev v prihod-
njem proračunu bosta odvisni tudi 
obnovi Cankarjeve in Rejčeve ulice 
v Novi Gorici.

Obeta se nov podjetniški 
inkubator

Tudi v pivški občini bodo poso-
dabljali komunalno infrastrukturo, 
v prihodnosti pa načrtujejo še ne-
kaj projektov, ki jih bodo vsaj delno 
financirali s kohezijskimi sredstvi. 
Letos so tako začeli graditi komu-
nalno infrastrukturo v Radohovi in 
Slovenski vasi, dela bodo potekala 
še v prihodnjem letu, do leta 2023 
pa načrtujejo v okviru kohezije 

»Prek načrta 
za okrevanje in 

odpornost načrtujemo 
naložbo v komunalno 
infrastrukturo v naseljih 
Klenik in Trnje ter v 
vodovod Šmihel, Ravne in 
Mala Pristava. Če bomo 
uspešni, bomo gradnjo v 
enem izmed naselij lahko 
začeli že v zadnji četrtini 
prihodnjega leta in nato 
nadaljevali po naseljih do 
leta 2026,« napovedujejo 
na Občini Pivka.



GOSPODARSTVO 2021/2022  |  DECEMBER 2021GOSPODARSTVO 2021/2022  |  DECEMBER 2021

izvedbo še dela kanalizacijskega 
omrežja v Zagorju.

»Prek načrta za okrevanje in od-
pornost načrtujemo naložbo v ko-
munalno infrastrukturo v naseljih 
Klenik in Trnje ter v vodovod Šmihel, 
Ravne in Mala Pristava. Če bomo us-
pešni, bomo gradnjo v enem izmed 
naselij lahko začeli že v zadnji če-
trtini prihodnjega leta in nato na-
daljevali po naseljih do leta 2026,« 
napovedujejo na Občini.

Na območju širitve industrijsko-
-obrtne cone (IOC) Neverke pa poleg 
komunalne infrastrukture in čistilne 
naprave gradijo tudi nov podjetniški 
inkubator, v katerem bodo lahko mla-
di podjetniki s svojimi stroji izvajali 
različne proizvodne dejavnosti. Večji 
del gradnje bo končan v letu 2021, 
preostala dela pa v prvem trimesečju 
2022. Investicija se delno financira iz 
dogovora o razvoju regij – DRR.

Poskrbeli bodo za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti

Poleg investicij v infrastrukturne 

projekte se bodo v občini Pivka v 
prihodnjem letu posvetili tudi ohra-
njanju narave. »V letu 2022 bomo v 
sklopu projekta 'Izboljšanje stanja 
ohranjenosti vrst in habitatnih tipov 
Krajinskega parka Pivška presihajoča 
jezera' (akronim PIVKA.KRAS.PRESI-
HA) izvajali aktivnosti za ohranjanje 
ekstenzivne kmetijske krajine in s 
tem biotske raznovrstnosti na ob-
močju krajinskega parka,« pravijo in 
dodajo, da je namen projekta spod-
bujati primerne kmetijske prakse s 
poudarkom na presihajočih jezerih 
in suhih traviščih. Poleg tega bodo 
izvajali tudi ukrepe za ohranjanje 
življenjskega prostora drugih varo-
vanih živalskih vrst – obnova kalov, 
obnova zatočišč netopirjev.

»Z izvajanjem projektnih aktivnosti 
želimo reševati tudi težave lokalne 
skupnosti, ki so povezane z ohranja-
njem narave. V okviru projekta bomo 
tako sanirali eno najbolj onesnaženih 
jam v Sloveniji, Ravnico pri Jurščah, in 
s tem zavarovali podtalnico oziroma 
pitno vodo,« pojasnjujejo.

Uredili bodo dostop do 
presihajočih jezer

Ker postajata Krajinski park Pi-
vška presihajoča jezera in Ekomuzej 
Pivških presihajočih jezer vse bolj 
obiskani točki Primorsko-notranjske 
regije, bodo del denarja namenili 
tudi infrastrukturi za obiskovalce.

Pri tem bodo obnovili, uredili in 
označili poti med jezeri v skupni 
dolžini 60 kilometrov in obnovili 
Napoleonov most, ki je del kulturne 
dediščine. Ob obnovi poti bodo pos-
krbeli še za ureditev treh vstopnih 
točk za naravi in ljudem prijaznejše 
obiskovanje krajinskega parka.

V Ekomuzeju bodo posodobili 
razstavo, v novozgrajenem delu pa 
bodo še dodatno obogatili vstopno 
točko v krajinski park. Projekt traja 
tri leta in se financira iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in prora-
čuna Republike Slovenije.

Nov sistem daljinskega ogrevanja 
v Šaleški dolini

V Komunalnem podjetju Velenje 

so začeli izvajati projekt Preobrazba 
sistema daljinskega ogrevanja Ša-
leške doline. Ta pomeni prehod na 
nov sistem daljinskega ogrevanja, ki 
bo ekonomsko in okoljsko najbolj 
učinkovit ter sprejemljiv in bo pov-
sem neodvisen od premoga.

Pri tem so upoštevali glavne pou-
darke pri prehodu na trajnostne ze-
lene tehnologije za pripravo toplote:

 ▪ zanesljiva oskrba s toploto za 
več kot 40 tisoč prebivalcev in 
industrijske uporabnike;

 ▪ zmanjšanje oziroma izničenje 
izpustov toplogrednih plinov;

 ▪ varen in neodvisen vir energije;
 ▪ dostopne cene elektrike in 

ogrevanja za vse prebivalce in 
s tem preprečevanje oziroma 
omejevanje energetske revšči-
ne.
»V ta namen smo po pooblastilu 

Mestne občine Velenje in Občine 
Šoštanj pristopili k izvedbi prvega 

izmed projektov z nazivom 'Zelena 
transformacija Komunalnega pod-
jetja Velenje: Prehod daljinskega 
ogrevanja na obnovljive vire energi-
je v kombinaciji z VN – elektrodnima 
kotloma',« pravijo v Komunalnem 
podjetju Velenje.

V okviru tega projekta je predvi-
dena izvedba sistema, ki bo začetek 
prehoda na novi sistem daljinskega 
ogrevanja v Šaleški dolini, deloval 
pa bo v kombinaciji z VN – elek-
trodnima kotloma, hranilnikom 
toplote, proizvodnjo energije iz 
sončnih elektrarn in drugimi dis-
tribuiranimi viri obnovljivih virov 
energije.

Toploto bodo pridobivali iz 
obnovljivih virov energije

»Trenutno je daljinski sistem 
ogrevanja v Šaleški dolini energetsko 
učinkovit in že zadostuje merilu, da 
je najmanj 75 odstotkov proizvedene 
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toplote na letni ravni pridobljene 
iz soproizvodnje toplote (v našem 
primeru je to sto odstotkov), ven-
dar je gorivo fosilnega izvora,« po-
jasnjujejo v Komunalnem podjetju 

Velenje. Dodajo, da bi s predvide-
no vključitvijo alternativnih virov 
tako lahko v prvi fazi do leta 2024 
na letni ravni dosegli še približno 
20 odstotkov toplote, proizvedene 
posredno ali neposredno iz obnovlji-
vih virov energije. S tem bi tako že 
lahko delno zagotavljali tudi zadnje 

merilo (vsaj 50 odstotkov kom-
binacije toplote iz najmanj 

dveh virov iz obnovljivih 
virov). »S predvide-

no proizvodnjo 
toplotne energi-
je iz sistemov, ki 

uporabljajo obnovljive 
vire energije, bi se v prvi 

fazi po pripravljenih analizah zmanj-
šali izpusti ogljikovega dioksida na 
glavnem viru (Termoelektrarna Šo-
štanj) za okvirno 25 tisoč ton na letni 
ravni,« povedo. Poudarijo, da so na 
svoji spletni strani in v Uradnem listu 
RS objavili Povabilo zainteresiranim 
gospodarskim subjektom za sodelo-
vanje v strokovnem dialogu. Namen 
dialoga je neformalna izmenjava 
strokovnih mnenj med zainteresira-
nimi gospodarskimi subjekti na eni 
strani in naročnikom, Komunalnim 
podjetjem Velenje, na drugi stra-
ni, ob pomoči katerih bi pripravili 
ustrezno razpisno dokumentacijo in 
izvedbo javnega naročila. 

74

IN
VE

ST
IC

IJE

KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.

Podjetje s 30-letno zgodovino in izkušnjami na področju gradenj, obnov in vzdrževanja 
komunalnih vodov ter cest. 

Komunalne gradnje d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje, tel: 01/7818 101, E-mail: info@kgg.si

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Oglas - Gospodarsvo in napovedi 2021-2022.pdf   1   8.12.2021   11:59:29

75

EN
ERGETIKA



GOSPODARSTVO 2021/2022  |  DECEMBER 2021GOSPODARSTVO 2021/2022  |  DECEMBER 2021

7776

EN
ER

GE
TI

KA
EN

ERGETIKA

Tudi v prihodnosti 
lahko pričakujemo 
večja nihanja cen 
energentov 
 
 
Avtorica: Andreja Šalamun 

Na poslovanje panoge le-
tos so močno vplivali rast 
cen energentov (nafte, 

zemeljskega plina, premoga in ele-
ktrike), gospodarska rast, ukrepi 
države na področju energetike in 
ukrepi države za omejitev posledic 
epidemije. 

»Leto 2021 je bilo v energetiki 
resnično leto, ki ga ne bomo pozabi-
li,« pravi Ana Vučina Vršnak. »Začelo 
se je s podaljšano zimo v obdobju 
2020/2021, kar je pomenilo višjo 
porabo kuriva za ogrevanje. Nato 
smo imeli dolgo in vroče poletje in 

znova smo porabili veliko energije 
za hlajenje. Gospodarstvo je okre-
valo po pandemiji in spet povečalo 
porabo vseh energentov, po drugi 
strani smo delali od doma, kjer smo 
prav tako porabljali energijo,« naš-
teje sogovornica. Letošnja jesen pa 
je zaznamovala energetiko s krizo 
cen, saj so cene energentov, še po-
sebej plina in elektrike, poskočile 
za nekajkrat. »Če kaj, je ta kriza za-
znamovala leto 2021,« meni izvršna 
direktorica EZS.

Pojasni, da upravni odbor EZS 
ocenjuje, da gre razloge za to iskati tako na strani ponudbe kot na strani 

»Negotovosti, ki smo jim trenutno priča na energetskem trgu, ne 
moremo povezovati samo s pandemijo, ampak tudi z nekaterimi 
dogajanji v gospodarstvu,« opozarja mag. Ana Vučina Vršnak, izvršna 
direktorica Energetske zbornice Slovenija (EZS). Na zbornici zato 
ocenjujejo, da lahko v prihodnosti pričakujemo tudi večja nihanja cen 
energentov in s tem tudi nestabilnost razmer. Strinja se tudi prof. dr. 
Peter Novak, odličen poznavalec razmer na domačem in svetovnem 
energetskem trgu, ki pa pravi, da bodo energetske družbe zaradi višjih 
cen energije profitirale. 

Dodatno težavo lahko 
pričakujemo, če se bo 
nova nemška vlada 
odločila za intenzivno 
zapiranje elektrarn 
na premog, saj je na-
povedala odločen boj 
proti podnebnim spre-
membam – v tem pri-
meru bo na trgu precej 
manj električne energije.
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povpraševanja, in meni, da lahko v 
prihodnosti pričakujemo določena, 
tudi večja nihanja cen energentov 
na trgu in s tem tudi nestabilnost 
razmer. »Negotovosti tako ne gre 
povezovati zgolj s pandemijo, am-
pak tudi z nekaterimi dogajanji v go-
spodarstvu. Razmeram namenjamo 
veliko pozornosti, iščejo se rešitve 
za najbolj prizadete – to so v gospo-
darstvu družbe, ki porabijo največ 
energije, torej energetsko intenzivna 
industrija, na drugi strani pa imamo 
gospodinjstva z nizkimi prihodki, ki 
jih dvig stroškov nesorazmerno pri-
zadene,« pove Ana Vučina Vršnak in 
opozori, da zbornica sicer ni pristoj-
na za ukrepe, ki jih lahko sprejme le 
država. »V njenih rokah so odločitve 
o tem, če in kako z ukrepi poma-
gati gospodarstvu, da ti ukrepi ne 
bodo nedovoljena državna pomoč. 
Ali pa, da bodo ti ukrepi dejansko 
prišli v roke najbolj ranljivim go-
spodinjstvom,« pravi. Doda, da je 
nekaj možnosti Evropska komisija 
predstavila v naboru orodij. »Morda 
so nekateri imeli prevelika priča-

kovanja, kakšne možnosti bodo na 
voljo, a dejstvo je, da si v Bruslju ne 
želijo poseganja na trg.«

Kot pravi Vučina Vršnakova, ana-
litiki vsaj še za nekaj mesecev ne 
napovedujejo večjih sprememb, saj 
smo ravno sredi ogrevalne sezone, 
ko je povpraševanje po energentih 

na vrhuncu. »V leto 2022 vstopamo 
v zahtevnih časih za vse in upamo, 
da zima ne bo predolga,« pravi so-
govornica. Opozori, da lahko priča-
kujemo zahtevne razmere tudi za-
radi visokih cen surovin, hkrati pa 
se bodo podjetja soočala z izzivom, 
kako najti dovolj kadra »za nadalje-
vanje uspešnega poslovanja ter tudi 
uresničevanja svojega poslanstva, ki 
je v energetiki predvsem stabilna in 
zanesljiva oskrba. Ta je bistvenega 
pomena za učinkovito delovanje 
gospodarstva in celotne družbe.«

Cena elektrike bo verjetno še 
rasla 

Da v prihodnjem letu sloven-
ske energetske družbe ne čaka nič 
posebnega, razen povišanja cen 
energije, pa pravi dr. Peter Novak. 
»Cena elektrike se bo zelo verjetno 
še višala, ker bodo Rusi še naprej 
zadrževali plin. Zalog v evropskih 
skladiščih ni, utekočinjen plin pa 
je bistveno dražji in ga ne morejo 
dovajati dovolj. Dodatno težavo 
lahko pričakujemo, če se bo nova 

nemška vlada odločila za intenziv-
no zapiranje elektrarn na premog, 
saj je napovedala odločen boj proti 
podnebnim spremembam – v tem 
primeru bo na trgu precej manj 
električne energije,« pove Novak. 
»Vendar pa bo cena odvisna od ob-
dobja – pozimi bo visoka, spomladi, 
ko bodo začeli pihati drugačni vet-
rovi, ko bo vode v rekah več in bo 
sonce močneje sijalo, pa bo cena 
nižja,« pojasni strokovnjak. »V vsa-
kem primeru pa moramo računati na 
to, da se v povprečju cena na borzi 
za megavatno uro ne bo spustila 
pod 80 evrov,« meni Novak. Doda, 
da so takšna nihanja, kot smo jim 
zdaj priča, neverjetna: »Na prostem 
trgu borzna vrednost električne 
energije niha od minus 50 do plus 
1.500 evrov. To ni normalno in doka-
zuje, da je trgovanje z elektriko ve-
lika neumnost,« je prepričan Novak, 
ki poudari, da so bila nihanja cene, 

ko se z elektriko še ni trgovalo na 
borzi, minimalna. »A zaradi visokih 
cen energije slovenskih energetskih 
družb ne bo bolela glava, nasprotno 
– od tega bodo imele dobiček,« trdi 
dr. Novak.

Meni, da bi morali pri tej ceni 
elektrike, ki je trenutno na trgu, 
obratovati četrti, peti in šesti blok 
šoštanjske termoelektrarne s pol-
no zmogljivostjo, če le imajo dovolj 
premoga. »V mesecu dni bi zasluži-

li za vse emisijske kupone za celo 
leto,« je prepričan. 

Iz fosilnih goriv na obnovljive vire 
Poleg cen energije bo v ospred-

ju dogajanja v letu 2022 zagotovo še 
naprej energetski prehod v nizko-
ogljičnost. »Pa ne le v prihodnjem 
letu, ampak v naslednjih desetletjih,« 
pravi Ana Vučina Vršnak. »Prav vsak 
dan nas sproti opozarja na številne 
raznolike vidike energetskega preho-

»V leto 2022 
vstopamo v 

zahtevnih časih za vse 
in upamo, da zima ne bo 
predolga,« pravi mag. 
Ana Vučina Vršnak.

»Vsako leto do leta 2030 
bi morali zgraditi 1.000, 

minimalno pa vsaj 500 megavatov 
sončnih elektrarn, če želimo res 
zmanjšati emisije za 55 odstotkov,« 
je prepričan dr. Peter Novak.
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da, ki ga živimo že nekaj časa,« pravi 
in doda, da energetski prehod pome-
ni prehod z energetskega sistema, ki 
temelji predvsem na fosilnih gorivih, 
na sistem, ki temelji na obnovljivih vi-
rih energije (OVE). »Jasno je, da nado-
mestitev premoga in nafte s čistejšimi 
alternativami prispeva k občutnemu 
zmanjšanju izpustov toplogrednih pli-
nov v gospodarskih sektorjih, tesno 
povezanih zlasti s porabo električne 
energije. Ta nadomestitev dejansko 
prispeva k energetskemu prehodu, ki 
vse bolj zaznamuje politike, usmeri-
tve in odločitve povsod po svetu. EZS 
si bo v okviru Skupine za energetski 
prehod in evropska sredstva v letu 
2022 prizadevala za čim večjo podpo-
ro sredstev iz večletnega finančnega 
okvira 2021–2027 za projekte članic 
EZS, ki bodo namenjeni zelenemu in 
pametnemu prehodu v nizkoogljično 
družbo,« pove.

Če ne bomo znižali emisij, nas 
čakajo kazni

»V naših energetskih podjetjih, 
razen morda v GEN-I, ki se je odločil, 
da bo omogočal izgradnjo skupinskih 

sončnih elektrarn, se stvari premikajo 
zelo počasi,« ocenjuje Peter Novak. 
Meni, da bi morali vsako leto do leta 
2030 zgraditi 1.000, minimalno pa vsaj 
500 megavatov sončnih elektrarn, če 
želimo res zmanjšati emisije za 55 
odstotkov. »V prometu se namreč ne 
bo veliko zgodilo, sintetičnih goriv ni, 
termoelektrarne Šoštanj pa praktično 
ni mogoče zapreti. Zato bomo, če ne 
bomo znižali emisij, plačevali kazni,« 
pojasni. Doda, da zdaj zaradi nedose-
ganja ciljev na področju obnovljivih 
virov energije že plačujemo po pet 
milijonov kazni na leto. »Vsi uradni-
ki, vsi ministri, ki so zaposleni na 
ministrstvu, pristojnem za energijo, 
so že pred petimi leti vedeli, da ne 
izpolnjujemo svojih obvez, pa nih-
če ni naredil ničesar. Morda bi bilo 

pošteno, da bi zdaj to kazen plačevali 
iz svojih žepov. Žalosti me, da nihče 
ne prevzame odgovornosti, če nekih 
ciljev ne dosežemo. V tem času niso 
pripravili spremembe zakona, niso 
izkoristili podnebnega sklada …,« je 
kritičen strokovnjak. 

Ogorčen je tudi nad nedavnim 
predlogom Gospodarske zbornice 
Slovenije (GZS), ki bi podjetjem za 
pokritje stroškov dražje energije 
pomagala s sredstvi iz podnebne-
ga sklada. »To je noro! Sredstva iz 
podnebnega sklada so namenjena 
zmanjšanju emisij, ne podpori fosil-
nim gorivom. Tak predlog zbornice 
je neverjeten,« je odločen Novak. 

Dogajanje v energetiki vpliva na 
poslovanje drugih sektorjev 

Panoga energetike, ne le v Sloveniji, 
tudi na evropski ravni, je pred števil-
nimi izzivi, se strinjajo tudi v Skupini 
Petrol. »Mnogi izmed njih so vezani 
na podnebne spremembe in razogli-
čenje družbe, rešitve pa so povezane 
z energetsko tranzicijo in trajnostnimi 
tehnologijami,« pravijo in dodajo, da 
smo kot del EU zavezani k skupnim 

dajo, da so kot ena izmed osrednjih 
energetskih družb v regiji jugovzho-
dne Evrope prevzeli aktivno vlogo 
pri povečevanju energetske neod-
visnosti, energetske učinkovitosti in 
deleža obnovljivih virov energije na 

vseh trgih, kjer poslujejo. »Posebno 
pozornost namenjamo tudi trajno-
stni mobilnosti, in sicer z razvojem 
polnilne infrastrukture in storitev 
mobilnosti.« 

Poleg zdravja in prehrane ključna še energetika

»Evropska komisija je v drugem letnem poročilu o strateškem pred-
videvanju z naslovom 'Zmogljivost in svoboda ukrepanja EU' določila 
deset ključnih področij ukrepanja, na katerih lahko EU izkoristi prilož-
nosti za utrditev svojega vodilnega položaja v svetu in odprto strateško 
avtonomijo,« pove izvršna direktorica Energetske zbornice Slovenije 
mag. Ana Vučina Vršnak. Na prvem mestu je zagotavljanje vzdržnih in 
odpornih zdravstvenih in prehranskih sistemov, na drugem mestu pa 
zagotavljanje razogljičene in cenovno dostopne energije (sledi krepitev 
zmogljivosti na področju upravljanja podatkov, umetne inteligence in 
najnovejših tehnologij ter zagotavljanje in razvejanost oskrbe s kritičnimi 
surovinami). »S strateškega vidika je torej energetika poleg zdravja in 
prehrane ključna za nadaljnji uspešni razvoj tako EU kot celote kot tudi 
Slovenije kot njene članice,« je prepričana sogovornica.

ciljem energetskega prehoda v nizko-
ogljično družbo in da se naša drža-
va, tako kot druge evropske države, 
spopada z energetsko odvisnostjo od 
drugih držav. »Ob tem je pomembno 
zavedanje, da dogajanje v energetiki 
vpliva na pogoje poslovanja v številnih 
drugih sektorjih,« opozorijo.

Pravijo, da se zavedajo, da ener-
getska tranzicija v nizkoogljično druž-
bo in razvoj novih tehnologij prinaša-
ta preoblikovanje ustaljenih načinov 
proizvodnje, prodaje in uporabe ener-
gentov. »Zavezani smo prehodu na 
zeleno energijo in temu namenjamo 
velik del naložb. Prizadevamo si, da 
s ponudbo integriranih storitev z vi-
soko dodano vrednostjo ostanemo 
prva izbira za projekte energetske 
tranzicije v regiji. Pri tem želimo biti 
partner industriji, javnemu sektorju 
in gospodinjstvom,« naštejejo. Do-
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Panoga energetike, ne 
le v Sloveniji, tudi na 
evropski ravni, je pred 
številnimi izzivi, se 
strinjajo tudi v Skupini 
Petrol.
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TOP 30 družb v energetiki  
v letu 2020 po prihodkih*TOP 3030
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Družba
Celotni pri-

hodki  
(v EUR)

Čisti po-
slovni izid 

(v EUR)

Čista 
donosnost 

kapitala  
(v %)

Realizirana dodana 
vrednost na 
zaposlenega  

(v EUR)

Povprečno 
število 

zaposlenih

1. Petrol Ljubljana 2.468.832.819 28.893.516 4,86 73.854 2.129
2. GEN-I, Krško 2.148.619.072 14.660.230 14,93 113.705 400
3. HSE, Ljubljana 1.870.651.658 -226.942.925 -25,72 623.484 195
4. OMV Slovenija, Koper 525.158.000 7.712.000 2,16 356.425 73
5. Interenergo, Ljubljana 462.128.416 1.108.725 1,75 192.529 40
6. Geoplin Ljubljana 391.478.770 11.679.766 8,82 696.894 41
7. SODO, Maribor 269.553.145 415.458 2,72 150.602 38
8. MOL Slovenija, Murska Sobota 246.647.257 3.316.143 9,89 215.441 47
9. TEŠ, Šoštanj 239.850.620 -280.428.143 -93,76 115.597 316

10. NEK, Krško 201.097.970 0 0 174.184 619
11. ELES, Ljubljana 174.209.970 15.913.526 4,6 153.763 574
12. ECE, Celje 172.833.479 500.081 2,68 65.222 68
13. Energetika Ljubljana 144.253.940 5.705.116 2,82 82.271 565
14. Energija plus, Maribor 115.897.570 1.038.284 5,44 73.055 74
15. Premogovnik Velenje 112.074.411 -9.664.140 -17,92 53.313 1.088
16. Shell Adria, Ljubljana 104.069.665 1.839.816 7,24 275.329 17
17. Elektro Ljubljana 99.491.299 11.304.430 3,4 87.336 863
18. E 3, Nova Gorica 96.727.231 619.326 4,12 71.601 49
19. Elektro Maribor 84.660.387 10.473.594 3,58 73.600 841
20. DEM, Maribor 69.464.205 10.047.014 2,25 168.707 235
21. Električni finančni tim, Ljubljana 68.805.263 174.467 44,25 151.458 2
22. Elektro Celje 66.743.863 5.535.289 2,5 79.832 606
23. Logo energija, Grosuplje 56.823.321 2.255.309 35,44 172.735 27
24. Elektro Primorska, Nova Gorica 50.093.725 5.905.714 3,67 80.139 472
25. Elektro energija, Ljubljana 48.224.114 1.766.471 15,97 2.456.607 1
26. Plinovodi, Ljubljana 47.376.936 8.755.269 4,17 264.268 141
27. HEP Energija, Ljubljana 45.817.732 178.393 14,29 114.461 3
28. Bisol proizvodnja, Prebold 41.651.593 2.971.272 77,59 1.328.735 5
29. Elektro Gorenjska, Kranj 39.534.004 6.032.296 3,73 105.368 287
30. SENG, Nova Gorica 39.524.901 4.863.650 2,35 192.961 116

Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: B - Rudarstvo; C - Predelovalne dejavnosti; D - Oskrba z električno energijo, 
plinom in paro; G - Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil; H - Promet in skladiščenje
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Dogajanja na 
energetskih trgih 
potrjujejo – zanašati 
se moramo na lastne 
stabilne vire energije
Avtorica: Andreja Šalamun

Slovenska energetska podjetja so kljub epidemiji, ki je že drugo leto kroji-
la njihovo poslovanje, z doseženimi rezultati večinoma zadovoljna, saj naj 
bi vsaj dosegla, če že ne presegla lanske poslovne rezultate. Opozarjajo, 
da bo leto 2022 še bolj izpostavilo pomen zanesljive in cenovno dostopne 
električne energije za uporabnike in potrebo po nizkoogljični električni 
energiji za dosego podnebnih ciljev. 



GOSPODARSTVO 2021/2022  |  DECEMBER 2021GOSPODARSTVO 2021/2022  |  DECEMBER 2021

V družbi GEN ocenjujejo, da 
bodo dosegli in na nekaterih 
področjih morda tudi pre-

segli načrtovane rezultate, težko pa 
govorijo o natančnih številkah, saj je 
december pri obratovalnih specifikah 
med najzahtevnejšimi meseci v letu. 

V Skupini GEN bodo tudi letos okoli 
99 odstotkov vse električne energije 
proizvedli z nizkoogljičnimi viri. Jedrska 
elektrarna je namreč obratovala stabil-
no, pomemben pa je tudi prispevek hi-
droelektrarn, kjer pa so se letos – zlasti 
na začetku leta in v zadnjih petih mese-
cih – soočali z izjemno nizko hidrologi-
jo. »Pričakovana letošnja proizvodnja 
v hidroelektrarnah bo zaradi vmesnih 
bolj vodnatih mesecev vendarle nekje 
na povprečni ravni,« pravijo. 

Ker so dnevne cene električne 
energije v zadnjih mesecih izjemno 
visoke, so kljub visokim cenam ener-

gentov in ob naraščajoči porabi ele-
ktrične energije v Termoelektrarni 
Brestanica letos precej obratovali 
tudi za potrebe trga, kar, kot pravijo, 
nakazuje na zaostrene tržne razmere 
še pred dejanskim nastopom zime. 

»Ob velikih nihanjih na trgih z elek-
trično energijo pa se dodatno potrjuje 
tudi pomen sinergij med proizvodnim 
delom ter trgovanjem in prodajo ener-
gentov – tako v Skupini GEN družba 
GEN-I v letu 2021 zelo uspešno izkori-
šča priložnosti na mednarodnih ener-
getskih trgih,« pojasnijo.

Pričakujejo umiritev razmer 
»Cene električne energije za leto 

2022 zaenkrat ostajajo na visokih 
ravneh, vendar pričakujemo, da se 
bodo tudi te ekstremne razmere z 
ureditvijo odprtih vprašanj na po-
dročju oskrbe s plinom nekoliko 

umirile,« pravi Tanja Jarkovič iz GEN 
energije. Poudari, da dogajanja na 
energetskih trgih potrjujejo strateško 
usmeritev Skupine GEN, »da se mo-
ramo v Sloveniji zanašati na lastne 
zanesljive, stabilne, nizkoogljične 
vire električne energije – vse to pa 
v energetski mešanici tako kratko- 
kot dolgoročno zagotavlja predvsem 
jedrska energija,« je prepričana.

Ustvarili naj bi okoli 12 milijonov 
evrov čistega dobička 

V družbi Elektro Ljubljana priča-
kujejo, da bodo letos dosegli vse 
zastavljene cilje in ustvarili med 102 
in 105 milijoni evrov prihodkov ter 
med 42 in 44 milijonov evrov ocenje-
nega kosmatega denarnega toka. Čis-
ti dobiček družbe naj bi znašal okoli 
12 milijonov evrov, v letu 2021 pa so 
uresničili načrtovane naložbe v višini 
slabih 38 milijonov evrov. Začrtane ci-
lje pa bodo presegli v hčerinski družbi 
Elektro Ljubljana OVE, kjer ocenjuje-
jo, da bodo letos ustvarili okoli dva 
milijona evrov prihodkov in za slabih 
800 tisoč evrov ocenjenega bruto de-
narnega toka. Čista dobičkonosnost 
te družbe, ki v celoti deluje na podro-
čju obnovljivih virov energije, naj bi 
znašala okoli 11 odstotkov.

Primanjkovalo jim je surovin in 
materiala

Letos so se soočali predvsem s 
podaljšanjem rokov dobav surovin in 
materiala, kar je predvsem posledi-
ca covida-19, in tudi s pomanjkanjem 
elektronskih komponent, ki jih njihovi 
dobavitelji potrebujejo za vgradnjo v 
produkte. »Tako smo bili prisiljeni do-
ločen del investicijskih vlaganj v skla-
du s prioritetami preusmeriti v druge 
naložbe, saj se bo dobava nekaterih 
vgradnih elementov v naše elektroe-
nergetske objekte zavlekla v nasled-
nje leto,« pojasnijo in dodajo, da velik 
izziv letos predstavlja tudi ogromen 
pritisk na cene surovin, ki ga rešujejo 
s povečanjem zalog za prihodnje ob-
dobje in optimizacijo naročil.  

Gradili bodo daljnovode,  
kablovode …

Vseeno pa optimistično zrejo v 
prihodnost – ocenjujejo, da bodo v 
letu 2022 ustvarili okoli 103 milijone 
evrov prihodkov, ocenjeni bruto de-
narni tok v višini 42 do 43 milijonov 
evrov in čisti dobiček v višini slabih 
12 milijonov evrov. 

Med največjimi projekti, s katerimi 
bodo nadaljevali v naslednjih dveh 
letih, so predvsem gradnja kablovoda 
KB 110 kV Potniški center Ljubljana–
Center TE TOL, daljnovod DV 2x110 kV 
Kamnik–Visoko, obnova daljnovodov 
DV 2x110 KV Črnuče–Bežigrad–Žale–TE-
-TOL, DV 2x110 KV Kleče–Vič, DV 2x110 
kV Kleče–Šiška, DV 2x110 kV Hudo–Čr-
nomelj, DV 2x110 kV Logatec–Cerknica 
ter več objektov srednje- in nizkona-
petostnega razreda v skupni vrednosti 
okoli 40 milijonov evrov na leto. 

V hčerinski družbi Elektro Lju-

bljana OVE ocenjujejo, da bodo v 
naslednjem letu povečali aktivno-
sti na področju izgradnje sončnih 
elektrarn za samooskrbo, e-mobil-
nosti in energetskih pregledov, zato 
načrtujejo za osem odstotkov višje 
prihodke ob enakih parametrih do-
bičkonosnosti.  

V Plinovodih bo čisti dobiček 
presegel načrtovanega 

V Plinovodih pravijo, da poslujejo 
stabilno – prihodki od prodaje bodo 
primerljivi s tistimi iz leta 2020, oce-
njeni čisti dobiček pa bo presegel na-
črtovanega. Tudi v letu 2020 so veliko 
pozornosti namenjali izvajanju ukrepov 
za preprečevanje okužb s koronaviru-
som na delovnem mestu. »Kljub vsem 
omejitvam smo v roku uspešno zaklju-
čili gradnjo prenosnega plinovoda od 
Vodic do Te-Tola za oskrbo novega ter-
moenergetskega objekta v Ljubljani, ki 
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V Elektro 
Ljubljana 

ocenjujejo, da bodo v letu 
2022 ustvarili okoli 103 
milijone evrov prihodkov 
in 12 milijonov evrov 
čistega dobička. 

»Kljub vsem omejitvam smo v roku uspešno 
zaključili gradnjo prenosnega plinovoda od 

Vodic do Te-Tola za oskrbo novega termoenergetskega 
objekta v Ljubljani, ki bo s tem lahko prešel iz uporabe 
premoga na uporabo zemeljskega plina,« povedo v 
Plinovodih.

V hčerinski družbi Elek-
tro Ljubljana OVE ocen-
jujejo, da bodo v nasled-
njem letu povečali 
aktivnosti na področju 
izgradnje sončnih 
elektrarn za samo-
oskrbo, e-mobilnosti in 
energetskih pregledov, 
zato načrtujejo za osem 
odstotkov višje prihodke 
ob enakih parametrih 
dobičkonosnosti.  
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bo s tem lahko prešel iz uporabe pre-
moga na uporabo zemeljskega plina,« 
povedo v Plinovodih.

Dobro poslovanje pričakujejo 
tudi v letu 2022. Posebno pozor-
nost posvečajo gibanju cen različ-
nih energentov, saj se zavedajo, da 
lahko njihova rast in spremenljivost 
močno vplivata na srednje in dol-
goročne odločitve uporabnikov. »V 
naslednjem letu bo ob gradnji več 
priključkov za končne uporabnike 
najpomembnejši mejnik načrtova-
ni začetek gradnje prenosnega pli-
novoda od Ajdovščine do Lucije. V 
letu 2022 bomo nadaljevali aktivno-
sti priprave prenosnega sistema na 
postopno uvajanje vodika in obno-
vljivih plinov,« še povedo. 

V NEK končujejo obsežno 
tehnološko nadgradnjo 

Dobre rezultate pričakujejo tudi 
v Nuklearni elektrarni Krško (NEK). 

»Elektrarna obratuje stabilno in za-
nesljivo in obema družbenikoma do-
bavlja načrtovano električno energi-
jo – letni načrt je ob letu z remontom 
5,33 milijarde kilovatnih ur električne 
energije. Poslujemo gospodarno in 
v okvirih sprejetega gospodarskega 
načrta,« zatrdijo v NEK in dodajo, 
da poslujejo na neprofitni osnovi. V 
lastno oziroma stroškovno ceno ele-

ktrične energije iz NEK so vključeni 
stroški jedrskega goriva, vodni pri-
spevek, stroški porabe materiala in 
storitev, stroški amortizacije, stroški 
zavarovanja, nadomestilo za omeje-
no rabo prostora in uporabo stavb-
nega zemljišča, stroški dela, stroški 
obresti in ostali odhodki poslovanja.

Kot so pojasnili v NEK, je bil spo-
mladanski remont kljub zaostrenim 

razmeram pandemije, ki je močno 
ohromila gospodarstvo in logistično 
infrastrukturo na globalni ravni ter 
delovnim procesom dodala dodatno 
zahtevnost, izveden v načrtovanem 
obsegu in času. Uspešno zaključu-
jejo tudi obsežno tehnološko nad-
gradnjo, ki naj bi našo elektrarno po 
varnostnih kazalcih postavila ob bok 
jedrskim elektrarnam, ki jih gradijo 
danes. NEK je spomladi pridobila 

gradbeno dovoljenje za suho skla-
dišče po kompleksnem upravnem 
postopku; dokončanje zgradbe je na-
črtovano leta 2022, prestavitev prvih 
592 gorivnih elementov iz bazena za 
izrabljeno gorivo v suho skladišče pa 
v prvi polovici leta 2023.

Posodabljali bodo opremo in 
postopke 

V prihodnjem letu načrtujejo pro-
izvodnjo 5,4 milijarde kilovatnih ur 
električne energije, računajo na us-
pešno izvedbo jesenskega remonta, 
poleg tega pa bodo še naprej vlagali 
v tehnološke posodobitve in projekte 
oziroma postopke, ki bodo omogočili 
dolgoročno obratovanje elektrarne. 

»Poteka tretji občasni varnostni 
pregled, ki ga potrdi upravni organ 
– Uprava RS za jedrsko varnost – in 
potrjuje, da je NEK sposobna varno 
obratovati naslednjih 10 let. Pregled 
v skladu s slovensko zakonodajo in 

smernicami Mednarodne agencije za 
atomsko energijo obsega področja 
objekta, varnostnih analiz, obrato-
vanja in uporabe obratovalnih izku-
šenj, vodenja, okolja, fizične zaščite 
in varstva pred sevanji,« povedo v 
NEK. Dodajo, da so pripravili tudi 
vlogo za presojo vplivov na okolje, 
ki jo za podaljšanje obratovalne 
dobe NEK do leta 2043 poleg oko-
ljevarstvenega soglasja od njih zah-
teva Agencija RS za okolje. Zaključek 
postopka presoje vplivov na okolje 
in pridobitev okoljevarstvenega 
soglasja pričakujejo do konca leta 
2022. 

V NEK so prepričani, da bo leto 
2022 še bolj izpostavilo »pomen za-
nesljive in cenovno dostopne ele-
ktrične energije za uporabnike ter 
potrebo po nizkoogljični električni 
energiji za dosego podnebnih ciljev, 
kar so pomembni atributi električne 
energije, ki jo proizvaja NEK«.  

»Poteka tretji 
občasni varnostni 

pregled, ki ga potrdi 
upravni organ – Uprava 
RS za jedrsko varnost 
– in potrjuje, da je NEK 
sposobna varno obratovati 
naslednjih 10 let.«
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Slovenija mora biti na 
področju ravnanja z 
odpadki samozadostna 
Predvsem na začetku epidemije so se zaradi zaprtja meja pojavljale težave 
pri izvozu vseh vrst odpadkov v tujino, odpadki pa so se nato začeli  kopičiti 
pri komunalnih podjetjih. »Še enkrat več se je pokazalo, kako pomembno 
je, da je Slovenija na področju ravnanja z odpadki samozadostna. Odstra-
njevanje odpadkov mora biti namreč kontinuirano in brez zastojev, kar 
je pogoj za delovanje sodobne družbe,« pravi direktor Zbornice komunal-
nega gospodarstva Sebastijan Zupanc. Prepričan je, da mora naša država 
zagotoviti objekte za energetsko izrabo odpadkov in odstranjevanje blata 
iz čistilnih naprav.
Avtorica: Jerneja Srebot

Skupne količine vseh odpadkov, nastalih v Sloveniji, so se med leti 2012 in 2019 zviševale za okrog desetino na 
letni ravni, v tako imenovanem kovidnem letu 2020 pa so v primerjavi z letom prej nižje za devet odstotkov, 
kar pomeni 76 kg na prebivalca manj kot v letu 2019. Vsega skupaj je bilo v letu 2020 proizvedenih 1.430 kg 

ramo, da so tudi v komunalnem sek-
torju zaposleni ljudje, ki imajo doma 
družine, s covidom bolne sorodnike in 
morebitne karantene otrok, pa morajo 
biti kljub temu nenehno operativni,« 
opozarja direktor Zbornice komunal-
nega gospodarstva na Gospodarski 
zbornici Slovenije Sebastijan Zupanc. 

V času zaprtja gospodarstva so 
se komunalna podjetja predvsem v 
turistično in industrijsko intenzivnih 
občinah spopadala z izpadom prihod-
kov kljub enakim fiksnim stroškom. 
Mnoga so zato že v letu 2020 imela 
negativne poslovne rezultate, zaradi 
zagotavljanja likvidnosti podjetij pa 
je zaznati manj investiranja v stroje 
in opremo, kar ima lahko dolgoročne 
posledice v manj stabilnem izvajanju 
gospodarskih javnih služb.

Težave so se pojavljale že prej
Predvsem na začetku epidemije 

so se zaradi zaprtja meja pojavljale 
težave pri izvozu vseh vrst odpadkov 
v tujino, odpadki pa so se nato začeli 
kopičiti pri komunalnih podjetjih. »Še 
enkrat več se je pokazalo, kako po-
membno je, da je Slovenija na podro-
čju ravnanja z odpadki samozadostna. 
Odstranjevanje odpadkov mora biti 
namreč kontinuirano in brez zastojev, 
kar je pogoj za delovanje sodobne 
družbe,« pravi Zupanc.

Poudarja, da je za Slovenijo ključ-
no zagotovitev objektov za energet-

vseh vrst odpadkov na prebivalca, v 
celotnem obdobju od 2010 do 2020 
pa je bilo najmanj odpadkov obde-
lanih v letu 2014, in sicer 1.178 kg na 
prebivalca.

V letu 2020 je bilo v Sloveniji v 
povprečju proizvedenih nekaj manj 
kot pol tone komunalnih odpadkov 
na prebivalca, ločeno pa jih je bilo 
zbranih okrog 72 odstotkov. Tudi ob-
delanih odpadkov je bilo v letu 2020 
dobrih 100 kg na prebivalca manj v 
primerjavi s prejšnjim letom, stopnja 
recikliranja vseh vrst odpadkov ra-
zen mineralnih pa je bila prav tako 
malenkost nižja, a vseeno skoraj 
83-odstotna. »V primerjavi z letom 
2010 je bila višja za 20 odstotkov,« 
ugotavljajo statistiki.

Stopnja recikliranja komunalnih 
odpadkov je bila v 2020 enaka kot v 
letu prej, in sicer skoraj 60-odstotna, 
bolj ali manj nespremenjena pa je 

bila tudi stopnja odlaganja odpadkov. 
Se pa tudi tu pozna opazen napredek 
v primerjavi z letom 2010, ko je bila 
stopnja recikliranja komunalnih od-
padkov nižja za skoraj 37 odstotnih 
točk, stopnja odlaganja odpadkov 
pa je bila takrat skoraj 20 odstotkov 
višja.

Statistika za obdobje do lanskega 
leta torej nakazuje napredke, kako 
pa je bilo z upravljanjem z odpadki 
in komunalnimi podjetji v letu 2021?

Podjetja so morala zagotavljati 
nemoteno obratovanje

Komunalna podjetja so se v času 
epidemije spopadala predvsem z vpra-
šanjem, kako nemoteno izvajati dejav-
nost, saj so ne glede na omejitve mo-
rala svoje delo organizirati tako, da so 
uporabniki še vedno imeli nemoteno 
komunalno oskrbo. »Zavedati se mo-

sko izrabo odpadkov in odstranjeva-
nje blata iz čistilnih naprav, a se je to 
v preteklosti pometalo pod preprogo 
zaradi prehitre menjave vlade in za 
javnost neprijetne narave te teme.

»Dejstvo pa je, da te objekte nujno 
potrebujemo. Tudi okoljski kriminal, 
ki se je dogajal na področju odlaga-
nja blata iz čistilnih naprav v naravi, 
je posledica neurejenega sistema 
odstranjevanja blata pri nas. Če bi 
sistem deloval, sploh ne bi prišlo do 
priložnosti, ki so jo potem izkoristila 
nekatera podjetja za nelegalna deja-
nja,« pojasni sogovornik.

Zvišale so se cene materialov
V podjetju Snaga je največje izzive 

predstavljalo prilagajanje delovnih 
procesov razmeram zaradi širjenja 
okužbe s covidom-19, sicer pa je bilo 
poslovanje podjetja v letu 2021 dobro 
in stabilno. V letu 2022 jih čakajo šte-
vilni izzivi, ki so povezani predvsem 

z nepredvidljivimi spremembami na 
trgu, a menijo, da bodo storitve oh-
ranili na isti ravni kot preteklo leto. 

V mariborskem komunalnem pod-
jetju Nigrad pravijo, da so jih letos 
precej obremenili povečani stroški 
poslovanja. Porast cen osnovnih 
gradbenih materialov je namreč iz-
razit in predstavlja velik izziv, ki ga 
v sodelovanju z naročniki rešujejo s 
težavami. Poleg tega so se v tem letu 
srečevali tudi s pomanjkanjem mate-
rialov na trgu. To težavo jim je uspelo 
premostiti z alternativnimi rešitvami, 
ki pa so hkrati povišale cene gradbe-
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nih storitev.
Investicijski projekti podjetja so 

se začeli šele v drugi polovici leta, 
nekateri pa sploh še ne, izpad obsega 
poslovanja, ki je nastal v prvi polovici 
leta, pa je praktično neulovljiv.

Glavni izzivi družbe Nigrad v tem 
času so usmerjeni predvsem v nepre-
kinjeno zagotavljanje ustrezne pod-
pore Mariboru in občinam, v katerih 
delujejo, ter v zaščito operativnega in 
izvedbenega kadra, saj si ne morejo 
privoščiti izpadov v domeni vzdrže-

vanja kritične infrastrukture.
Ker je širše gospodarsko okolje še 

vedno v primežu epidemije, prihajajo 
reakcije z evropskega gospodarske-
ga trga v Slovenijo z zamikom, zaradi 
česar je bližajoče se dogodke mož-
no predvideti na osnovi dogajanj v 
okolici. Na Nigradu zato menijo, da 
bo v drugi polovici letošnjega leta 
že opazno okrevanje glede na lan-
ske podatke. »Cilj je, da se vrnemo v 
normalno stanje operativnega poslo-
vanja. Trenutno gospodarsko okolje 

Pozdravljajo nove ureditve
Na javnem podjetju Voka Snaga 

so novemu predlogu zakona naklo-
njeni, saj predstavlja učinkovito in 
z evropsko direktivo določeno ure-
ditev področja ravnanja z odpadki 

v Sloveniji, za kar si v sodelovanju z 
Ministrstvom za okolje in prostor ter 
drugimi deležniki prizadevajo že vrsto 
let. Najbolj ključno področje zanje je 
urejanje proizvajalčeve razširjene od-
govornosti (PRO).
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ponuja nekaj priložnosti, veliko pa 
je tudi nevarnosti. Težko je sklepa-
ti dolgoročne pogodbe, če se cene 
materialov tedensko spreminjajo, 
val podražitev osnovnih surovin in 
posledično tudi storitev pa nam prav 
tako ne pomaga,« pravijo v podjetju.

Uvajajo se rešitve, ki nagovarjajo 
pereče težave

Na začetku novembra je vlada 
potrdila predlog Zakona o varstvu 
okolja (ZVO-2), ki med drugim uva-
ja spremembe za urejanje proizva-
jalčeve razširjene odgovornosti (PRO). 
Gre za okoljsko strategijo, ki nalaga 
finančne obveznosti proizvajalcem 
izdelkov široke potrošnje za ravnanje 
z odpadki potem, ko jih potrošniki 
zavržejo. Kot pravijo na okoljskem 
ministrstvu, ostaja osnutek novega 
zakona sistemsko in konceptualno 

Lani nastalo več kot 67 tisoč ton odpadkov iz plastike 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v Sloveniji v letu 
2020 nastalo več kot 67.000 ton odpadkov iz plastike; tretjina tega je bila 
plastična embalaža. Skupaj z uvozom iz tujine so slovenski obdelovalci v 
obdelavo prejeli približno 190.000 ton plastičnih odpadkov. 

Lani smo v tujino izvozili 80.000 ton plastičnih odpadkov, največ v Turčijo 
(27 odstotkov), Malezijo (21 odstotkov), na Hrvaško (12 odstotkov) in v 
Srbijo (osem odstotkov).

Kot pravijo na uradu, plastične odpadke, ki jih ne izvozimo, večinoma 
recikliramo in sežgemo v energetske namene (v letu 2020 smo se tako 
znebili 46.000 ton plastičnih odpadkov), manjši del pa še vedno odložimo 
(v letu 2020 je na odlagališčih končalo 2.400 ton plastičnih odpadkov). 

enak veljavnemu in ohranja nekatere 
prakse, ki so se med izvajanjem zako-
na izkazale kot dobre. Poudarijo, da 
se uvajajo tudi nove rešitve, ki urejajo 
trenutno najbolj pereče težave, kot 
je neodgovorno ravnanje z odpadki, 
med novostmi pa so tudi rešitve, ki 
so bile potrebne zaradi evropske za-
konodaje.

Prepričani so, da bo z novim zako-
nom ravnanje z odpadki preurejeno 
celovito: od določitev temeljnih pra-
vil ravnanja z odpadki do pogojev in 
meril za prenehanje statusa odpadka 
ter ne nazadnje ureditev sistema pro-
izvajalčeve razširjene odgovornosti. 
Poleg tega je bila potrebna bolj jasna 
in pregledna ureditev nekaterih ključ-
nih upravnih postopkov, v okviru tega 
pa je urejena tudi pravica javnosti do 
sodelovanja in pravno varstvo te pra-
vice, kot menijo odgovorni.

 

STE ŽE POSKRBELI  ZA
EMBALAŽO VAŠIH IZDELKOV
SKLADNO Z NOVO UREDBO?

Vsa podjetja, ki na slovenski trg dajejo embalirane izdelke, imajo obveznost 
vključitve v sistem ravnanja z odpadno embalažo. Ta obveznost izhaja iz nove
Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (UL RS , št. 54/21), ki je stopila v veljavo
aprila 2021.
Slopak, družba za ravnanje z odpadno embalažo, podjetjem nudi izpolnjevanje 
vseh obveznosti, ki izhajajo iz uredbe. 

• enak cenik in enako obravnavo ne glede na 
    količino proizvodov, danih na trg;
• strokovna izobraževanja;
• spletne seminarje;
• svetovanje pri poročanju;
• poročanje preko spletne aplikacije;
• poročanje na FURS;
• uporabo znaka Zelena pika na embalaži.

PODJETJEM NUDIMO:

01 5600 250, slopak@slopak.si
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»To področje je pomembno, ker si 
občine in izvajalci gospodarske jav-
ne službe ravnanja z odpadki (GJS) 
že dlje časa prizadevamo za ureditev 
problematičnega sistema ravnanja 
z odpadno komunalno embalažo, ki 
danes temelji na konkurenci šestih 
družb za ravnanje z odpadno emba-
lažo (DROE),« pravijo v podjetju Voka 
Snaga. 

Menijo, da je glavni cilj večine 
DROE doseganje dobička, zato ob-
stoječi sistem po njihovem mnenju 
ne zagotavlja učinkovitega in pra-
vočasnega prevzemanja komunalne 
odpadne embalaže, kar ima za po-
sledice kopičenje neprevzete emba-
laže v skladiščih komunal, dodatne 
stroške in resno okoljsko grožnjo. 
»Ta težava bi bila rešena z uvedbo 
neprofitne transparentno-delujoče 
embalažne družbe, kot je predlagano 
v spremembi Zakona o varstvu okolja 
ZVO-2,« trdijo.

Pozorno pri pripravi predpisov
Rešitve proizvajalčeve razširjene 

odgovornosti, ki jih naslavlja ZVO-2, 
podpirajo tudi v Zbornici komunal-
nega gospodarstva, saj naznanja 
konec dolgoletnih težav z odpadno 
embalažo, nagrobnimi svečami in z 
nekatero električno in elektronsko 
opremo, ki so se kopičili v skladiščih 
komunalnih podjetij. Rešitve, ki jih 
je v predlogu zakona predvidelo mi-
nistrstvo za okolje in prostor, so po 
njihovem rezultat dobrih rešitev v ne-
katerih državah EU, v katerih sistemi 
razširjene odgovornosti nemoteno 
delujejo. 

»Seveda pa so določila, zapisna 
v ZVO-2, zgolj nastavek rešitev, ki jih 
morajo natančno opredeliti podza-
konski akti. Zato bo treba pripravi 
predpisov za posamezne odpadkovne 
tokove, ki so podvrženi proizvajalčevi 
razširjeni odgovornosti, posvetiti ve-
liko pozornosti, da bodo podrobne 
rešitve predpisane tako, da bodo v 
praksi dale ustrezne rezultate,« opo-
zarja direktor zbornice.

Na Gospodarski zbornici Slovenije 
(GZS) pa so v nedavnem sporočilu za 
javnost opozorili na nekatere vidike 
zakona, ki prinašajo določene nejas-
nosti. Pomisleke med drugim vzbuja 
plačilo stroškov glede na masne de-
leže embalaže materialov, danih na 
trg v koledarskem letu, ki ga predlaga 
osnutek zakona, pri čemer pa ni ja-
sna tudi reciklabilnost teh materialov. 
Proizvodni del gospodarstva je tako 
zaskrbljen, da bodo pod enak režim 
določevanja stroškov zapadli različni, 
tudi neprimerljivi tokovi materialov. 

Opozarjajo tudi na odsotnost do-
ločil glede statusno pravne narave or-
ganizacije, njenega delovanja, korpo-
rativnega upravljanja in odgovornosti 
tako ustanoviteljev kot upravljavske 
strukture organizacije, in postavljajo 
vprašanje, ali bo tovrstna javna orga-
nizacija lahko prevzela to funkcijo.

Proizvajalci, ki so dolžni izpol-
njevati obveznosti v okviru PRO, jih 
najpogosteje izpolnjujejo kolektivno 
znotraj za to namenjenih organizacij. 
V nekaterih državah so te različne za 
posamezno vrsto odpadka, ponekod 
pa delujejo hkrati konkurenčni in mo-
nopolni sistemi teh organizacij, od-
visno od odpadnega toka in njegovih 
značilnosti. Predlog novega zakona 
zdaj določa eno neprofitno organi-
zacijo za en tok odpadkov.

Na GZS pri tem izpostavljajo po-
manjkanje empiričnih podatkov, ki 
bi dokazovali ustreznost enega sis-
tema nad drugim, ter opozarjajo na 
problematiko nepridobitne narave 
organizacije, katere vedenje je po-
gosto usmerjeno k nepotrebnemu 
povečevanju svoje dejanske velikosti 
oziroma višanju sredstev, ki so jim 
dodeljena. 

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

* Med druge postopke obdelave sodijo priprava za ponovno uporabo, 
sortiranje, biološka stabilizacija in drugi postopki. Del teh odpadkov se  
med nadaljnjo obravnavo obdela po končnih postopkih.

Nastali odpadki (v tonah) Odloženi odpadki na 
komunalnih odlagališčih  
(v kg/prebivalca na leto)

Ločeno zbrani komunalni 
odpadki (% od vseh nastalih 
komunalnih odpadkov)

Nastali komunalni odpadki po 
vrstah, Slovenija 2020

  mešani komunalni odpadki

  papir in karton ter papirnata 
in kartonska embalaža

  biorazgradljivi odpadki in bio-
razgradljivi kuhinjski odpadki

  mešana embalaža

  kosovni odpadki  

  drugi komunalni odpadki

Tok plastičnih odpadkov v Sloveniji, 2020

Vir: SURS

nastajanje 
67.282 t

obdelava

reciklaža 
43.852 t
sosežig
2.288 t
izvoz

79.999 t
odlaganje

2.425 t
drugi postopki 

obdelave*

uvoz  
123.585 t

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

4.466.441
4.632.783
4.677.335
5.172.377
5.476.327
6.172.262
8.360.667
8.413.858
7.669.111

189
133
125
126
55
69
70
74
75

51,5
62,7
64,7
68,6
67,9
70
70,8
72,8
72,2

27,8

15,1

10

5,7

18,4

23

Prizadevajo si za izpolnitev ciljev
Nove predloge zakona podpirajo 

tudi v Nigradu. »Zagotovo si vsi, ki 
izvajamo dejavnosti tudi na podro-
čju varovanja okolja in zaščite vodnih 
virov, prizadevamo, da bi novi Zakon 
o varstvu okolja dosegel zastavlje-
ne cilje, sploh v domeni trajnostne 
rabe naravnih virov in zmanjšanja 
rabe energije, kar je ob aktualnih 
podražitvah nujno,« pojasnijo. Do-
dajo, da so bili že do zdaj aktivni na 
področju ponovne uporabe snovnih 
virov, predvsem v mestnih središčih, 
hkrati pa delujejo kot evropski de-
monstracijski partner na področju 
prehajanja v krožno gospodarstvo v 
okviru projekta Cinderela.

Opozarjajo na nejasnosti

KEMIS D.O.O. ZA PARTNERJE IZVAJA: 

• čiščenje rezervoarjev
• sesanje suhih in mokrih materialov
• sesanje frakcij do debeline 15 cm z možnostjo 

brezprašnega izpusta posesanega materiala
• čiščenje oljnih in maščobnih lovilcev  

in ločevalnikov olja in vode
• čiščenje peskolovov
• čiščenje onesnaženih talnih površin
• čiščenje jaškov
• čiščenje kanalizacijskih vodov

Področja 
uporabe 

Dodatne informacije dobite na naši spletni strani

 www.kemis.si
Jeklarstvo/livarstvo | Čiščenje in praznjenje silosov | Krovstvo/gradbeništvo
Čiščenje transportnih poti | Barvanje/peskanje | Komunala/Čistilne naprave
Energetika (termoelektrarne) | Bioplinarne | Splošna in specialna čiščenja
Oljni lovilci/revizijski jaški | Transport (železnica,pomorstvo)
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TOP 30 družb  na področju ravnanja z 
odpadki v letu 2020 po prihodkih* TOP 3030
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Družba
Celotni pri-

hodki  
(v EUR)

Čisti po-
slovni izid 

(v EUR)

Čista 
donosnost 

kapitala 
 (v %)

Realizirana dodana 
vrednost na 
zaposlenega 

 (v EUR)

Povprečno 
število 

zaposlenih

1. Dinos, Ljubljana 108.213.060 2.092.658 4,62 51.253 292

2. Surovina, Maribor 80.105.241 3.847.546 19,65 48.798 344

3. Odpad Pivka 73.850.137 305.285 3,75 77.515 35

4. Saubermacher Slovenija, Murska 
Sobota 35.591.790 2.775.236 19,24 54.490 217

5. Simbio, Celje 19.402.599 726.820 12,57 37.801 228

6. Snaga, Maribor 19.250.766 201.806 3,09 36.095 238

7. Marjetica Koper 18.667.384 -861.504 -15,54 30.926 231

8. Komteks, Tržič 17.686.048 1.115.002 19,69 185.042 16

9. Crema Plus, Ruše 16.650.996 29.611 9,57 34.524 6

10. Prodnik, Domžale 14.722.312 348.194 4,87 50.215 68

11. Omaplast, Grosuplje 13.570.948 503.299 6,43 45.723 97

12. Jeko, Jesenice 12.134.124 590.433 19,86 37.195 125

13. Komunala Nova Gorica 10.667.728 -40.349 -1,35 30.874 146

14. Interseroh, Ljubljana 10.130.853 64.561 7,86 59.269 16

15. Okolje Piran 9.781.860 -300.229 -18,19 32.088 129

16. Komunala Izola 9.094.202 221.002 10,27 35.247 96

17. Kemis, Vrhnika 9.092.479 54.046 0,72 61.929 42

18. Hamburger Recycling Adria, Koper 8.904.459 588.033 105,59 182.618 6

19. Element 29, Trzin 8.785.427 18 0,07 20.826 4

20. KSD, Ajdovščina 8.301.605 3.578 0,13 33.797 102

21. Biotera, Komenda 8.287.920 646.250 23,91 80.110 30

22. KSP Sežana 8.165.590 216.343 5,83 33.769 98

23. Cerop, Puconci 8.034.764 238.410 7,05 31.865 90

24. Publikus, Ljubljana 7.609.209 56.395 3,09 39.139 85

25. Metalimpex SLV, Novo mesto 7.266.888 -109.449 -12,18 54.715 14

26. Komunala Brežice 7.079.664 27.778 3,09 31.071 83

27. Slopak, Ljubljana 6.518.239 253.800 16,74 80.559 11

28. Komunala Kočevje 6.394.734 149.226 6,67 32.810 69

29. Komunala Trebnje 6.116.271 88.889 6,74 33.736 70

30. PUP-Saubermacher, Velenje 5.728.062 293.264 28,22 35.472 76
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Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: E - 38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundar-
nih surovin; E - 39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
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Vse več podjetij  
se odloča za ukrepe, ki 
presegajo zakonodajo
Avtorica: Špela Šimenc 

Trajnostna strategija je celovita poslovna strategija, ki zajema okoljski, 
družbeni in ekonomski vidik. Je izziv in priložnost za podjetja. V Obrtno-
-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) poudarjajo, da je trajnostna strategi-
ja dolgoročno naravnana: »Podjetja bi se morala zavedati, da bodo imela 
s tem tudi boljše finančne rezultate, ki pa ne bodo vidni takoj. Kot pravijo, 
gre za tek na dolge proge. Prav zato bi morala podjetja videti v trajnostni 
strategiji priložnost.«

Evropa bi do leta 2050 rada postala prva podnebno nevtralna celina. K temu jo zavezuje Evropski zeleni dogovor 
(EDC), katerega cilj je spodbujanje gospodarstva z zeleno tehnologijo, ustvarjanje trajnostne industrije in 
prometa ter zmanjševanje onesnaževanja. Evropski zeleni dogovor prinaša tako priložnosti kot izzive. Zato 

je, kot poudarjajo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, okrevanje po pandemiji usmerjeno v zeleni 
in tudi digitalni prehod. Temu so namenjene tudi spodbude, ki izhajajo iz nacionalnega Načrta za okrevanje in od-
pornost (NOO) ter iz Evropske kohezijske politike (EKP), kjer bo za zeleni prehod namenjeno najmanj 37 odstotkov 

sredstev iz naslova NOO (v Sloveniji 
43 odstotkov) oziroma najmanj 30 
odstotkov iz naslova EKP. »Okrevanje 
po pandemiji bo torej tesno pove-

zano s cilji trajnostnega razvoja 
v gospodarstvu oziroma 

z zelenim prehodom,« 
pravijo na pristojnem 
ministrstvu. Dodajo, 
da trajnostni razvoj in 
zeleni prehod prinašata 
potenciale za gospodar-
sko rast, za nove poslov-
ne modele in trge ter za 

nova delovna mesta in 
tehnološki razvoj. »A te 
priložnosti bo treba znati 
izkoristiti. Tisti, ki bodo 
prvi in bodo dobro prip-
ravljeni na zeleno in digi-
talno preobrazbo, bodo v 

prednosti.« Tudi Slovenska 
industrijska strategija 2021–2030, 

ki so jo junija letos sprejeli na vladi, 
se osredotoča na zeleni, ustvarjal-
ni in pametni razvoj. Posebej pa na 
ministrstvu izpostavijo potencial in 
priložnost v lesni industriji, saj ta te-
melji na lokalni surovini, ki jo imamo 

v velikih količinah.

Zavedanje pomena trajnosti po 
pandemiji še večje

Kako uskladiti svojo poslovno 
strategijo z usmeritvami Evropske 
komisije za doseganje ciljev zelene-
ga dogovora, je za podjetja zahtevna 
naloga in izziv. V OZS poudarjajo, da 
je v praksi tako, da se za trajnostno 
strategijo odločijo redka podjetja, 
po njihovem mnenju predvsem zato, 
ker nimajo o tem dovolj znanja in 
informacij. »Ocenjujemo pa, da je 
pandemija pripomogla k temu, da 
se podjetja še bolj zavedajo po-
mena trajnosti,« pravijo na OZS. 

Antonija Božič Cerar, svetovalka 
generalnega direktorja Gospo-

darske zbornice Slovenije, 
pove, da točnega vpliva, ki ga 
je imela pandemija na trajno-

stni razvoj, ne morejo določiti, iz 
pogovorov s podjetji pa sklepajo, 
da je ustrezno ravnanje z okoljem 
in skladnost z okoljsko zakonodajo 
del vsakdanje gospodarske prakse 
in da na to pandemija ni posebno 
vplivala. Podjetja pa, kot še doda 
Božič Cerarjeva, vsekakor bolj ob-
čutijo nedavni porast cen električne 
energije in plina ter nekaterih su-
rovin, kar je v bistvu posredni vpliv 
pandemije.

Okoljska zakonodaja obsežna in 
kompleksna 

»Področje okolja je izredno razve-
jeno, zakonodaja je obsežna in kom-
pleksna. Vse več pa je podjetij, ki se 
odločajo za ukrepe, ki presegajo zah-
teve zakonodaje. S posodobitvijo pro-
izvodnje podjetja tudi 'zelenijo' svoje 
poslovanje in presegajo zakonodajne 
zahteve, težava pa so pri nas dolgi ad-
ministrativni postopki pridobivanja 
različnih dovoljenj,« opozarjajo na 
GZS, kjer največji izziv za gospodarstvo 
vidijo v elektrifikaciji proizvodnje ob 
tekmovanju za zadostne vire elektrike 
iz nizkoogljičnih in obnovljivih virov, 
ki bodo potrebni za e-mobilnost in 
ogrevanje. 
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Antonija Božič Cerar poudari, da 
smo na pragu velikega preobrata tako 
gospodarstva kot širše družbe in naše 
gospodarstvo potrebuje najmanj ena-
ke konkurenčne pogoje z ostalimi v 
EU in svetu za poslovanje in imple-
mentacijo potrebnih sprememb. 

S sodelovanjem do razogljičenja
V Steklarni Hrastnik, kjer so zave-

zani trajnostnemu razvoju, pravijo, da 
so za t. i. Greentech pripravljeni – po-
spešeno dekarbonizirajo in sistemsko 
znižujejo vplive na okolje. Pravijo, da 
bodo pri njih svoj del naloge opravili, 
na širši ravni pa čutijo precej negoto-
vosti, na koga bo v resnici padel stro-
šek dekabornizacije oziroma razoglji-
čenja. »Še vedno je veliko odprtih 
vprašanj. Cilji EU in s tem zakonodaja, 
ki tem ciljem sledi, morda zdaj delu-
jejo ambiciozno. Po vsej verjetnosti 
pa bo največji izziv manjša podpora, 
torej manj denarja, sedanjim največ-
jim onesnaževalcem. Lahko izrazimo 
tudi skrb, da bo zastavljene cilje EU 
težko dosegla samo s pritiskom na 
industrijo – treba bo poseči tudi na 

druge sektorje,« menijo v Steklarni 
Hrastnik. Dodajo še, da energijsko 
intenzivna industrija potrebuje pred-
vsem zakonsko podporo in finančne 
spodbude, ki bodo omogočile zeleno 
tranzicijo do ogljične nevtralnosti. V 

tem kontekstu bodo v naslednjih 
letih po njihovem mnenju ključne 
tehnološke inovacije, ki jih bo treba 
implementirati na gospodarsko raven. 
Poudarijo, da bomo samo z učinko-
vitim sodelovanjem med sektorji v 

»Področje okolja je izredno razvejeno, zakonodaja 
je obsežna in kompleksna. Vse več pa je podjetij, ki 

se odločajo za ukrepe, ki presegajo zahteve zakonodaje. S 
posodobitvijo proizvodnje podjetja tudi 'zelenijo' svoje poslovanje 
in presegajo zakonodajne zahteve,težava pa so pri nas dolgi 
administrativni postopki pridobivanja različnih dovoljenj,« 
opozarjajo na GZS.

naslednjih desetletjih lahko kar najhitreje 
prišli do brezogljične Evrope. Tudi v celjskem 
Hermiju izpostavljajo sodelovanje in meni-
jo, da moramo na trajnostno pot do Evrope 
kot podnebno nevtralne celine do leta 2050 
stopiti vsi deležniki: države, politika, gospo-
darske družbe in vsi Zemljani. 

Okvir trajnostnega razvoja: digitalizacija, obnovljivi in nizkooljični 
viri ter krožno gospodarstvo

Digitalizacija, obnovljivi in nizkoogljični viri energije ter krožno gospo-
darstvo predstavljajo trikotni okvir trajnostnega razvoja. »Krožnega 
gospodarstva ni brez digitalnih tehnologij, ki podpirajo optimizacijo 
skozi cel življenjski krog izdelkov vključno s sledenjem, povratno logi-
stiko z vračanjem snovi iz odpadkov nazaj v proizvodnjo. Digitalizacija 
je pomembna tudi za razvoj energetike, hranilnikov energije in energije 
iz obnovljivih virov. Brez krožnega gospodarstva ne bo ne digitalnih 
in ne nizkoogljičnih tehnologij proizvodnje, saj je Evropa surovinsko 
siromašna,« poudarja Antonija Božič Cerar iz GZS. Doda, da Evropska 
komisija že od leta 2011 objavlja seznam kritičnih surovin. Na seznam 
se uvrščajo surovine oziroma materiali, ki so izrednega gospodarskega 
pomena za EU z visokim tveganjem glede oskrbe. »Obstoječi seznam kri-
tičnih surovin obsega 30 materialov, kar polovica teh pa je bolj ali manj 
potrebnih za ozelenitev gospodarstva in širše družbe. Če upoštevamo, 
da seznam vključuje elemente redkih zemelj kot samostojno kategorijo, 
je teh materialov pravzaprav več kot 30. In nazadnje, gospodarstva, ne 
krožnega ne digitalnega brez zadostnih virov energije iz čistih virov ni.«
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www.artex.si, info@artex.siPROJEKTIRAMO PROIZVAJAMO MONTIRAMO

Tovarna skladiščne opreme, d. o. o.

• paletni regali
• polični regali
• konzolni regali

• prevozni regali
• pretočni regali
• jekleni podesti

• stebrni (drive-in) regali

Polični sistem Pikorack in Maxirack, 
regalni sistem Megarack

Kolodvorska 43, 9220 Lendava, Slovenija, 
T: +386 (0)2 577 62 57
F: +386 (0)2 577 62 60
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Med slovenskimi 
podjetji veliko primerov 

dobrih praks 
Avtorica: Špela Šimenc 

Slovenske družbe iz dneva v dan dokazujejo, da se zavedajo pomena traj-
nostnega razvoja. Marsikatero podjetje je v njem prepoznalo ne le nuje, 
ampak tudi in predvsem odlično poslovno priložnost. 

rabljamo, oziroma gnojilo za hrano, ki 
jo zdaj pridelujemo.«

Steklarna Hrastnik: Trajnostni 
razvoj na vrhu prioritet

»Gospodarski subjekti, med kate-
rimi je – in to povemo res ponosno 
– tudi Steklarna Hrastnik, kjer smo 
zavezani ciljem, da ne glede na izzive 
ohranimo trajnostni razvoj na vrhu 
prioritet kot enega od pomembnejših 
temeljev poslovanja, bomo zato ver-
jetno nosilci uvajanja velikih tehno-
loških inovacij na področju dekarbo-
nizacije,« pravijo v Steklarni Hrastnik, 
kjer so na tem področju zelo aktivni. 
Samo v obdobju med letoma 2018 in 
2020 so za razvoj zelenih tehnologij, 
povezanih s steklarsko proizvodnjo, 
namenili približno 20 milijonov evrov. 
V načrtu imajo več novih projektov za 
dekarbonizacijo za obdobje nasled-
njih petih let in dlje. Nekaj jih je že 

bilo izvedenih v preteklosti (prva B2B 
sončna elektrarna, dekarbonizacija 
taljenja stekla z zelenim vodikom, 
postavitve oxy-fuel peči in lastne ki-
sikarne ipd.), nekaj jih je še v teku, 
v načrtu pa je še nekaj večjih, kot 
so nova green-field hibridna zelena 
nizkoogljična steklarna, prehod na 
obnovljiva goriva in hibridno talje-
nje stekla z zeleno elektriko. Pose-
bej izpostavijo letošnjo inovacijo na 

Evropski zeleni dogovor med drugim določa tudi brezogljično letalstvo do leta 2050. Ivo Boscarol, direktor ajdovskega 
Pipistrela, pravi, da so smernice prave, v določeni meri morda ambiciozne, vendar vse uresničljive. »Evropski zeleni 
dogovor je to, za kar si Pipistrel prizadeva že zadnjih 20 let in zadnjih pet let tudi aktivno sodeluje v njem, soustvar-

ja dokumente in smernice zanj.« Ivo Boscarol največji izziv vidi predvsem v spremembi miselnosti na vseh ravneh – od 

uporabnikov do odločevalcev; izzivi so 
po njegovem mnenju tudi pri zavezah 
članic, da se bodo sprejetega zelenega 
dogovora potem res tudi držale. Sicer 
pa je pred kratkim Pipistrelova štiris-
edežna Panthera, električno hibridno 
letalo, na letališču Cerklje opravila lo-
kalni polet brez emisij, kar so v podjetju 
označili za naslednji mejnik na poti do 
bolj zelenega letalstva. 

Kakšna pa bo v luči evropskega 
zelenega dogovora prihodnost le-
talstva? »Letalstvo bo tišje, letališča 
bodo prišla bližje potnikom in ne 
obratno. Aktivirala se bo mreža ob-
stoječih malih letališč za potniški pro-
met, ki jih je v Evropi že zdaj več kot 
3.000, zato za terminale ne bomo več 
uničevali najboljše kmetijske zemlje, 
saj bodo postali veliki kot avtobusna 
postajališča. Letala bodo tiha in brez 
emisij, na električni ali vodikov po-
gon. Potrebovala bodo zelo kratke 

vzletne steze in bodo manjša, tako 
da bo na istih destinacijah lahko 
več krajših poletov v enem dnevu, 
ne samo ena dolga linija dnevno kot 
zdaj,« napoveduje Ivo Boscarol. 

Plastika Skaza: Usmeritev v zeleno 
gospodarstvo je priložnost

V podjetju Plastika Skaza evrop-
sko usmeritev v zeleno gospodarstvo 
vidijo kot priložnost, »ker bo to le 
pospešilo tisto, kar delamo že 10 let 
– vse, kar je trajnostno in za večkratno 
uporabo.« Pravijo, da jih že vseskozi 
vodita pogum in zaveza prihodnjim 
generacijam, da jim zapustijo lepši, 
čistejši in bolj zdrav planet. »Plastika 
je pomemben in nepogrešljiv mate-
rial v današnjem svetu, veliko težavo 
pa predstavlja nepravilno ravnanje z 
njo, zaradi česar je dobila negativno 
konotacijo. Zato smo svoje poslanstvo 
našli v razvoju inovativnih rešitev, s ka-

terimi ljudem pomagamo spremeniti 
za okolje pogosto slabe navade, obe-
nem pa ključen poudarek namenjamo 
ozaveščanju in izobraževanju o plastiki 
ter pravilnem ravnanju z njo,« pravi-
jo. Poudarjajo, da moramo kot družba 
pospešiti prehod v krožno gospodar-
stvo, se osredotočiti na ponovno upo-
rabo in recikliranje plastičnih izdelkov, 
povečati uporabo reciklirane plastike 
in embalažo za enkratno uporabo na-
domestiti s trajnostnimi alternativami. 
»Zavedamo se, da nas pri tem čaka še 
veliko dela, a se izzivov ne bojimo,« 
pravijo. Na tem področju izpostav-
ljajo svoje krožno gospodarjenje na 
ravni reciklirane plastike in odpadne 
hrane. Ta strategija več krožnega mo-
dela je ena ključnih strategij podjetja 
in njihov ključni segment premika k 
trajnostnemu vidiku uporabe plastike 
in hrane. Cilj je, da odpadki postanejo 
»surovina za materiale, ki jih zdaj upo-

področju ogljične bilance – jeseni so 
namreč predstavili najbolj trajnostno 
steklenico na svetu. »Ta je dokaz, da 
je tranzicijo v trajnostno naravnanost 
mogoče izvesti tudi na energetsko in-
tenzivnih področjih. Glavno vlogo v 
tem preboju pa nosi vodik,« so nam 
povedali v podjetju, kjer Evropski ze-
leni dogovor vidijo kot obvezo pri-
hodnjim generacijam.

Hermi: Vprašanje, kako bodo živeli 
naši otroci, je še kako pomembno

V celjskem podjetju Hermi so 
svojo trajnostno politiko poime-
novali 8+8+8. »Da iz besed sto-
pamo tudi v dejanja, pričajo naše 
obsežne naložbe v novo moderno 
proizvodno halo, učinkovitejšo in 
energetsko varčnejšo proizvodno 
opremo in stroje, v zbiranje in reci-
kliranje odpadkov, ki nastanejo pri 
proizvodnji, v proizvodnji in porabi 

Plastika je pomemben in 
nepogrešljiv material v 
današnjem svetu, veliko 
težavo pa predstavlja ne-
pravilno ravnanje z njo, 
zaradi česar je dobila 
negativno konotacijo.

Obogateni smo z dolgoletnimi 
delovnimi izkušnjami in 

opremljeni s sodobno tehnično 
opremo vam nudimo pomoč 

pri reševanju tehničnih 
vprašanj vašega proizvodnega 

programa.

Naši izdelki in storitve so 
plod sodobne tehnologije 

in zanesljive kakovosti. 
Opravljamo jih v kratkih 

dobavnih rokih in po 
sprejemljivih cenah.

Naša dejavnost obsega:
- proizvodnja izdelkov iz gume
- proizvodnjo izdelkov vezava 

guma - kovina
- izdelava orodij za gumijeve proizvode

- konstruiranje
- svetovanje pri izdelavi orodij in 

gumi izdelkov

Vulko, gumarska tehnologija, d.o.o.  |  Obrtniška 3, 2250 Ptuj, Slovenija  |  T: +386 (0)41 678 017  |  E: info@vulko.si   |   W: www.vulko.si
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zelene energije, digitalizaciji poslo-
vanja, manjši porabi vode in ener-
gentov, odpovedali smo se uporabi 
plastičnih lončkov, štipendiramo 
mlade …,« opišejo svoje aktivnosti 
v podjetju, ki se ukvarja s proizvo-
dnjo strelovodne in prenapetostne 
zaščite, kabelskih polic in lestev ter 
nosilnih konstrukcij za sončne elek-
trarne. Dejavni so tako v elektroin-
dustriji kot kovinski industriji, zato 

so vezani na dostopnost do surovin. 
»V zadnjih petdesetih letih sta se 
pridobivanje in predelava surovin 
več kot potrojila in še naraščata. Pri 
slednjem sta najpomembnejša vidi-
ka poraba energije in izkoriščanje 
naravnih virov. V svoji proizvodnji 
zato uvajamo materiale, ki so reci-
klabilni ali/in že kot vstopna suro-
vina reciklirani. Proizvajamo izdelke, 
ki jih odlikuje več desetletij dolga 

življenjska doba, po njihovi dotra-
janosti ali morebitni odstranitvi pa 
jih je mogoče znova predelati. Za 
nas je trajnostna naravnanost po-
membna tudi zaradi vidika družbe-
ne in osebne odgovornosti, saj je 
v podjetju Hermi, ki je zasnovano 
na družinskih vrednotah, vpraša-
nje, kako bodo živeli naši otroci, 
še kako pomembno«, še povedo v 
podjetju. 

»V zadnjih petdesetih letih sta se pridobivanje 
in predelava surovin več kot potrojila in še 

naraščata. Pri slednjem sta najpomembnejša vidika 
poraba energije in izkoriščanje naravnih virov. V svoji 
proizvodnji zato uvajamo materiale, ki so reciklabilni ali/
in že kot vstopna surovina reciklirani,« pravijo v podjetju 
Hermi. 
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Hitro rastoča 
podjetja ključna 
za doseganje 
ciljev zelenega 
prehoda in 
digitalizacije 
Avtorica: Andreja Šalamun 

Hitro rastoča podjetja predstavljajo 5,8 odstotka vseh 
podjetij v Sloveniji, zaposlujejo 23,8 odstotka vseh de-
lavcev v državi (129.810) in so v letu 2020 dosegla 26,6 
milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje – tako ka-
žejo podatki, ki jih je zbral Ajpes. »Mlada hitro rastoča 
podjetja so ključna za doseganje ciljev Evropske unije, 
kot sta na primer zeleni prehod in digitalizacija,« me-
nijo na Slovenskem podjetniškem skladu. Pomembna 
so tudi pri reševanju krize, ki je nastala zaradi pande-
mije. »Ne smemo pozabiti, da so ravno ta podjetja ime-
la hitre rešitve za izzive, ki jih je prinesla pandemija,« 
poudarijo.

Ajpes je iz javno objavljenih 
letnih poročil gospodar-
skih družb in samostojnih 

podjetnikov posameznikov v skladu 
z metodologijo Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo tudi letos 
pripravil seznam hitro rastočih podje-
tij za obdobje 2016–2020. Ugotovil je, 
da je od 119.453 podjetij hitro rastočih 
6.930, kar je največ, odkar priprav-
ljajo tovrsten seznam (prvo obdobje 
je bilo med letoma 2007 in 2011). Kar 
1.359 hitro rastočih podjetij v obdob-
ju 2016–2020 je bilo na seznam uvr-
ščenih prvič, medtem ko hitro rast iz 
preteklih let ohranja 67 podjetij. Hit-
ro rastoča podjetja predstavljajo 5,8 
odstotka vseh podjetij, zaposlujejo 
23,8 odstotka vseh delavcev v drža-
vi (129.810) in so v letu 2020 dosegla 
26,6 milijarde evrov čistih prihodkov 
od prodaje.

Največ hitro rastočih podjetij v 
obdobju 2016–2020 je v Osrednjes-
lovenski regiji, in sicer 2.467 oziroma 
35,6 odstotka, medtem ko jih je naj-
manj v Zasavski, in sicer 121 oziroma 
1,8 odstotka. Hitro rastoča podjetja so 
največkrat organizirana kot družbe z 
omejeno odgovornostjo (5.551), sle-
dijo pa samostojni podjetniki (1.321). 

Pomembna za reševanje izzivov 
krize 

V Slovenskem podjetniškem skla-
du so prepričani, da so mlada hitro 
rastoča podjetja ključna za dosega-
nje ciljev Evropske unije, kot sta na 
primer zeleni prehod in digitalizaci-
ja. Pomembna so tudi pri reševanju 
krize, ki je nastala zaradi pandemije. 
»Ne smemo pozabiti, da so ravno ta 
podjetja imela hitre rešitve za iz-
zive, ki jih je prinesla pandemija. 
Pred dvema letoma ni skoraj nihče 
naročal hrane preko aplikacij, kot sta 
Glovo (eHrana) ali Wolt ali pa redno 
skliceval sestanke preko Zooma ali 
MS Teamsov. Inovativna podjetja so 
prva imela rešitve za težave, ki jih je 
povzročila pandemija, in ta njihova 
sposobnost hitrega odziva na nove 
težave je ključna za prihodnost,« so 
prepričani. 

»Napovedi prihodnosti so posta-
le vedno težje – še v decembru 2019 
ni nihče napovedoval, da bomo mar-
ca 2020 doživeli zaustavitev javnega 
življenja – in ravno zaradi te nego-
tovosti potrebujemo podjetja, ki so 
sposobna hitro poiskati rešitve na 
nove izzive,« poudarjajo. Inovativna 
mlada podjetja so ključna pri reše-

5,8 %
vseh podjetij 

v Sloveniji 
predstavljajo hitro 
rastoča podjetja.

23,8 %
vseh delavcev 

v državi je 
zaposlenih v hitro 
rastočih podjetjih. 

26,6 
milijarde 

evrov 
čistih prihodkov 
od prodaje so v 

letu 2020 ustvarila 
hitro rastoča 

podjetja. 
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vanju izzivov, s katerimi se soočamo: 
čista mobilnost, prehranska varnost, 
industrija brez emisij, biotska ra-
znovrstnost, znižanje neenakosti, 
izboljšana kibernetska varnost in 
pospešeni preboj na področju ume-
tne inteligence.

Vlagajo v mlada, perspektivna 
podjetja 

Pri uspešnih inovativnih podjetjih 
ne smemo pozabiti še na učinek pod-
jetnikov, ki ob izstopu iz svojih podjetij 
naprej vlagajo v mlada perspektivna 
podjetja. »V Sloveniji so znani prime-
ri naložb nekdanjih ustanoviteljev in 
zaposlenih v podjetju Outfit7 ali pa 
naložbe sklada Silicon Gardens, v ka-

terem sodelujejo uspešni posamezniki, 
ki izhajajo iz podjetij, kot so npr. Outfit7, 
Klika/Sportradar, Zemanta, Cosylab, 
Dewesoft, Comtrade, Hermes SoftLab, 
Studio Moderna, mimovrste, XLAB itd.,« 
izpostavijo v Slovenskem podjetniškem 
skladu. Dodajo, da nam je izkušnja pan-
demije pokazala, kako pomembno je 
ohranjati fleksibilnost, kreativnost in 
predvsem hiter odziv na nepričakovane 

Poslovanje hitro rastočih podjetij v letu 2020    

Število hitro rastočih podjetij (HRP) v obdobju 
2016–2020 (po velikosti) 

Vi
r: 

Aj
pe

s 

Pomembnejši podatki 
(zneski v tisoč EUR)

podatki iz letnih poročil vseh 
podjetij za leto 2020

podatki iz letnih poročil HRP  
za leto 2020

delež v %

a b (b/a)

Število podjetij 119.453 6.930 5,8

Kapital 54.271.050 10.936.383 20,2

Sredstva 107.615.692 20.518.636 19,1

Dolgoročne in kratkoročne ob-
veznosti

53.344.633 9.582.253 18,0

Finančne obveznosti 28.064.672 3.941.342 14,0

Prihodki 99.436.927 27.370.293 27,5

Čisti prihodki od prodaje 95.300.485 26.646.860 28,0

Neto dobiček iz poslovanja (EBIT) 4.238.267 2.012.371 47,5

Neto denarni tok iz poslovanja 
(EBITDA)

9.581.932 3.157.359 33,0

Stroški plač 11.204.058 3.000.084 26,8

Število zaposlenih 544.393 129.810 23,8

Davek iz dobička 791.534 295.254 37,3

Neto čisti dobiček 3.116.582 1.678.897 53,9

Neto dodana vrednost 25.082.887 7.263.761 29,0

Op.: EBIT je dobiček iz poslovanja, zmanjšan za izgubo iz poslovanja; EBITDA je dobiček iz poslovanja, zmanjšan za izgubo iz poslovanja ter 
povečan za amortizacijo in odpise vrednosti; neto dodana vrednost je dodana vrednost, zmanjšana za izgubo na substanci. 

in bistvene spremembe. Pokazala pa se 
je tudi ranljivost Evrope ter odvisnost 
od ameriških in kitajskih tehnoloških 
rešitev in platform.

OZS: Najbolj stabilna podjetja se 
razvijajo počasi 

Medtem pa so v Obrtni zbornici Slo-
venije zadovoljni, »da imamo v Sloveniji 
veliko uspešnih podjetij, med katerimi 
so tudi hitra rastoča. Po naših izkuš-

njah pa so najbolj stabilna podjetja 
običajno tista, ki se razvijajo in rastejo 
postopoma in na trdnih temeljih. Obi-
čajno gre za družinska podjetja, ki jih je 
tudi največ pri nas,« pravijo. Dodajo, da 
kljub črnogledim napovedim na začetku 
epidemije slovensko malo gospodar-
stvo ni v tako slabi kondiciji. »Če bodo 
podjetja lahko delala in ne bo zaprtja 
gospodarstva kot v prvem valu, potem 
bo leto 2022 razmeroma uspešno. Na 

poslovanje v letu 2021 pa bodo vse-
kakor vplivale pandemične razmere v 
svetu in pri nas ter cene energentov. To 
zelo skrbi naše člane, saj se bodo s tem 
zvišali tudi proizvodni stroški. Veliko 
težavo predstavlja tudi pomanjkanje 
materialov in sestavnih delov na sve-
tovnem trgu, zaradi česar so posamezna 
podjetja (npr. v avtomobilski panogi) 
primorana celo začasno ustaviti proi-
zvodnjo,« še opozorijo na OZS.

Vi
r: 

Aj
pe

s

Inovativna mlada 
podjetja so ključna pri 
reševanju izzivov, s ka-
terimi se soočamo: čista 
mobilnost, prehranska 
varnost, industrija 
brez emisij, biotska 
raznovrstnost, znižanje 
neenakosti, izboljšana 
kibernetska varnost 
in pospešeni preboj na 
področju umetne inteli-
gence.
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število 
podjetij

HRP HRP /  
št. podjetij  

(v %)število delež v %

mikro 108.409 3.844 55,5 3,6

majhna 9.554 2.673 38,6 28

srednja 1.070 330 4,8 30,8

velika 420 83 1,2 19,8

skupaj 119.453 6.930 100 5,8
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področje dejavnosti število 
podjetij

HRP HRP /  
št. podjetij  

(v %)število delež v %

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 1.186 67 1,0 5,7
B Rudarstvo 84 12 0,2 14,3
C Predelovalne dejavnosti 15.066 1.412 20,4 9,4
D Oskrba z električno energijo, plinom, paro 880 11 0,2 1,3

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in 
odpadki, saniranje okolja

374 33 0,5 8,8

F Gradbeništvo 17.451 1.274 18,4 7,3

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 
vozil

23.165 1.443 20,8 6,2

H Promet in skladiščenje 7.578 801 11,6 10,6
I Gostinstvo 7.688 151 2,2 2,0
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 5.239 351 5,1 6,7
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 1.759 64 0,9 3,6
L Poslovanje z nepremičninami 3.470 - - -
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 18.914 922 13,3 4,9
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 4.326 167 2,4 3,9

O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost 
obvezne socialne varnosti 

29 - - -

P Izobraževanje 2.211 41 0,6 1,9
Q Zdravstvo in socialno varstvo 1.811 175 2,5 9,7

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejav-
nosti 

1.983 6 0,1 0,3

S Druge dejavnosti 6.238 - - -

T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim 
osebjem, proizvodnja za lastno rabo 

1 - - -

Op.: - ni podatka
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Število hitro rastočih podjetij (HRP) v obdobju 2016–2020 po 
področjih dejavnosti 

Primanjkuje denarja … 
In kaj je tisto, kar otežuje poslovanje 

hitro rastočih podjetij? »Glede na poro-
čilo Scale-up Europe (Scale-up Europe 
je iniciativa, v katero je vključeno več 
kot 200 članov ekosistema – investitor-
jev, raziskovalcev, CEO-jev, korporacij in 
drugih) manjka primerno financiranje 
za poznejše faze razvoja in izhode iz 
naložb (prodaje podjetij). Mnoga evrop-
ska scale up podjetja pridobijo namreč 
financiranje iz ZDA in ob prejemu nalož-
be običajno v ZDA prenesejo tudi sedež, 

ker to od njih največkrat zahtevajo in-
vestitorji,« odgovarjajo na Slovenskem 
podjetniškem skladu.

»Težava financiranja je posebej 
pereča za slovenska hitro rastoča 
podjetja, kjer primanjkuje pred-
vsem financiranje že za zgodnejše 
razvojne faze, največkrat za naložbe 
od 500.000 evrov naprej,« povedo. 
Slovenski podjetniški sklad zaradi 
tega načrtuje program tveganega 
kapitala za inovativna hitro rasto-
ča podjetja, ki bo dodatno pomagal 

izboljšati podporo v zgodnejših fa-
zah, ki jo že nudi Sklad v obliki ne-
povratnih sredstev za zagon podjetij, 
semenskega kapitala v obliki kon-
vertibilnih posojil in soinvestiranja 
z zasebnimi investitorji ter podpore 
za kasnejše razvojne faze. »Tak je na 
primer Srednjeevropski sklad skla-
dov, v katerem Slovenski podjetniški 
sklad sodeluje pri podpori podjetij v 
fazi rasti, kjer lahko naložbe v posa-
mezno podjetje znašajo že tudi osem 
milijonov evrov,« povedo na skladu.

Poudarili pomen hitro rastočih inovativnih 
podjetij 

V maju 2021 so podporne institucije za mlada podje-
tja iz cele Evrope pripravile dokument: 'Action Plan 
to Make Europe the new Global Powerhouse for 
Startups', kjer je poudarjen pomen hitro rastočih, 
inovativnih podjetij, ki na trgu uvajajo prelomne 
inovacije in so ključna za kreiranje novih delov-
nih mest in za ekonomski razvoj, kot povedo na 
Slovenskem podjetniškem skladu. »Po podatkih v 
navedenem poročilu je trenutno v 27 članicah EU 
80.000 start-upov in od teh jih je 51 t. i. samorogov. 
V letu 2020 so evropski start-upi prejeli 41 milijard 
ameriških dolarjev naložb. V prvem kvartalu leta 
2021 je v Evropi 27 inovativnih podjetij doseglo 
vrednotenje 1 milijardo ameriških dolarjev v zadnji 
rundi financiranja – v istem obdobju je bilo takšnih 
podjetij v ZDA 67,« povedo na skladu.

Dodajo, da je po podatkih v poročilu NextInno-
vationEU, ki ga je pripravila Evropska komisija, v 
EU trenutno le 7,2 odstotka vseh samorogov. Po 
ocenah Evropske komisije to predstavlja tveganje 
za rast, delovna mesta in evropski vpliv na ključ-
na strateška področja ter evropsko kibernetsko 
varnost. 

… in kadrov 
Poleg pomanjkanja kapitala se 

hitro rastoča podjetja soočajo pred-
vsem s pomanjkanjem kadrov. Ukrepi 
za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 
za mlada podjetja so zato vključeni 
v semafor ukrepov. Slovenija je na-
mreč v okviru NextRound konferen-
ce v oktobru predstavila t. i. semafor 
ukrepov, ki ga je razvila za pregled 
aktivnosti iz strateških EU in nacio-
nalnih dokumentov na petih priorite-

»Napovedi prihodnosti so postale vedno težje 
– še v decembru 2019 ni nihče napovedoval, da 

bomo marca 2020 doživeli zaustavitev javnega življenja 
– in ravno zaradi te negotovosti potrebujemo podjetja, 
ki so sposobna hitro poiskati rešitve na nove izzive,« 
poudarjajo na Slovenskem podjetniškem skladu.   

tnih področjih, ki jih s ciljem hitrejše 
rasti start-upov in scale-upov izvajajo 
EU in nacionalne institucije. 

»Evropa tudi zaostaja na t. i. 
'deep tech' področju. S kreiranjem 
primernih mehanizmov financiranja 
bi lahko povezali znanstveno sfero 
s poslovno, preko katere bi Evro-
pa lahko postala svetovna 'deep 
tech' velesila,« pravijo na skladu 
in dodajo, da je nujno tudi večje 
sodelovanje med korporacijami in 

Največ hitro rastočih 
podjetij v obdobju 

2016–2020 je v 
Osrednjeslovenski regiji, 

in sicer
 2.467 oziroma 
35,6 odstotka, 

medtem ko jih je 
najmanj v Zasavski, in 

sicer 
121 oziroma 1,8 

odstotka.
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ČISTILNE NAPRAVE SBR REG AMT PROJEKT

Podjetje AMT PROJEKT d.o.o. je proizvajalec in 
prodajalec proizvodov za izgradnjo komunalne 
infrastrukture.

V naš prodajni program spadajo tudi biološke čistilne 
naprave, ki so namenjene čiščenju odpadne vode iz 
stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja 
v gospodinjstvu, poslovnih zgradbah, gostinskih lokalih. 
Postopek čiščenja odpadne vode poteka s tehnologijo 
SBR (Sequencingbatchreactor) Izdelujemo male čistilne 
naprave od 5 do 200 oseb; izdelujemo in izvajamo pa 
tudi inženiring na večjih čistilnih napravah.

Čistilne naprave 
podjetja AMT PROJEKT 

so odobrene s strani 
Gospodarske zbornice 

Slovenije.

AMT PROJEKT d. o. o.
Petrina 11, Kostel

PE: Alpska cesta 43, Lesce
info@amtprojekt.si

08 200 75 57
www.amtprojekt.si

PREDNOSTI:
• slovenski proizvod
• 30 let garancije na posodo
• 1 leto garancije na elektro opremo
• hitra in enostavna montaža (majhna teža)
• enostavno vzdrževanje
• visoka učinkovitost čiščenja
• odlično razmerje cena/kakovost
• dokumentacija v skladu z zakonodajo

Učinek 
čiščenja 

95 %.

start-upi. Razumevanje in prema-
govanje kulturnih razlik je bistveno 
za uspešno sodelovanje in hitrejši 
prenos inovacij med start upi in 
korporacijami. 



GOSPODARSTVO 2021/2022  |  DECEMBER 2021GOSPODARSTVO 2021/2022  |  DECEMBER 2021

118

TR
AN

SP
O

RT
 IN

 L
O

GI
ST

IK
A

is a modern international logistics company with a tradition of organizing land, sea 
and air transport with highly qualified staff. Our competitive advantages are a 
recognized cooperation with the Port of Koper and its authorization.

www.europacific.com
info@europacific.com

The speed and 
reliability of road 
transport are our 

priority principles in 
organizing entire or 
partial international 
loads, and we pay 

special attention to 
transportation safety 

and ecological 
integrity. We are also 

member of TAPA 
EMEA network.

A major logistics 
service is also 

warehousing. For our 
customers we find a 

warehouse for 
different categories of 

goods, such as food 
products that require 
special temperature 
regimes, dangerous 

goods, technical 
goods and other 

general cargo with 
the status of customs, 
local or excise goods.

We organize the 
transportation of 

general, project, bulk, 
liquid and other 

cargoes for import, 
export and transit, 

supported by 
maritime, land and 

railway traffic all over 
the world.

We strive to become 
one of the leading 

players in the 
aviation logistics 

with the use of many 
internationally 

renowned airlines. 
Any deficiencies in 

the aviation logistics 
are resolved with 
road transport or 

shipping.

We organize the 
transport of goods by 

rail in all European 
countries, CIS 

countries - 
Association of 

Independent States, 
parts of Asia and the 

Middle East, by 
renting wagons and 

containers.

Europacific offers 
comprehensive 

solutions in the field 
of preparing customs 
documentation. We 
prepare documents 
for the purpose of 
import and export 

customs clearance or 
the transit of goods. 

Our business 
partners are 

constantly informed 
about new 

developments in the 
field of customs and 

tax legislation.

SLOVENIA
EUROPACIFIC LOGISTIKA D.O.O.

T: +386-(0)5-6626-380

SLOVAKIA
EUROPACIFIC S.R.O. BRATISLAVA

T: +386-(0)5-6626-380

CROATIA
EUROPACIFIC RIJEKA D.O.O.

T: +385 953 885 670

HUNGARY
EUROPACIFIC REPRESENTATION

T: +36-70-386-1786

SERBIA
EUROPACIFIC LOGISTICS DOO

T: +381 69 22 04 035
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»Logistika še nikoli ni bila pod takšnem drobnogledom, kot je danes,« 
meni Benjamin Herman iz podjetja Comark. »V zadnjih dveh letih, odkar 
se je svet srečal s covidom-19, so se oskrbne verige popolnoma porušile in 
s tem drastično posegle v delovanje podjetij,« pravi in doda, da sodoben 
način življenja temelji na logistiki in izvajanju njenih aktivnosti, česar se 
pogosto premalo zavedamo.

V Luki Koper ugotavljajo, da 
je svetovna pandemija vpli-
vala tudi na njihovo druž-

bo. Predvsem kontejnerski pomorski 
transport se je v globalnem merilu 
soočal s precej velikimi odmiki od 
normalnega poslovanja. Vzrokov je 
več. Težave so se začele že v letu 
2020, ko je industrijska proizvodnja 
kot posledica pandemije najprej 
upadla, nato pa spet relativno hitro 
narasla, kar je povzročilo neravno-
težje na trgu pomorskih kontejner-
skih prevozov in posledično visoko 
stopnjo zasičenosti kontejnerskih 
terminalov na Daljnem vzhodu. Za-
radi tega so ladje v teh pristaniščih 
čakale na priveze dalj časa, kar je 
posledično pomenilo zamude na 
sredozemskih in jadranskih linijah. 
Nepredvidljiva situacija se je na-
daljevala s pomanjkanjem praznih 
kontejnerjev in vremenskimi nevšeč-

nostmi, ki so ponekod še dodatno 
upočasnile ladijski prevoz. Vse to je 
privedlo do zamud ladij z Daljnega 
vzhoda, ki bi sicer prihajale ob toč-

no določenem času oz. priveznih 
oknih. Situacija se je v zadnjih me-
secih nekoliko izboljšala, še vedno 
pa občasno prihaja do zamud, ki 
jih občutijo vsi vpleteni v dobavne 
verige in seveda končni naročniki. 
To zahteva dodaten napor in uskla-
jevanje pri načrtovanju logističnih 
procesov, tako v pristanišču kot pri 
organizatorjih oz. izvajalcih cestnega 
in železniškega prevoza. V Luki Koper 
poudarjajo, da so kljub zahtevnim 
razmeram v letošnjem marcu dosegli 
zgodovinski mesečni rekord pri pre-
tovoru kontejnerjev.

Izzivi pri spremembi transportnih 
verig med Evropo, Azijo in ZDA

Tudi v Slovenskih železnicah pra-
vijo, da je pandemija v zadnjih letih 
spremenila panogi transporta in lo-
gistike in da se ti panogi razvijata in 
spreminjata hitreje kot kadar koli. 

Pandemija, podnebne 
katastrofe in svetovne 
trgovinske napetosti 
spreminjajo trende 
 
Avtorica: Urška Kužner

»Trenutno so 
največji izzivi 

spremembe transportnih 
verig in povezav med 
Evropo, Azijo in ZDA, 
povečanje stroškov 
prevoza, želje po večjih 
zalogah in kakovostna 
pravočasna dostava 
blaga,« naštejejo v 
Slovenskih železnicah.

Pandemija je prinesla 
največji premik v spletni 
trgovini, tudi v ekološki 
pridelavi in s tem pove-
zani logistiki. Ta del 
logistične panoge se je 
razvil in razširil. Razvoj 
lokalnih dobaviteljev na 
evropski ravni narašča.

so standardi preseženi z vidika karak-
teristike tovora (dimezija, teža, oblika, 
vrednost ipd.) in kompleksnosti logi-
stike. 

Višje cene in rekordni zaslužki
V svetovnem merilu so logistiko 

v letu 2021 zaznamovali predvsem 
drastičen porast pomorskih voznin, 
kar je posledično tudi vplivalo na 
ostale modalitete prevoza; rast cen 
surovin (les, gorivo, materiali ipd.) in 
storitev; pomanjkanje opreme (kon-
tejnerski zabojniki); izredni zastoji v 
pristaniščih, še posebej v Los Ange-
lesu; nesreča na Sueškem prekopu, 
kjer je ladja Ever Given za skoraj en 
teden blokirala prehod ostalim in 
tako skoraj povsem omejila promet 
in logistiko med Evropo, Bližnjim in 
Daljnim vzhodom itd., in pa pomanj-
kanje šoferjev v Veliki Britaniji, ki je 
posledica izstopa iz EU.

V transportnem sektorju je pov-
praševanje preseglo ponudbo, zato si 
ladjarji pridružujejo pravice do postav-
ljanja višjih cen in tako dosegajo zgo-
dovinsko rekordne rezultate in dobič-
ke. »Podjetja pa so enostavno postala 
preveč odvisna od tujih dobaviteljev 
in oskrbnih verig, ki so razpršene po 
celem svetu,« pravi Herman. Doda, da 
so proizvajalci v nenehni dilemi, da na 
tehtnico postavijo stroške transporta 
v primerjavi s stroškom ustavljanja 
proizvodnje ali celo nedoseganje po-
godbenih obveznosti do kupca. 

»Trenutno so največji izzivi spremem-
be transportnih verig in povezav med 
Evropo, Azijo in ZDA, povečanje stro-
škov prevoza, želje po večjih zalogah 
in kakovostna pravočasna dostava 
blaga,« naštejejo v Slovenskih žele-
znicah. Kot posledica tega je v raz-
mahu trend skladiščenja blaga izven 

luških skladišč, kar pa je poveza-
no z nižjimi stroški in hitrejšimi 

dostopi do zalog blaga. Pan-
demija je prinesla največji 

premik v spletni trgovini, 
tudi v ekološki pridelavi 
in s tem povezani logistiki. 
Ta del logistične panoge 
se je razvil in razširil. Ra-
zvoj lokalnih dobaviteljev 
na evropski ravni narašča.

V transportnem sektorju 
povpraševanje preseglo 

ponudbo
Benjamin Herman iz podje-

tja Comark meni, da logistika še 
nikoli ni bila pod takšnim drobnogle-

dom, kot je danes. V zadnjih dveh letih, 
odkar se je svet srečal s covidom-19, so 
se oskrbne verige popolnoma porušile 
in s tem drastično posegle v delova-
nje podjetij. Sodoben način življenja 
temelji na logistiki in izvajanju njenih 
aktivnosti. Od dostave blaga do trgo-
vskih verig, zbiranja odpadkov, oskrbe 
bencinskih servisov, prevoza ključne 
opreme za obratovanje proizvodnje, 
oskrbovanje s surovinami in dostave 
polizdelkov ali končnih izdelkov, oskr-
be zdravstvenih ustanov z opremo in 
zdravili do prevoza oseb na delo ali 
nazaj domov. Herman poudarja, da v 

podjetju Comark dobro razume-
jo ustvarjanje dodane 

vrednosti za kup-
ca skozi logisti-
ko, zato so se 
ozko specializi-
rali na področju 
projektne logi-
stike in tovora. 
So specialisti za 
izredne tovore 
in logistiko, kjer 
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Podjetja povečujejo zaloge  
Proizvajalci in trgovci so v obdobju 

pred epidemijo časovno in stroškovno 
optimizirali dobavne verige in zmanjšali 
zaloge na minimum ali pa so jih popol-
noma odpravili. Izdelke so naročali tik 
pred uporabo na proizvodnem traku ali 
pa tik, preden so jih potrebovali na tr-
govinskih policah. Zaradi krize v oskrbi, 
nezanesljivih dobav in zamud v dosta-
vah se razmere spreminjajo. V podjetjih 
povečujejo varnostne zaloge in zaloge 
strateških materialov in izdelkov. 

Po drugi strani zaradi rasti spletne 

trgovine narašča povpraševanje po 
'fulfilment' centrih, kjer pripravlja-
jo in odpremljajo pošiljke. Poročilo 
E-commerce Europe 2021 ugotavlja, 
da se je e-trgovina v letu 2020 iz-
kazala za odporno in je nadalje-
vala rast, hkrati pa pospešila tudi 
digitalno in trajnostno preobrazbo 
številnih podjetij in potrošnikov. 
Slovenija je imela v letu 2020 kar 
72-odstotni delež spletnih kupcev 
(na prvem mestu je Velika Britanija 
z 92 odstotki). Poročilo navaja, da v 
Sloveniji v obdobju enega četrtletja 

V transportnem sektorju 
je povpraševanje 
preseglo ponudbo, zato 
si ladjarji pridružujejo 
pravice do postavljanja 
višjih cen in tako 
dosegajo zgodovinsko 
rekordne rezultate in 
dobičke.
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SOUTH EUROPE GATEWAY:  
NEUTRAL SMART CREATIVE 

SOUTH EUROPE GATEWAY (SEG) Koper d.o.o. je logistično podjetje, specializirano 
za zbirne kontejnerske prevoze (LCL) in polne kontejnerske prevoze (FCL).
Delujemo kot nevtralni ladjar brez ladje (NVOCC), pokrivamo pa trge 
Srednje in Vzhodne Evrope (Avstrijo, južno Nemčijo, severno Italijo, Češko, 
Slovaško, Poljsko, Madžarsko, Srbijo, Hrvaško, Romunijo in Bolgarijo) ter jih 
povezujemo s trgi v Sredozemlju, na Bližnjem vzhodu, Daljnem vzhodu, v 
Avstraliji in na Novi Zelandiji.

South Europe Gateway Koper d.o.o. / Ankaranska cesta 7 b, 6000 Koper

ADRIA KOMBI d.o.o.
Nacionalna druæba za kombinirani promet

Tivolska c. 50, 1000 Ljubljana, Slovenija 
T: 01/ 2345 280, F: 01/ 2345 290 

infor@adriakombi.si
www.adriakombi.si
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•   prevozi zabojnikov, 
zamenljivih tovorišË, 
polprikolic, tovornjakov 
po železnici

•  storitve na kljuË

•  od vrat do vrat

ZAUPAJTE 
SVOJ TOVOR 
STROKOVNJAKOM
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Letalski in cestni promet beležita 
rast, ladijski prevozi so upočasnjeni

V Intereuropi menijo, da trenutne razmere na-
kazujejo, da že prihaja do sprememb transportnih 
poti, podjetja posvečajo vedno več pozornosti sta-
bilnosti dobavnih verig ter zagotavljanju potreb-
nih zmogljivosti – tako na strani transporta kot na 
strani skladiščne logistike. V ospredje bo prišla 
dolgoročnejša pogodbena logistika s prevozniki 
in ponudniki logističnih storitev v primerjavi s 
»spot trgom«. Podjetja bodo hitreje prehajala v 
4PL modele v logistiki. Še naprej se bo povečevalo 
povpraševanje po skladiščenju, saj bodo podjetja 
povečevala varnostne zaloge tako materialov kot 
gotovih izdelkov.

Letalski promet je od začetka leta 2021 pa do 
zdaj beležil rast v vseh parametrih. Povpraševanje 
po letalskem tovoru je tako še vedno na visoki 
ravni in se še povečuje. Tretjo četrtino leta 2021 je 
poleg kovida zaznamoval še tajfun na Kitajskem, ki 
je dodobra pretresel logistične poti – posledično 
so se cene letalskih tovornin še dodatno zvišale, 
saj je nastal precejšen backlog blaga oziroma po-
manjkanje prostora. 

Na trgu ladijskih prevozov razmere še vedno ote-
žujejo zaprtja luk in terminalov, ladijska zmogljivost 
je še vedno upočasnjena oziroma zmanjšana, zato v 
kratkem izboljšanja tako z vidika cen kot tudi stabil-
nosti servisov ter zmogljivosti ni pričakovati. 

Na področju cestnega transporta je še naprej 
povečano povpraševanje po cestnih prevozih in tudi 
v prihodnje v Intereuropi pričakujejo močno rast 
obsega poslovanja na vseh trgih. Povečano pov-
praševanje pa predstavlja tudi dodaten izziv pri za-
gotavljanju zadostnih transportnih zmogljivosti za 
potrebe obstoječih in novih kupcev Intereurope. V 
Intereuropi tovrstne izzive uspešno premostijo tako 
s pomočjo lastnih zmogljivosti kot tudi široke baze 
domačih in tujih prevoznikov. Precej je negotovosti 
za poslovanje cestnega prometa – k temu prispevajo 
visoke cene energentov in negotove napovedi za 
prihodnost. Dodatne izzive imajo še pri prilagajanju 
na spremembe delovnopravne, socialne in okoljske 
zakonodaje EU.

Skupina Intereuropa je v prvem polletju 2021 
dosegla dobre poslovne rezultate. Na podlagi ne-
revidiranih podatkov je ustvarila 84,7 milijona evrov 
prihodkov od prodaje, kar je za 15 odstotkov več kot 
v lanskem primerljivem obdobju in za osem odstot-
kov nad načrtovanimi prihodki.

kar 30 odstotkov kupcev na spletu nakupuje enkrat 
ali dvakrat, 18 odstotkov od tri- do petkrat, približno 
11 odstotkov pa šestkrat ali več. Slovenci največ na-
kupujejo na domačem in ostalih trgih EU.

Hitra prilagoditev novi normalnosti
Globalna pandemija je prisilila poštno-logistično 

panogo, da se zelo hitro prilagodi novi normalnosti, 
zato so se strateški načrti transformacij še pospešili. 
Poštni operaterji se zaradi posledic pandemije in so-
očanja s koronavirusom odločajo za še večjo diverzifi-
kacijo v smeri paketnih, logističnih, finančnih in IT-sto-
ritev ter za intenzivno avtomatizacijo in digitalizacijo 
poslovanja. Tako na primer DPDHL pri svojih načrtih 
in poslovanju še bolj upošteva trende globalizacije, 
e-trgovine ter digitalizacije in trajnosti, pri čemer je 
zgovoren podatek, da bo za svojo digitalno prihodnost 
do leta 2025 namenil kar dve milijardi evrov. Glede 
na globalni porast paketnega poslovanja pa večina 
poštno-logističnih podjetij, kot so DPDHL, DPD, UPS, 
Swiss Post, Australia Post, Sing Post idr., povečuje tudi 
svoje zmogljivosti na področju predelave paketov in 
njihovega brezkontaktnega izročanja (paketomati). 

Svetovna trgovina se obnavlja, vendar se pomembno 
spreminja. Pandemija ni bila edini disruptivni dejav-
nik v logistiki, tudi sprememba vedenja porabnikov, 
podnebne katastrofe in globalne trgovinske napetosti 
spreminjajo stari trend offshoringa – nov trend je mul-
ti-shoring, pa tudi reshoring in nearshoring. Prav tako 
se pričakuje oz. je že v teku več M&A aktivnosti v logi-
stiki s ciljem ustvarjanja novih kombinacij kompetenc 
za donosne poslovne modele. Tehnološki napredek 
bolj kot kdaj prej omogoča vidljivost in avtomatizacijo 
poštne in logistične panoge, nove načine dostave (npr. 
tovorni droni) ter omogoča podporo digitalizaciji družbe 
in podjetij. 
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Globalna pandemija je prisilila 
poštno-logistično panogo, da se zelo 
hitro prilagodi novi normalnosti, zato 
so se strateški načrti transformacij še 
pospešili. Poštni operaterji se zaradi 
posledic pandemije in soočanja s 
koronavirusom odločajo za še večjo 
diverzifikacijo v smeri paketnih, 
logističnih, finančnih in IT-storitev 
ter za intenzivno avtomatizacijo in 
digitalizacijo poslovanja.

Pravi logistični 
partner - 
iz Slovenije 
pokrivamo svet 

Kopenski promet: zbirni promet, ekspresni 
promet, cestni promet, železniški promet, 
carinske storitve, distribucija rezervnih delov

Interkontinentalni promet: zračni promet, 
pomorski promet, pomorska agencija, 
avtomobilska logistika

Logistične rešitve: skladiščenje in 
distribucija, logistični projekti

Intereuropa, Globalni logistični servis, d. d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, Slovenija
T: +386 5 664 10 00 | E: info@intereuropa.si | www.intereuropa.net
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Pravi logistični 
partner - 
iz Slovenije 
pokrivamo svet 

Kopenski promet: zbirni promet, ekspresni 
promet, cestni promet, železniški promet, 
carinske storitve, distribucija rezervnih delov

Interkontinentalni promet: zračni promet, 
pomorski promet, pomorska agencija, 
avtomobilska logistika

Logistične rešitve: skladiščenje in 
distribucija, logistični projekti

Intereuropa, Globalni logistični servis, d. d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, Slovenija
T: +386 5 664 10 00 | E: info@intereuropa.si | www.intereuropa.net
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dajo se namreč, da bo gospodarska 
situacija odvisna tudi od nadaljnjega 
razvoja oz. normalizacije epidemiolo-
ških razmer v svetu, ki bi posledično 
lahko vplivala na dogajanje v gospo-
darstvu. 

Preoblikovanje in dekarbonizacija 
Na Pošti Slovenije menijo, da bodo 

globalne oskrbne verige zelo verjetno 
v letu 2022 še zmeraj močno motene, 
a pričakujejo nadaljnje hitro širjenje 
logističnih zmogljivosti. Poštno-logi-
stična podjetja investirajo milijone v 
skladišča in fulfilment centre po vsem 
svetu. Trgovinske napetosti, geopoli-
tična tveganja, podnebne katastrofe, 
rastoči protekcionizem, začasno usta-
vljanje proizvodnje, ker ni surovin, 
elektrike ali plina (ali so visoke cene), 
premiki od 'just-in-time' zalog k ve-
čjim varnostnim zalogam – vse to so 
vplivni dejavniki v logistiki. Panoga 
sicer beleži rekordna naročila, a so te-
žave z dobavami. Priča smo čakajočim 
ladjam v evropskih in ameriških pri-

staniščih, pomanjkanjem kontejner-
jev, po brexitu se Združeno kraljestvo 
sooča s pomanjkanjem 100.000 voz-
nikov tovornjakov, v Evropi naj bi jih 
primanjkovalo 400.000.

»Epidemija je vplivala na krčenje 
pomorske trgovine za 3,8 odstotka 
v letu 2020, letos pa bodo količine 
prepeljanih kontejnerjev in razsutega 
tovora predvidoma za 4,3 odstotka 
višje kot pred pandemijo,« ocenjujejo 
v agenciji Združenih narodov za trgo-
vino in razvoj (UNCTAD). Posledično 
so tudi cene ladijskih prevozov tri- do 
štirikrat višje kot pred pandemijo.

V septembru 2021 je bil objavljen 
globalni indeks pošiljanja paketov Pi-
tney Bowes, ki kaže, da je svetovna 
količina paketov v letu 2020 medletno 
narasla za 27 odstotkov, svetovni pa-

ketni prihodki pa za 22 odstotkov. 
Poročilo napoveduje, da se bo ko-
ličina paketov do leta 2026 več kot 
podvojila in dosegla od 232 do 303 
milijarde paketov, najverjetneje pa je, 
da bo količina paketov v naslednjih 
petih letih, tj. do leta 2026, dosegla 
266 milijard paketov.

Avtomatizacija in robotizacija 
Pandemija je pospešila trende, ki 

bodo pospešili spremembe v logi-
stiki: digitalizacija in avtomatizacija 
ter robotizacija, hkrati pa bo morala 
panoga v popolno preoblikovanje 
in razogljičenje, za kar bodo nujne 
obsežne naložbe. Panoga se sooča 
s tekmeci iz e-commerce področja: 
Amazon in Alibaba gradita svoje lo-
gistične zmogljivosti vse bolj tudi 

Slovenska logistična podjetja se zavedajo, da bo 
na njihovo poslovanje prihodnje leto vplivalo 
veliko dejavnikov, a zaradi pozitivnega gospo-
darskega gibanja letos in znatnega porasta na-
ročil v primerjavi z letom 2020 vseeno ostajajo 
optimistična. 

Preverili smo, kaj logisti pri-
čakujejo od poslovnega leta 
2022 in kako je pandemija 

pospešila trende, ki bodo vplivali na 
spremembe v logistiki.

V Slovenskih železnicah so, glede 
na to, da bodo letošnje leto končali z 
načrtovanim rezultatom in uresničili 
vse zadane cilje, optimistični tudi gle-
de leta 2022. Prihodnje leto namreč 
v skupino Slovenske železnice vstopa 
nov strateški partner, ki bo, kot pra-
vijo, s svojo prisotnostjo še okrepil 
njihov položaj in povečal konkurenč-
nost družbe na globalnem trgu tran-
sporta in logistike. Vsekakor bo leto 
2022 na področju panoge zaznamoval 

razvoj trenutnih sprememb na podro-
čju kopenske in pomorske logistike. 
»Cene ladijskih prevozov so poskočile 
v nebo, še večja težava pa je v neja-
sni prihodnosti zagotavljanja tran-
sportnih poti,« pravijo v Slovenskih 
železnicah. »Pri vseh drugih storitvah, 
vključno s kamionskim prevozom, so 
se cene v zadnjih letih nižale in je bila 
pomembna samo cena in ne kako-
vost storitve, medtem ko so stroški 
naraščali,« opozorijo in dodajo, da bi 
se morale cene v bližnji prihodnosti 
dvigniti, »saj če pogledamo leto 2018, 
ko je bilo poslovanje na vrhuncu, je 
bila cena goriva za liter 1,2 evra, zdaj 
pa smo že blizu 1,5 evra na liter«.

Okrevanje še traja
Po izbruhu covida-19 se je global-

no okrevanje začelo v drugi polovici 
leta 2020, ko so države začele uvajati 
manj stroge ukrepe za upravljanje 
zdravstvenih tveganj, in še vedno tra-
ja. Kot kaže IMF-ova oktobrska napo-
ved, se bo globalna rast letos gibala 
okoli visokih 5,9 odstotka, globalna 
slika po letu 2021 pa ostaja negotova; 
v letu 2022 IMF napoveduje global-
no rast okoli 4,9 odstotka. Obstajajo 
ocene, da bi lahko tudi brez dodatnih 
kriznih šokov vrnitev na pre-pande-
mično raven gospodarske ravni trajal 
vse do leta 2030, še posebej v drža-
vah v razvoju. Gibanje gospodarske 
rasti pa vpliva na poštno-logistično 
panogo.

Pozitivno gospodarsko gibanje v 
letošnjem letu in znaten porast naro-
čil v primerjavi z letom 2021 podjetje 
Intereuropa navdaja z optimizmom. 
Kljub temu pa so nekoliko zadržani 
oziroma zadržano optimistični glede 
napovedi za prihodnje leto – zave-

Pričakujejo hitro 
širjenje logističnih 
zmogljivosti

Pandemija je spodbudila delovanje dostavnih start-upov, 
ki dostavljajo pošiljke fizičnim osebam in podjetjem. 
Logistika tako odkriva nove poslovne modele in uporablja 
ali testira tehnologije, kot so veriženje podatkov (block-
chain), umetna inteligenca (AI), internet stvari (IoT), digi-
talne dvojčke, samovozeča vozila in drone, robotizirana 
skladišča ipd.

Avtorica: Urška Kužner 
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v Evropi. Prav tako je pandemija 
spodbudila delovanje dostavnih 
start-upov, ki dostavljajo pošiljke 
fizičnim osebam in podjetjem. Lo-
gistika tako odkriva nove poslovne 
modele in uporablja ali testira teh-
nologije, kot so veriženje podatkov 
(blockchain), umetna inteligenca 
(AI), internet stvari (IoT), digitalne 
dvojčke, samovozeča vozila in drone, 
robotizirana skladišča ipd.

Zelena logistika je še eden od 
trendov, ki se bo nadaljeval v letu 
2022: logisti vlagajo v okolju prijazne 
logistične hale in skladišča ter e-vo-
zne parke za obvladovanje CO2 emi-

sij, zvočnega onesnaženja in odpad-
kov. Svetovalna družba Accenture je 
nedavno objavila rezultate študije, v 
kateri ugotavlja, da devet od dese-
tih logističnih podjetij priznava, da 
kupci pričakujejo celovite logistične 
storitve le enega ponudnika ('one-
-stop' logist) – zmagovalna logistična 
podjetja bodo torej razširila svoje 
storitvene portfelje skozi vertikalno 
ali horizontalno integracijo. To po-

meni ponudba na več trgih, 
v več panogah ali več nači-
nov transporta.

Skupina Pošta Slovenije 
v skladu s strateškim ra-
zvojnim programom poslo-
vanje razvija v okviru petih 
strateških stebrov: logistič-
ne storitve, paketi, pisma (z 
direktno pošto), IT-rešitve 
in prodaja na mreži. Že zdaj 
več kot polovico poslovnih 
prihodkov ustvari iz naslo-
va paketnih in logističnih 
storitev, pisma zaenkrat 
ostajajo pomemben steber 
poslovanja, čeprav je na-

daljnje zmanjševanje števila pisem-
skih storitev zaradi e-substitucije 
in spremenjenih navad uporabni-
kov neizbežno. Ključni za dosega-
nje rasti bodo še naprej prihodki 

od paketnih in logističnih storitev, 
pomembne pa ostajajo pisemske 
in IT storitve ter storitve na mreži.

Napovedi glede prihodnosti so 
deljene

V podjetju Comark pravijo, da gle-
de na to, da se je življenje čez noč 
povsem spremenilo, težko napovejo, 
kaj logistiko čaka v letu 2022. Neka-
teri menijo, da se bo sistem kmalu 
vrnil v normalo in bodo oskrbne 
verige kmalu spet tekle utečeno. 
Drugi pravijo, da se bo trenuten 
trend nadaljeval še vsaj dve ali tri 
leta. Benjamin Herman iz Comarka 
meni, da bo leto 2022 zaznamovalo 
prestrukturiranje v nov oz. projekten 
način upravljanja podjetij, poslov 
in trga. Veliko je namreč govora o 
projektni ekonomiji. V tej obliki 
imajo ljudje veščine in zmožnosti, 
ki jih potrebujejo, da ideje pretvo-
rijo v resničnost. Tukaj organizacije 
zagotavljajo vrednost deležnikom 
z uspešnim zaključkom projektov, 
dostavo izdelkov in usklajevanjem 
z vrednostnimi tokovi. Navsezadnje 
projekti prinašajo vrednost zaintere-
siranim stranem z reševanjem njiho-
vih izzivov, hkrati pa vse te pobude 
prinašajo tudi finančno in družbeno 
vrednost. 

Panoga se sooča 
s tekmeci iz 
e-commerce 
področja: Amazon in 
Alibaba gradita svoje 
logistične zmogljivosti 
vse bolj tudi v Evropi. 
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Družba
Celotni pri-

hodki  
(v EUR)

Čisti po-
slovni izid 

(v EUR)

Čista 
donosnost 

kapitala 
 (v %)

Realizirana 
dodana vrednost 
na zaposlenega 

 (v EUR)

Povprečno 
število 

zaposlenih

1. Dars, Celje 416.754.678 59.526.614 2,05 292.338 1.261
2. Pošta Slovenije, Maribor 254.948.174 3.130.311 1,43 31.977 5.510
3. Luka Koper 217.911.018 31.272.750 7,85 87.755 1.537
4. SŽ - Tovorni promet, Ljubljana 170.550.373 3.269.494 3,76 64.734 1.056

5. Zavod RS za blagovne rezerve, 
Ljubljana 118.433.637 -17.488.640 -4,66 205.130 63

6. Intereuropa, Koper 105.173.809 2.314.512 2,62 47.224 572
7. SŽ - Potniški promet, Ljubljana 100.026.036 13.044.747 4,17 83.161 532

8. Glovis Europe GmbH, podružnica 
Koper 78.251.653 4.254.336 37,34 352.288 18

9. BTC, Ljubljana 70.590.932 5.885.543 4,6 73.469 436
10. Cargo-Partner, Zgornji Brnik 60.116.770 1.550.858 27 86.461 105
11. LPP, Ljubljana 47.654.785 -1.017.326 -10,82 37.497 894
12. Plinovodi, Ljubljana 47.376.936 8.755.269 4,17 264.268 141
13. DSV Transport, Kranj 46.978.000 161.000 5,99 49.723 159
14. Nomago, Ljubljana 46.631.277 51.371 0,2 45.229 701
15. T.P.G Logistika, Koper 45.626.978 1.079.532 122,32 76.102 56
16. Kuehne + Nagel, Zgornji Brnik 44.633.058 2.521.522 103,4 71.852 214
17. Schenker, Ljubljana 44.138.297 1.219.305 5,18 57.726 178
18. Klemen transport, Mengeš 41.042.486 1.611.487 15,9 38.019 368
19. Arriva, Kranj 36.609.675 631.744 1,98 52.362 437
20. Adria kombi, Ljubljana 34.178.085 1.239.425 10,22 256.064 13
21. DHL Global Forwarding, Kranj 31.844.725 413.480 11,56 57.092 60
22. General Logistics Systems, Ljubljana 31.755.339 3.145.014 84,97 83.637 90
23. Agrocorn, Turnišče 30.348.133 222.548 11,81 71.298 23
24. Milšped, Grosuplje 29.456.380 118.021 2,6 35.335 163
25. DHL Ekspres (Slovenija), Trzin 28.816.094 537.316 50,53 47.179 128
26. Eurotek Trebnje, Veliki Gaber 28.305.979 37.036 0,54 32.849 164
27. Avtotransporti Kastelec, Grosuplje 27.460.601 636.896 / 44.836 231
28. FMG storitve, Ljubljana 26.433.256 499.305 71,18 32.779 95
29. Kobal transporti, Ljubljana 26.355.181 788.983 22,18 28.579 404
30. Transport Finec, Grosuplje 25.208.135 1.464.482 11,15 49.201 209

Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: H - Promet in skladiščenje
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S produktom Track Nav 
do digitalizacije poslovnih 
procesov v transportu 
Produkt Track Nav, ki omogoča sledenje, upravljanje in evidentiranje delovnega časa ter 
upravljanje in optimiranje poteka dela, so začeli razvijati že pred 22 leti. Najprej so razvili 
sledenje in osnovno komunikacijo z voznikom, danes pa sistem omogoča poglobljen on-li-
ne vpogled na daljavo v vitalne podatke o vozilu, njegovih sistemih in podatkih o vozniku. 

Del podatkov sledenja so tudi 
podatki digitalnega tahografa o vo-
zniku. Dopolnjeno z možnostjo RfId 
prijave delavca tako v vozilo kot v 
delavnici ali pisarni sistem omogo-
ča preprosto beleženje delovnega 
časa. V kombinaciji z geolokacijo 
pa še izračun dnevnic in dodatnih 
analiz. On-line podatki digitalnega 
tahografa omogočajo sprotno spre-
mljanje razpoložljivega časa vožnje 
in predvidenih počitkov, in sicer po 
posameznem vozniku.  

Vzporedno z razvojem sledenja se 
je razvijala komunikacija z voznikom. 
Preprosto tekstovno sporočilo je pre-
raslo v elektronski vodič po opravilih, 
ki jih mora voznik/delavec opraviti. 
Aplikacija ga vodi po načrtu opravil, 
ga navigira v prometu in mu omogo-
ča, da v pisarno pošilja dokumente, 

ki nastanejo na poti. On-line prenos 
podatkov o izvedenih akcijah omo-
goča celoten pregled nad delovnim 
procesom, kar občutno olajša delo 
planerjev, poenostavi javljanje naroč-
niku in omogoči hiter odziv v primeru 
odstopanj od načrta.

Uporabniki so prevozniška, 
gradbena in servisna podjetja 

Za njihove storitve se zanimajo 
tako prevozniška kot tudi gradbena 
podjetja in podjetja s servisno dejav-
nostjo na terenu. Njihov skupni ime-
novalec je zavedanje, da je ta sistem 
ključen del digitalne transformacije, 
ki jim izdatno olajša delo. Večina nji-
hovih strank je v Avstriji, severni Italiji 
in južni Nemčiji, in sicer gre za pod-
jetja z voznimi parki od nekaj deset 
vozil pa do 2000 vozil. Mnoga od njih 

so potrebo na področju digitalizacije 
delovnih procesov, vezanih na vozne 
parke in mobilne delavce, zaznala že 
pred več kot desetletjem in jo skupaj 
z družbo Navteh uspešno realizirala. 

Navteh kot svojo največjo prednost 
navaja prilagodljivost v povezavi z 
inovativnostjo rešitev in zanesljivost 
delovanja. Imajo lasten razvoj pro-
gramske in strojne opreme, dolgole-
tne izkušnje in strokoven razvojni tim 
pa jim omogočajo, da so njihove rešit-
ve inovativne na zahodnih trgih. Po-
gosto orjejo ledino pri razvoju rešitev, 
s čimer velikokrat prepričajo stranke. 
Poudarijo, da so rdeča nit njihovega 
razvoja orodja, ki omogočajo pregle-
dnost procesov in možnosti optimi-
ranja teh procesov pri strankah. Del 
tovrstnega optimiranja je brezpapirno 
poslovanje v transportu.
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S produktom Track Nav 
do digitalizacije poslovnih 
procesov v transportu 
Produkt Track Nav, ki omogoča sledenje, upravljanje in evidentiranje delovnega časa ter 
upravljanje in optimiranje poteka dela, so začeli razvijati že pred 22 leti. Najprej so razvili 
sledenje in osnovno komunikacijo z voznikom, danes pa sistem omogoča poglobljen on-li-
ne vpogled na daljavo v vitalne podatke o vozilu, njegovih sistemih in podatkih o vozniku. 

Del podatkov sledenja so tudi 
podatki digitalnega tahografa o vo-
zniku. Dopolnjeno z možnostjo RfId 
prijave delavca tako v vozilo kot v 
delavnici ali pisarni sistem omogo-
ča preprosto beleženje delovnega 
časa. V kombinaciji z geolokacijo 
pa še izračun dnevnic in dodatnih 
analiz. On-line podatki digitalnega 
tahografa omogočajo sprotno spre-
mljanje razpoložljivega časa vožnje 
in predvidenih počitkov, in sicer po 
posameznem vozniku.  

Vzporedno z razvojem sledenja se 
je razvijala komunikacija z voznikom. 
Preprosto tekstovno sporočilo je pre-
raslo v elektronski vodič po opravilih, 
ki jih mora voznik/delavec opraviti. 
Aplikacija ga vodi po načrtu opravil, 
ga navigira v prometu in mu omogo-
ča, da v pisarno pošilja dokumente, 

ki nastanejo na poti. On-line prenos 
podatkov o izvedenih akcijah omo-
goča celoten pregled nad delovnim 
procesom, kar občutno olajša delo 
planerjev, poenostavi javljanje naroč-
niku in omogoči hiter odziv v primeru 
odstopanj od načrta.

Uporabniki so prevozniška, 
gradbena in servisna podjetja 

Za njihove storitve se zanimajo 
tako prevozniška kot tudi gradbena 
podjetja in podjetja s servisno dejav-
nostjo na terenu. Njihov skupni ime-
novalec je zavedanje, da je ta sistem 
ključen del digitalne transformacije, 
ki jim izdatno olajša delo. Večina nji-
hovih strank je v Avstriji, severni Italiji 
in južni Nemčiji, in sicer gre za pod-
jetja z voznimi parki od nekaj deset 
vozil pa do 2000 vozil. Mnoga od njih 

so potrebo na področju digitalizacije 
delovnih procesov, vezanih na vozne 
parke in mobilne delavce, zaznala že 
pred več kot desetletjem in jo skupaj 
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s čimer velikokrat prepričajo stranke. 
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lezniške, pomorske in letalske), skla-
diščenje z vsemi potrebnimi postopki 
ter informacijske rešitve, vezane na 
logistiko. Pravijo, da se strankam in-
dividualno posvetijo in prilagodijo 
njihovim potrebam. Prav v ta namen 
so v zadnjem letu odprli skladišče v 
Ljubljani, ki ga bodo z naložbami pri-
lagodili petičnim potrebam kupcev. 
Panoga namreč zahteva prilagajanje 
globalnemu trgu, kar posledično 
pomeni, da morajo nenehno slediti 
povpraševanju kupcev/strank in nji-
hovim zahtevam. Na trgu je vse manj 

prostora za tiste, ki ne ponudijo nekaj 
več, ki se ne prilagajo kupčevim po-
trebam in ne razvijajo novih rešitev. 
Vse skupaj vpliva na stabilnost po-
slovanja in možnost širjenja storitev 
Skupine Slovenske železnice.

Hrbtenico notranje logistike 
predstavljata logistična centra

Kot pravijo v Pošti Slovenije, so no-
tranjo logistiko organizirali tako, da 
lahko strankam zagotavljajo zaneslji-
ve roke prenosa, hkrati pa poskrbijo 
za varno in zanesljivo dostavo pošiljk 
in blaga na pravo mesto ob pravem 
času. Uporabniki lahko storitve opra-
vijo na okencih 456 poštnih posloval-
nic, od tega je 300 poslovalnic, ki so 
v upravljanju Pošte Slovenije, in 156 
poslovalnic, ki so v upravljanju njiho-
vih pogodbenih partnerjev. Hrbtenico 
notranje logistike predstavljata poštna 
logistična centra (PLC-ja) v Ljubljani 
in Mariboru, sistem pa dopolnjuje 42 
logističnih pošt, 154 dostavnih pošt 
in ena dostavna točka, preko katerih 
pošiljke distribuirajo do naslovnikov. 

Comark ima trenutno zastavljeno 
logistiko po modelu 'Just in time'

V Comarku je organizacija notranje 
logistike trenutno zastavljena po mo-
delu trenutnih globalnih oskrboval-
nih verig in dostav 'JIT - Just In Time', 
ravno pravi čas. Kako se bodo na to 
odzvala podjetja z načinom poslova-
nja in notranje logistike, pa bo poka-
zal čas. Kaj več o tem težko povedo, 
saj se pri notranji logistiki večinoma 
govori v internih rešitvah izbrane 
organizacije, kar pa je v nasprotju 

ponudbe podjetja Comark – ta nudi 
eksterne celostne rešitve na področju 
projektne logistike in tovora. Pri njih 
gre za kompletno logistiko (manipu-
lacija, pakiranje, transport, dovolje-
nja ipd.) dostave večje industrijske 
opreme, težke mehanizacije ali selitve 
celotnih proizvodnih obratov.

Optimizacija omogoča konkurenčno 
prednost

V Intereuropi menijo, da zlasti s 
pomočjo optimizacije dobavne ve-
rige podjetja dostopajo do orodij za 
optimizacijo prevoza in 'fulfilment', 
poglabljajo inteligenco dobavne ve-
rige, poenostavljajo pošiljanje, up-
ravljajo stroške in prevzamejo nadzor 
nad njihovim poslovanjem v celotni 
dobavni verigi.

Da je optimizacija pozitivna do 
neke mere, pa pravijo v Slovenskih 
železnicah, a opozarjajo, da morajo 
biti pri tem pozorni, da na ta račun 
ne izgubijo splošne kakovosti oziroma 
kakovosti storitev. Ena izmed ključnih 
konkurenčnih prednosti je vključenost 
v skupino Slovenskih železnic, kar so 
letos z vstopom strateškega partner-
ja še bolj utrdili. Vključenost pomeni 
večjo varnost, široko paleto storitev in 
boljše zaledje pri razvoju in strateških 
odločitvah, kjer ni potrebno samo zna-
nje, ampak tudi finančna vzdržljivost. 
Vse to jim omogoča večje investiranje 
v razvoj novih tehnoloških rešitev in 
širitev zmogljivosti skladišč. Potreba 
po skladiščih se je v času pandemije 
izkazala kot eno od ključnih povpra-
ševanj, saj si kupci želijo zagotoviti 
zadostno količino blaga.

Optimizirati je mogoče praktično vse 
V Comarku so prepričani, da sama 

optimatizacija v matematiki pomeni 
iskanje maksimuma in minimuma 
znotraj njihovih zmožnosti, in če jim 
to uspe doseči na katerem koli podro-
čju, potem so dosegli konkurenčno 
prednost. Meje, kaj lahko optimizirajo, 
praktično ni, je pa vprašanje, ali bo 
dodana vrednost optimizacije pre-
segla vnos vhodnega časa in denarja 

Logistika prihodnosti odkriva nove poslovne 
modele s testiranjem tehnologije, kot so veri-
ženje podatkov, umetna inteligenca, digitalni 
dvojčki, samovozeča vozila in droni ter robotizi-
rana skladišča. 
Avtorica: Urška Kužner  

S pomočjo učinkovite notranje lo-
gistike lahko podjetja poskrbijo 
za zadostne zaloge, pravočasno 

premeščanje in skladiščenja materia-

la, ki ga potrebujejo za svoj poslovni 
proces. Tako proizvodna kot trgovska 
podjetja v času po pandemiji skrbijo 
za zadostne zaloge. Logist pa poskr-

bi, da pridejo sestavni deli ali blago 
do uporabnika, končnega kupca ali 
podjetja, kar pa je v času motenih 
dobavnih verig oteženo. V Intereuropi 
vse morebitne motnje v mednarodnih 
oskrbovalnih verigah rešujejo sproti, s 
komunikacijo s strankami pa poiščejo 
alternativne rešitve, da bi zadovoljili 
pričakovanja na vseh straneh.

V Slovenskih železnicah je celot-
no poslovanje organizirano tako, da 
strankam ponudijo celovite logistične 
rešitve. Nudijo carinske in tranzitne 
storitve, prevozne storitve (cestne, že-

Notranja logistika 
je ključna za dobro 
poslovanje podjetij

Na trgu je vse manj prostora za tiste, 
ki ne ponudijo nekaj več, ki se ne 
prilagajo kupčevim potrebam in ne 
razvijajo novih rešitev. Vse skupaj 
vpliva na stabilnost poslovanja in 
možnost širjenja storitev Skupine 
Slovenske železnice.
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ter donosnost naložb. Ustvarjene do-
dane vrednosti so odvisne predvsem 
od značilnosti ponujenih logističnih 
aktivnosti. Ena temeljnih gonilnih sil 
sprememb paradigme v logistiki je 
prevelika potreba po nižjih stroških 
in manj specializirane delovne sile, kar 
vodi v standardizacijo. Temu pogosto 
sledi nasprotna sila, kjer nastane želja 
po prilagoditvi.

Z optimatizacijo vsekakor prihrani-
jo tudi v Pošti Slovenije; kontinuirano 
namreč izvajajo optimizacijo poslovnih 
procesov oz. poslovanja. Ob tem opti-
mizirajo tudi poštno omrežje. V skla-
du s Strateškim razvojnim programom 
Skupine Pošta Slovenije načrtujejo, da 
bo njihovo mrežo konec leta 2025 po-
dobno kot pri tujih poštnih operaterjih 
oblikovala kombinacija lastnih poštnih 
poslovalnic, pogodbenih poslovalnic, 
paketomatov, pametnih paketnikov, 
avtomatiziranih enot za oddajo in 
sprejem pošiljk PS 24/7 in alterna-

tivnih kontaktnih točk (kot so npr. 
bencinski servisi), ki bodo bistveno 
olajšale dostopnost do njenih storitev.

V Pošti Slovenije do leta 2025 vsako 
leto od 45 do 55 milijonov evrov za 
naložbe 

Pomemben pogoj za dolgoročno 
učinkovito rast, razvoj in poslovno 
uspešnost Skupine Pošta Slovenije 
do leta 2025 so tudi predvidene na-
ložbe. Skupina Pošta Slovenije bo v 
obdobju do leta 2025 za izboljšave 
oz. transformacijo poslovanja, ki jo 
je epidemija covida-19 le še pospe-
šila, vsako leto namenila med 45 in 
55 milijonov evrov za naložbe. Ključni 
projekti so usmerjeni v širjenje pro-
storskih in transportnih zmogljivosti 
za paketno-logistično dejavnost (po-
večanje površin poštno-logističnih 
centrov in pretovornih ter nekaterih 
dostavnih pošt in povečanje vozne-
ga parka), informatizacijo poslovanja 

logističnih procesov, avtomatizacijo 
(naprave za usmerjanje pošiljk, nad-
gradnja/posodobitev pisemskih us-
merjevalnikov, nadgradnja paketnih 
usmerjevalnikov) ter digitalizacijo, kar 
bo izboljšalo uporabniško izkušnjo 
strank. 

V skladu s Strateškim razvojnim 
programom Skupine Pošta Slo-
venije načrtujejo, da bo njihovo 
mrežo konec leta 2025 podobno 
kot pri tujih poštnih operaterjih 
oblikovala kombinacija lastnih 
poštnih poslovalnic, pogodbe-
nih poslovalnic, paketomatov, 
pametnih paketnikov, avto-
matiziranih enot za oddajo in 
sprejem pošiljk PS 24/7 in alter-
nativnih kontaktnih točk (kot so 
npr. bencinski servisi), ki bodo 
bistveno olajšale dostopnost do 
njenih storitev.

138

N
OT

RA
N

JA
 L

O
GI

ST
IK

A

NAPREDNE
ENERGETSKE
REŠIT VE

TAB-Haidi d.o.o.
član Skupine TAB

Polena 6
2392 Mežica

T: 02 87 02 300www.tab-haidi.si

3

RUBRIKA/TEM
A

PRO
M
O

Zagotovljena kakovost rabljenih 
in obnovljenih viličarjev Still
Izbira pravega viličarja je danes veliko več kot le odločitev za znamko in nosilnost.

V podjetju Parkelj se lahko pohvalimo 
z 20-letno tradicijo servisiranja viličarjev 
vseh vrst in znamk. V tem času smo se 
naučili, kako pomembno za naše stranke 
je nemoteno delovanje viličarjev pri nji-
hovem vsakdanjem delu. Vsi vemo, da je 
najdražji viličar tisti, ki ne deluje. Ker se 
zavedamo, da so trenutni časi negotovi 
in marsikatero podjetje ne želi preveli-
kih naložb, vam predstavljamo način, 
kako lahko svoji trenutni floti viličarjev 
podaljšate življenjsko dobo. 

Neposredna prodaja Stillovih vili-
čarjev vam zagotavlja profesionalno 
prenovo in popravilo rabljenih viličar-
jev in skladiščne opreme po cenah, ki 
so nižje od cen za nove viličarje. Z naši-
mi rabljenimi viličarji dobite vrhunsko 
kakovost STILL, ki je znana po vsem 
svetu. Številne možnosti za financira-
nje in storitve so dodatna prednost pri 
prilagodljivosti in varnosti. 

Vaše prednosti: 
PREMIUM kakovost: Vse razpoložljive 

rabljene viličarje in ostalo skladiščno 
opremo skrbno pregledajo naši servi-
serji. Izrabljene, utrujene in iztrošene 
dele zamenjajo z originalnimi rezervni-
mi deli STILL. Tako je tak stroj tudi po 
obnovi bistveno varnejši za delo.

Garancija: Glede na dogovor pred 
obnovo dobi po njej viličar tudi garan-
cijo, in sicer bronasto, srebrno ali zlato, 
odvisno od tega, kaj vse zajema obnova. 

Vrsta obnove po vaših željah in 
potrebah: Skupaj s stranko se dogo-
vorimo o tem, kaj vse bomo obnovi-
li. Najprej ocenimo trenutno stanje 
viličarja in svetujemo, kaj je treba 
zamenjati že zaradi same varnosti 
pri delu. Poleg tega upoštevamo vse 
strankine želje o videzu stroja in, kar 
je najpomembneje, stroj zaščitimo 
pred zunanjimi vplivi.

Stalna zaloga: Po vsej Evropi vas 
čaka ogromen izbor – več kot 25.000 
rabljenih viličarjev in skladiščne opre-

me. Samo v Nemčiji je približno 1.000 
viličarjev vedno na voljo, več kot sto 
pa jih je tudi pri nas v skladišču. In 
– kar je najpomembneje – naši PRE-
MIUM viličarji so na voljo takoj. 

Vse večja prodaja viličarjev na 
električni pogon povzroča vse večje 
zahteve po kakovostnem vzdrževanju 
baterij. Zato je izredno pomembna re-
generacija baterij, ki lahko bistveno 
podaljša njihovo življenjsko dobo. 
Vsak viličar po obnovi dobi certifici-
rano potrdilo o tehničnem pregledu. 
Z obnovo zagotavljamo nemoteno de-
lovanje še vrsto let, s tem pa lastniku 
viličarja omogočimo velik prihranek.

PREJ POTEM
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Letni dobički višji od 
pričakovanj, prihodnje 

leto pričakujejo še 
dodatno rast 

Avtorica: Urška Kužner 

Epidemiološke in zdravstvene razmere tudi letos odločilno krojijo vzdušje 
na kapitalskih trgih. Pri bankah, zavarovalnicah, borznih hišah in uprav-
ljavcih skladov smo preverili, s kakšnimi izzivi so se spopadali v tem letu 
in kako optimistični so glede poslovanja v prihodnjem.

V Novi kreditni banki Maribor, ki 
se je v prvi polovici leta 2021 
združila z nekdanjo Abanko, 

pravijo, da poslovanje poteka skladno 
z načrti. Letos so se posvetili predvsem 
digitalizaciji – produkte in storitve raz-
vijajo v smeri, da lahko stranke vse 
več bančnih storitev opravijo iz udobja 
doma (spletno bančništvo, odpiranje 
računov, naročila kartic, varnostnih 
sporočil, plačila na obroke, dnevni li-
miti, potrošniški krediti, oddaja vlog 
za limite in sklepanje turističnih za-
varovanj). V zadnjem času širijo tudi 
nabor storitev, ki so strankam na voljo 
prek sodobnega kontaktnega centra.

V borznoposredniški hiši Ilirika so 
letos dobili veliko novih strank, prav 
tako se je zvišala raven trgovanja. Pou-
darjajo pa, da je bilo leto polno izzivov. 
Pandemija je povzročila motnje v na-
bavnih verigah in posledično spopa-
danje z višjo rastjo cen. V ospredje so 
znova prišla geopolitična tveganja. Ob 
povrnitvi povpraševanja pa so bili pri-
ča okrevanju, ki je na podlagi krepkih 

stimulativnih fiskalnih in monetarnih 
politik zelo izboljšalo rast globalnega 
BDP in poslovanje večjih delniških 
družb. To bo na kapitalskih trgih tudi 
v prihodnjem letu podpiralo delniške 
tečaje.

Okoljska kriza, negotove 
gospodarske razmere in težave v 
dobavnih verigah 

SID banka – Slovenska izvozna in 
razvojna banka poslovnih rezultatov 
pred zaključkom leta 2021 ne razkri-
va. Ugotavljajo, da je bilo pred njimi 
nešteto izzivov. Negotove gospodarske 
razmere, okoljska in energetska kriza 
ter težave v dobavnih verigah so se 
odrazile na podjetjih in posledično 
tudi na aktivnostih SID banke. V okvi-
ru interventnega delovanja so že v 
letu 2020 prilagodili pogoje in obsege 
obstoječih programov in uvedli nove 
interventne programe neposrednega 
financiranja tekočega poslovanja, na-
ložb, raziskav in razvoja pa tudi naložb. 

Bistveno povečali obseg poslovanja
Hiter odziv na spremenjene razme-

re se je pozitivno odrazil na poslovnih 
rezultatih za leto 2020, saj so bistveno 
povečali obseg poslovanja. Kreditni 
portfelj je dosegel 1,8 milijarde evrov. 
Število komitentov se je povečalo za 
21 odstotkov. Za zavarovanje terjatev, 
kreditov in naložb so odobrili 3.979 
kratkoročnih in srednjeročnih pozava-
rovalnih limitov v skupni vrednosti 1,8 
milijarde evrov. Dodatno so vzpostavili 
in izvajali dve jamstveni shemi v ime-
nu in za račun Republike Slovenije s 
potencialnim obsegom 2,2 milijardi 
evrov. Doslej so tako z močnim proti-
cikličnim delovanjem in z večjim prev-
zemanjem tveganj v SID banki za tri 
odstotne točke ublažili padec posojil 
do gospodarstva in s tem zagotovili 
potrebna likvidnostna in naložbena 
sredstva številnim slovenskim podje-
tjem in občinam. Od začetka leta 2021 
do vključno oktobra so odobrili dob-
rih 173 milijonov kreditov podjetjem, 
občinam in komercialnim bankam, za 

173 milijonov 
evrov 

kreditov je SID banka od 
začetka leta 2021 do vključno 
oktobra odobrila podjetjem, 

občinam in komercialnim 
bankam. Za zavarovanje 

terjatev, kreditov in 
naložb pa je odobrila 
dobri 2 milijardi evrov 
pozavarovalnih limitov.
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zavarovanje terjatev, kreditov in na-
ložb pa odobrili 2,07 milijarde evrov 
pozavarovalnih limitov. 

Boljši pogoji financiranja z uporabo 
zelene obveznice

SID banka je letos uvedla tri nove 
programe financiranja. Prvi je program 
financiranja naložbenih projektov Na-
ložbe 3, ki pospešuje prehod v krožno 
trajnostno gospodarstvo z vključeno 
trajnostno komponento. Sledil je pro-
gram financiranja podjetij, ki delujejo 
na področju cestnih prevozov (Promet 
1), tretji pa je namenjen podjetjem 

vseh velikosti za financiranje naložb 
in obratnih sredstev z jamstvom Pa-
nevropskega garancijskega sklada 
(OSN EGF). Poleg tega pa je financi-
ranje zelenih projektov možno še po 
vseh neposrednih programih SID ban-
ke, za te projekte kot vir financiranja 
uporabijo zeleno obveznico, izdano s 
strani SID banke, kar podjetjem omo-
goči boljše pogoje financiranja.

V zadnjih mesecih so naredili tudi 
pomemben korak k zapolnitvi vrzeli v 
financiranju inovativnih tehnoloških 
projektov univerz in raziskovalnih 
institutov ter njihovi kasnejši komer-
cializaciji v gospodarstvo. Skupaj z 
Evropskim investicijskim skladom in 
Hrvaško banko za obnovo in razvoj 
so namreč ustanovili Sklad za prenos 
tehnologij (Central Eastern European 
Technology Transfer – CEETT platform), 
ki bo pripomogel h komercializaciji 
inovativnih tehnoloških projektov 

univerz in raziskovalnih institucij. 
Pripravljajo tudi dve novi možnosti 
za lastniško financiranje podjetij, ki 
na slovenskem trgu močno zaostaja 
v primerjavi z zahodnimi državami. 
Eden sklad bo namenjen projektom, 
ki so v fazi komercializacije, drugi pa 
bo skušal ublažiti problem nasledstva, 
s katerim se soočajo številna uspešna 
slovenska podjetja.

Letni dobiček pred obdavčitvijo bo 
za dobrih 20 milijonov evrov višji od 
napovedi

Zavarovalnica Triglav bo podrob-
nejše podatke objavila ob koncu leta, 
potrdili pa so, da so tudi v tretjem če-
trtletju leta poslovali uspešno. Zelo 

dobre rezultate so dosegli v zavaro-
valno-tehničnem delu poslovanja in 
pri upravljanju premoženja strank, 
medtem ko so na donose zavaroval-
niškega portfelja vplivale razmere še 
vedno nizkih obrestnih mer. V prvih 
desetih mesecih letošnjega leta so 
dosegli 10-odstotno rast konsolidira-
ne kosmate zavarovalne premije (1,06 
milijarde evrov) glede na primerljivo 
obdobje lani, pri upravljanju premože-
nja strank v vzajemnih skladih in preko 
individualnega upravljanja pa 21-od-
stotno povečanje obsega sredstev v 
upravljanju (na 1,4 milijarde evrov) 
glede na konec leta 2020. Premijo so 
povečali na vseh trgih in v vseh treh 
zavarovalnih segmentih. V Sloveniji 

je rast znašala osem odstotkov, na 
trgih zunaj Slovenije pa 16 odstotkov. 
Premija premoženjskih zavarovanj se 
je povečala za 12 odstotkov, premija 
življenjskih in pokojninskih zavaro-
vanj za devet odstotkov ter premija 
zdravstvenih zavarovanj za odstotek. 
Devetmesečni dobiček pred obdav-
čitvijo skupine je 92,1 milijona evrov, 
kar je 48 odstotkov več kot v enakem 
lanskem obdobju. Pričakujejo, da bo 
njihov letni dobiček pred obdavčitvijo 
višji od prvotno načrtovanega in bo 
znašal od 115 in 125 milijonov evrov.

ZBS podporni član mednarodne 
pobude Net-Zero Banking Alliance

V Združenju bank Slovenije (ZBS) 

pravijo, da so strateška prioritetna 
področja njihovih članic že od leta 
2017 vključevala med drugim tudi »fi-
nanciranje gospodarstva in nove pro-
dukte v povezavi z zeleno ekonomijo«. 
V slovenskem bančnem sistemu se je 
že pred epidemijo okrepila zavest, da 
je treba gospodarsko rast usmeriti v 
naložbe, ki spodbujajo in zagotavljajo 
okoljsko in družbeno ter upravljavsko 
odgovorno in trajnostno vzdržno go-
spodarsko rast. 

Tako je združenje pomagalo člani-
cam pri implementaciji novo spreje-
te evropske regulative in regulative 
v nastajanju, ki opredeljuje zahteve 
poslovanja bančnega sektorja s ci-
ljem vključevanja ESG (environmen-

tal/okoljskih, social/socialnih, go-
vernance/upravljavskih) elementov 
v praktično vse procese poslovanja 
bančnega sektorja od strateške ravni 
pa do ocenjevanja in spremljave kredi-
tnega tveganja v procesu financiranja 
gospodarstva in prebivalstva. 

Nujno je povezovanje z 
gospodarstvom

Zelo pomembno pri delu ZBS pa je 
povezovanje z gospodarstvom, finanč-
nimi organizacijami ter znanstvenimi, 
tehničnimi in drugimi institucijami 
in z organizacijami, ki so aktivne na 
področju razvoja in osveščanja gle-
de pomembnosti vključevanja ESG 
elementov v gospodarski in družbeni 
razvoj tako znotraj nacionalnih meja, 
kakor tudi v Evropi in globalno. Tako je 
ZBS oktobra letos med prvimi sorodni-
mi združenji evropskih držav postalo 
podporni član mednarodne pobude 
Net-Zero Banking Alliance, ki jo vodijo 
Združeni narodi in je osredotočena na 
uresničitev ambicij bančnega sektor-
ja, da uskladi svoje zaveze s Pariškim 
podnebnim sporazumom. S tem se 
združenje zavezuje, da bo dodatno 
krepilo prizadevanja za pospešitev 
prehoda bančnega sektorja k finan-
ciranju razogljičenega gospodarstva 
in nudilo podporo ambicijam svojih 
članic za doseganje tega cilja ter iz-

115 do 125 
milijonov 

evrov 
naj bi letos znašal dobiček 

pred obdavčitvijo v 
Zavarovalnici Triglav 
in bo višji od prvotno 

načrtovanega.

V SID banki so doslej z 
močnim proticikličnim 
delovanjem in z večjim 
prevzemanjem tveganj 
za tri odstotne točke 
ublažili padec poso-
jil do gospodarstva 
in s tem zagotovili 
potrebna likvidnostna 
in naložbena sredstva 
številnim slovenskim 
podjetjem in občinam.
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TOP 30 finančnih družb  
v letu 2020 po čistem dobičku*TOP 3030

polnjevanje novih regulatornih zahtev 
in pričakovanj na področju upravljanja 
podnebnih tveganj.

Večja digitalizacija in trajnostno ter 
okolju prijazno gospodarstvo

Tudi v letu 2022 bodo aktivnosti ZBS 
povezane z zniževanjem negativnih 
posledic pandemije covida-19 na go-
spodarstvo in prebivalstvo, z digitaliza-
cijo, kibernetsko varnostjo ter podporo 
financiranju postcovid gospodarskega 
okrevanja na okoljsko in družbeno dol-
goročno odgovoren in vzdržen način. 

Eden pomembnih ciljev Nove KBM 
v letu 2022 je postati še naprednej-
ša finančna institucija na področju 
vodenja okoljskih in družbenih vidi-
kov ter korporativnega upravljanja. 
Ta cilj želijo doseči z ESG strategijo, 
ki je njihov odziv na vse bolj pereča 
vprašanja o tem, v kakšnem svetu 
želimo živeti in ga zapustiti prihod-
njim generacijam. Finančne institu-
cije, med njimi tudi Nova KBM, imajo 
velik vpliv na gospodarstvo, družbo 
in okolje. Zato si v Novi KBM v okviru 
možnih pristojnosti prizadevajo, da 
se v gospodarstvu in družbi poveča 
energetska učinkovitost in zmanjšajo 
negativni vplivi na okolje.

Največja tveganja izhajajo iz 
epidemičnih razmer

V zavarovalnici Triglav pričakujejo, 
da bo njihovo poslovanje v letu 2022 
potekalo v nekoliko izboljšanem, a še 
vedno negotovem poslovnem okolju. 
Največja tveganja bodo še naprej izha-

jala iz epidemičnih razmer, trgi regije 
pa bodo ostali zelo konkurenčni in di-
namični. V teh razmerah Skupina na-
črtuje povečanje obsega zavarovalne 
premije na več kot 1,4 milijarde evrov, 
dobiček pred obdavčitvijo med 120 in 
130 milijoni evrov in ugoden kombini-
rani količnik pod 93 odstotki. Za leto 
2022 so si postavili ambiciozne cilje. 
Načrtujejo nadaljnjo premijsko rast 
tako na obstoječih trgih regije kot 
tudi na tistih trgih EU, kjer delujejo 

po načelu prostega pretoka storitev, 
dobro poslovanje pa pričakujejo tudi 
v dejavnosti upravljanja premoženja 
strank. Zaradi rasti zavarovalnega por-
tfelja in drugih dejavnikov pričakujejo 
povečan obseg škod, pri množičnih 
škodnih dogodkih pa podobne trende 
kot v preteklih letih. Pri poslovanju 
bodo pazili na stroškovno racionali-
zacijo, povečanje stroškov načrtujejo 
predvsem pri stroških pridobivanja 
zavarovanj, digitalizaciji in naložbah 
v informacijsko tehnologijo. 

Zgodovinsko nizke obrestne mere
Tudi v borznoposredniški hiši Ilirika 

so optimistični. Pozitivno naravnanost 
vlagateljev na globalnih trgih bodo v 
prihodnjem letu spodbujale zgodo-
vinsko nizke obrestne mere, četudi se 
te nekoliko povišajo. Svoje bo dodalo 
nadaljevanje pospešenega razvoja in 
trženja informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij, kot je računalništvo v ob-
laku. Ob vsem tem pa bo delniškim 
trgom krepko podporo dajal nedavno 
v ZDA sprejeti program visokih vlaganj 
v infrastrukturo. 
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Družba Čisti dobiček (v 
EUR)

Celotni prihodki  
(v EUR)

Povprečno število 
zaposlenih

1. Nova KBM, Maribor 210.473.000 277.251.000 1.426

2. NLB, Ljubljana 113.853.000 318.054.000 n. p.

3. KD, Ljubljana 69.001.848 70.515.726 1

4. Zavarovalnica Triglav, Ljubljana 57.997.639 719.334.737 2.249

5. Zavarovalnica Sava, Maribor 48.896.888 411.105.685 1.404

6. GEN, Krško 45.663.816 231.349.616 60

7. SKB, Ljubljana 39.545.000 120.211.000 839

8. SDH, Ljubljana 25.981.000 36.070.000 60

9. GB, Kranj 23.779.000 59.361.000 418

10. Meta Ingenium, družba tveganega 
kapitala, Ljubljana 16.511.393 27.331.702 0

11. Unicredit banka Slovenija, Ljubljana 16.202.000 82.682.000 n. p.

12. Banka Intesa Sanpaolo, Koper 15.547.000 79.993.000 n. p.

13. Addiko Bank, Ljubljana 12.845.000 59.459.000 343

14. Vzajemna, Ljubljana 11.851.602 357.723.072 n. p.

15. SID banka Ljubljana 10.462.000 29.618.000 214

16. Monetic, Ljubljana 9.528.000 20.466.000 59

17. Belektron, Ljubljana 9.464.744 817.978.115 7

18. SKB Leasing, Ljubljana 9.249.938 37.432.802 70

19. Vita, življenjska zavarovalnica, Lju-
bljana 8.671.328 89.708.288 50

20. Summit Leasing Slovenija, Ljubljana 8.638.795 33.503.939 150

21. Vizija holding, Ljubljana 7.347.433 7.869.521 0

22. Finforti, Ljubljana 6.571.066 6.904.042 4

23. Vizija holding ena, Ljubljana 6.520.692 6.939.848 0

24. DH, Ljubljana 6.362.000 42.419.000 n. p.

25. DBS, Ljubljana 6.190.000 27.215.000 n. p.

26. Triglav skladi, Ljubljana 6.017.196 26.726.957 68

27. Generali, Ljubljana 5.660.652 412.389.217 1.399

28. Comtrade Solutions Management, 
Ljubljana 5.558.776 5.565.643 0

29. NLB Skladi, Ljubljana 5.489.657 20.651.581 41

30. Emil Frey Automobil Holding, Lju-
bljana 5.387.947 6.874.443 0

Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti

V Zavarovalnici Tri-
glav so v prvih desetih 
mesecih letošnjega leta 
dosegli 10-odstotno rast 
konsolidirane kosmate 
zavarovalne premije 
(1,06 milijarde evrov) 
glede na primerljivo 
obdobje lani, pri upravl-
janju premoženja strank 
v vzajemnih skladih 
in preko individual-
nega upravljanja pa 
21-odstotno povečanje 
obsega sredstev v uprav-
ljanju (na 1,4 milijarde 
evrov) glede na konec 
leta 2020. Premijo so 
povečali na vseh trgih in 
v vseh treh zavarovalnih 
segmentih.
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Tako se smejijo tisti, ki bodo prihranili pri  
dohodnini in poskrbeli za lepšo prihodnost!

V mesecu decembru Modra zavarovalnica vsem, ki boste vplačali 
individualno premijo, podari vstopne stroške.

S pomočjo QR kode preverite, koliko lahko prihranite pri dohodnini.

080 2345

www.modra.si

Pridružite se jim!
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nemškem trgu so ga celo povečali. 
Zabeležili so tudi povečano pov-
praševanje, obenem pa so morali 
spretno krmariti med podražitvami 
materialov in med omejitvami za-
radi covida-19. Ob koncu leta 2021 
pričakujejo približno 12 milijonov 
prihodkov in pravijo, da je to leto 
preseglo pričakovanja in da z opti-
mizmom zrejo v leto 2022.  

Podražitev cen materialov 
predstavlja precejšen izziv pri 
poslovanju

Vsekakor je bil največji izziv 
obvladovanje podražitev cen ma-
terialov, saj se materiali dražijo 
praktično na tedenski ravni. Teža-
ve prepoznavajo v dobavnih rokih 
materialov in v cenah surovin. Sami 
bi si želeli zagotoviti cene tudi bolj 
dolgoročno, saj bi s tem povzročili 
več zadovoljstva pri distributerjih 
in končnih kupcih.

Za leto 2022 kaže, da se bo trend 
povpraševanja malo umiril, enako 

kaže na trgu surovin in materialov. 
Upajo, da se bo pandemija umirila 
in bosta spet omogočena normalno 
planiranje in dobave. Za naslednje 
leto imajo že veliko naročil, tako 
da so napovedi za leto 2022 dobre, 
veseli pa bodo, če bodo ponovili 
uspeh letošnjega leta. Obetajo si 
vsaj ponovitev letošnjega leta. 

V podjetju Jeruzalem Ormož 
zadovoljni s poslovanjem v letu 2021 

Podjetje Jeruzalem Ormož je v 
slovenskem prostoru prisotno že 
od leta 1930. Pravijo, da so s po-
slovanjem zadovoljni, vendar se 
močno pozna upad na segmentu 
horeca. Ta je bil opazen od sep-
tembra naprej, ko je začel veljati 
obvezni pogoj PCT. 

O točnih prihodkih ob koncu leta 
še ne morejo govoriti, saj sta pred 
njimi dva najpomembnejša meseca 
tega leta. Kljub vsemu menijo, da bo 
leto boljše od preteklega za nekje 
15 do 20 odstotkov. 

Tudi v vinski industriji vse dražji 
materiali in daljši roki dobav

V podjetju povedo, da jim je preg-
lavice delalo odpiranje in zapiranje 
države zaradi epidemije, trenutno pa 
izpostavljajo velike izzive glede dra-
žitve vsega (materiali, elektrika) ter 
občutno podaljšanih rokov dobave. 
Pa kljub temu optimistični zrejo v pri-
hodnost. Načrtujejo namreč prenovo 
celotne blagovne znamke Jeruzalem 
Ormož in nadaljnjo krepitev na po-
dročju programa penin. 

Največ težav pričakujejo v segmen-
tu horeca, saj je vezano na gostince 
– sprašujejo se, kolikim bo uspelo pre-
živeti krizo zaradi covida-19 in bodo v 
naslednjem letu še poslovali. Pravijo, 
da je situacija zelo skrb vzbujajoča, 
saj se že zdaj soočajo s pomanjkanjem 
kadra. Druga težava pa so podaljšani 
roki dobave in vedno višje cene. Izziv 
bo držati stroške pod nadzorom, saj so 
bile cene v preteklosti stabilne, zdaj 
pa so močno podivjale, in kot kaže, se 
bo to še nadaljevalo. Predvidevajo, da 

Leto 2021 je bilo precej burno, pandemija je postavila kmetijstvo, gozdar-
stvo, lesarstvo in prehrambno industrijo pred velik izziv. Soočajo se z vse 
višjimi cenami surovin in materialov, vse daljši pa so tudi dobavni roki. 
Pričakujejo, da bodo v drugi polovici prihodnjega leta lažje zadihali. 

Trenutna tendenca, pa ne 
samo v kmetijstvu, ampak 
tudi v drugih panogah, se 

usmerja v ohranjanje narave, panogi 
se pogosto dodaja beseda trajnostno. 
Kot je poročala STA, se je na podnebni 
konferenci COP26 v Glasgowu, ki je 
potekala 6. novembra letos, skupina 
držav zavezala k takojšnjemu ukrepa-
nju in investicijam za zaščito narave. 
Kmetijski sektor skupaj z gozdarstvom 
in drugo rabo tal prispeva okoli četr-
tino globalnih izpustov toplogrednih 
plinov, je sporočilo britansko pred-
sedstvo COP26. Obenem je na kon-
ferenci 28 držav, ki predstavljajo 75 
odstotkov globalne trgovine s ključ-
nimi surovinami, ki lahko ogrožajo 
gozdove, kot so denimo palmovo olje, 

kakav in soja, sprejelo odločitev, da 
se združijo v Načrtu za gozdove, kme-
tijstvo in trgovanje s surovinami. Ta 
naj bi zagotovil trajnostno trgovino 
in zmanjšal pritisk na gozdove, med 
drugim s pomočjo malim kmetom in 
povečanjem transparentnosti dobav-
nih verig.

Nas pa je zanimalo, kako so po-
slovala slovenska kmetijska, lesno-
predelovalna in živilska podjetja v 
burnem letu 2021, kakšni so bili 
njihovi največji izzivi in kaj napo-
vedujejo za leto 2022. Pogovarjali 
smo se z direktorjem podjetja Riko 
Hiše, Markom Obrstarjem, Goraz-
dom Bedenčičem iz podjetja Pukla-
vec Family Wines ter s predstavniki 
Mlekarne Celeia. 

Riko Hiše: Ohranili tržne deleže, v 
Nemčiji celo povečali 

Podjetje Riko Hiše je slovenski 
proizvajalec individualno oblikovanih, 
nizkoenergijskih in ekoloških lesenih 
montažnih objektov. Leta 1997 so za-
čeli proizvodnjo masivnih lesenih pre-
dizdelanih elementov, nato so prev-
zeli sistemski patent za proizvodnjo 
lesenih masivnih objektov, kasneje pa 
so k svojim konstrukcijskim rešitvam 
dodali še okvirne sisteme gradnje. Do 
danes se je podjetje razširilo tudi v 
tujino, zavezani so k rabi ekoloških 
materialov, velik poudarek pa dajejo 
pomenu zdravega bivanja in zdrave ter 
do okolja odgovorne gradnje.

V letu 2021 so ohranili tržne de-
leže na svojih največjih trgih, na 

Daljši dobavni roki, vse 
dražje surovine
Avtorica: Urška Kužner 
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bodo zaradi poviševanja stroškov tudi 
sami prisiljeni dvigniti cene.

Pričakujejo, da jih bo s subven-
cijami podprla tudi država. Želijo si 
večje povezanosti in razvoj turistič-
nega segmenta, saj lahko tako pove-
čajo poslovanje. Predvsem pa si želijo 
dogodkov, sejmov in festivalov v živo, 
mreženja in novih poslovnih prilož-
nosti, ki so mogoče le na takšen način. 

Na nekatere embalažne materiale 
čakajo 2,5-krat dlje kot pred 
epidemijo

Tudi v Mlekarni Celeia se bodo leta 
2021 spominjali ne le po epidemiji, 
ampak tudi po podražitvah vhodnih 
surovin. Vse vpliva tako na prihodke od 
prodaje in na dobiček, največji izzivi pa 
so še vedno povezani z višanjem cen 
vhodnih surovin in daljšanjem dobav-
nih rokov. Kot primer navajajo, da se 
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je pri nekaterih embalažnih materialih 
dobavni rok podaljšal za 2,5-krat. Kljub 
temu je daljšanje dobavnih rokov lažje 
obvladljivo kot pa spremembe v cenah 
vhodnih surovin, materialov in ener-
gentov, saj v večini primerov zahteva 
le prilagoditve v času oddaje naročila, 
ki ga nadzorujejo sami. Višanja cen pri 
vhodnih surovinah, embalažnih ma-
terialih in energentih pa ne morejo v 
celoti pokriti z notranjimi rezervami in 
so tako prisiljeni v višanje cen izdelkov, 
kjer pa so odvisni od pogajanj s trgovci. 

Prihodnost živilskopredelovalne 
industrije je trajnostno naravnana

V naslednjem letu pričakujejo 
podobno poslovanje kot letos, več 
pa pričakujejo od države, in sicer 
predvsem to, da bo spodbujala ak-
tivnosti, ki bodo povečevale konku-
renčnost slovenskega kmetijstva in 

živilskopredelovalne industrije kot 
verige. Prepričani so, da se lahko le 
skupaj borijo za povečevanje dodane 
vrednosti v celotni verigi in ne le za 
povečevanje zaslužkov posamezne-
ga člena. Seveda pa se mora konku-
renčnost verige graditi na principih 
trajnostne naravnanosti in krožnega 
gospodarstva.

V Mlekarnah Celeia poudarjajo, 
da so del živilskopredelovalne in-
dustrije, del pridelave in predela-
ve in kot takšni vedno odvisni od 
družbenega okolja, ki vpliva na pre-
hranjevalne navade in od pogojev 
poslovanja. Vse spremembe, ki se 
bodo dogajale v teh dveh sferah, 
bodo vplivale na celotno verigo od 
vil do vilic. Pričakujejo, da bo prva 
polovica leta 2022 zelo podobna 
trenutni situaciji, kasneje pa priča-
kujejo umirjanje. 
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PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE
Z ENERGIJO

Stegne 23a,
1000 Ljubljana

info@solvera-lynx.com
Tel.: (01) 401 28 60

Digitalizacija energetskih podatkov v realnem času 

Analiza profilov porabe in napoved prihodnjih potreb po energiji

Korak bližje vpeljavi sistema 50001: Sistem upravljanja z energijo

Podpora ukrepom doseganja energetskih prihrankov in zmanjšanja CO₂ izpustov

Nadzor nad sistemskimi napakami in izgubami  
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STROJNA OPREMA ZA SPREMLJANJE
PORABE ENERGIJE

ENERGETSKI PREGLEDI IN
ENERGETSKO SVETOVANJE

POLNILNE POSTAJE
ZA VSE TIPE ELEKTRIČNIH VOZIL

JASEN POGLED NA ENERGIJO 
ENERGETSKO UČINKOVITA INDUSTRIJA 
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