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Tudi v krizi je priložnost za rast 

Čeprav časi za slovensko industrijo niso najbolj rožnati, pa nam 
je iz zgodovine poznano, da se prav v najtežjih časih pospešeno 
rojevajo nove ideje, uvajajo se nove rešitve, iščemo drugačno pot. 

Tudi v marsikateri slovenski gospodarski družbi ni nič drugače.
Slovenska industrijska podjetja so že pred pandemijo stopila na pot 

preobrazbe v inovativno, krožno in digitalno poslovanje in ta preobrazba še 
zdaleč ni končana. Za nekaj časa so jih sicer na tej poti močno upočasnili 
ukrepi za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2, ki so jih sprejele skorajda 
vse države in so na svetovni ravni ustavili proizvodne procese ter prekinili 
dobaviteljske verige. Poleg turizma je pandemija najbolj prizadela stori-
tvene dejavnosti, zaradi manjšega prometa tovornih in osebnih vozil pa 
tudi transportni sektor, medtem ko je del proizvodnih industrijskih panog 
(predvsem informacijska in komunikacijska dejavnost) zlasti v drugem delu 
pandemije posloval normalno ali celo prosperiral. Zelo so bila uspešna 
visoko tehnološka in farmacevtska podjetja, ki so epidemijo prebrodila 
brez večjih negativnih posledic.

In ko je bilo že videti luč na koncu tunela, ko so bila podjetja prepričana, 
da je najhujše mimo in da se življenje vrača v ustaljene tirnice, se je, za 
veliko večino povsem nepričakovano, začela vojna v Ukrajini. Morda je ta 
celo večja ovira podjetjem kot sam virus, saj prekinja ustaljene dobavne 
poti, viša ceno surovinam, materialom, polizdelkom, energentom … Morda 
se bomo morali soočiti tudi s prekinjeno dobavo energentov. 

Trenutno stanje res ni lahko, prihodnost pa zelo negotova. Kot pravi 
profesor na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Jožef 
Medved, bo naslednje obdobje ključno za gospodarstvo. Kot najpomemb-
nejše izzive vidi razvoj novih izdelkov in tehnologij, zeleni prehod, zmanj-
šanje izpustov toplogrednih plinov, krožno gospodarstvo, digitalizacijo 
proizvodnje in poslovanja, pridobivanje in usposabljanje kadrov, prehod 
na ustrezno energijo, zmanjšanje porabe in reciklažo energije.

A še vsaka kriza je naplavila ne le poražence, ampak tudi zmagovalce. 
In naša industrija je že večkrat doslej dokazala, da je iznajdljiva, agilna, 
fleksibilna, da zna in zmore. Prepričana sem, da bo veliko podjetij, ki bodo 
tudi iz te krize prišla kot zmagovalci. 
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Slovenska industrija  
pred velikimi izzivi
Avtorica: Andreja Šalamun

»Industrija v Sloveniji se čez čas nenehno spreminja, tudi v času pandemi-
je in tudi zaradi vojne v Ukrajini,« pravijo na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. »Pred pandemijo začeta preobrazba v inovativno, 
krožno in digitalno industrijo še zdaleč ni končana in tudi zaradi gospo-
darskih šokov doživlja prilagajanje predvsem na področjih tehnološke su-
verenosti in avtonomije,« izpostavijo. 

»Slovenska industrija s 
svojo izvozno usmer-
jenostjo in inovativ-

nostjo predstavlja temelje blaginje 
in razvoja Slovenije ter je vitalni del 
njenega gospodarstva, zato ji je treba 
nameniti ustrezno pozornost,« se za-
vedajo na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT). Kot po-
jasnijo, se v ožjem smislu industrija 
nanaša na proizvodno-predelovalne 
dejavnosti, ki v Sloveniji zaposlujejo 
več kot 201.722 oseb v 19.671 podjetjih. 
Slovenska predelovalna dejavnost v 
povprečju zadnjih let prispeva četrti-
no dodane vrednosti slovenskega go-
spodarstva, s tem pa se naša država 
uvršča na tretje mesto v EU-27, za Irsko 
in Češko. Pomemben del industrije, ki 
ni predelovalna, so storitve, več kot 
četrtina storitvenih dejavnosti v Slo-
veniji pa je vezana na predelovalno 
industrijo. »Meje med proizvodnjo in 
storitvami so postale zamegljene in 
interakcije med storitvami in proizvo-
dnjo se v vseh panogah povečujejo, pri 
tem pa ima veliko vlogo digitalizacija,« 
pojasnijo na MGRT. Prepričani so, da 
»pred pandemijo začeta preobrazba 
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Na kaj vse je vplivala 
pandemija? 

Evropska komisija je v 
okviru posodobljene 
industrijske strategije 
2021 pripravila analizo 
nekaterih industrijskih 
ekosistemov in prišla do 
naslednjih ugotovitev: 
turistična panoga je za-
radi pandemije poslova-
la negativno, prav tako 
tudi kreativne dejavno-
sti in kultura, za podro-
čje vesolja in obrambe 
je pandemija pomenila 
povečanje možnosti in 
rasti, medtem ko je pri-
nesla spremembe tudi 
na področje tekstilne 
industrije – podala je 
nov pogled na tekstil 
in usmeritev v krožne 
modele. Na industrijo 
elektronike, na nizko-
ogljično industrijo in 
na industrijo obnovlji-
vih virov energije pan-
demija ni imela vpliva, a 
ker se povečuje poraba, 
iščejo v teh ekosiste-
mih nove rešitve za čim 
večjo samostojnost. Na 
področju mobilnosti so 
se po ugotovitvi komi-
sije povečale možnosti 
za rast zaradi hitre pri-
lagodljivosti, medtem 
ko naj pandemija ne 
bi vplivala na področje 
kmetijstva in prehrane 
ter na gradbeništvo. 
Prinesla pa je veliko 
naložb v nove rešitve 
in veliko novih izzivov 
na področju zdravstva. 
Še največjo rast je za-
radi pandemije doživela 
digitalizacija, kjer so se 
pojavili tudi novi modeli 
poslovanja. 

v inovativno, krožno in digitalno indu-
strijo še zdaleč ni končana in tudi zaradi 
gospodarskih šokov doživlja prilagaja-
nje predvsem na področjih tehnološke 
suverenosti in avtonomije«.

Ozka grla v dobavnih verigah
»Prvi val epidemije koronavirusa in 

posledično uvedeni ukrepi za omejitev 
njegovega širjenja so predelovalne de-
javnosti močno prizadeli: na globalni 
ravni je prihajalo do ustavitev proizvod-
nih procesov in prekinitev dobaviteljskih 
verig,« povedo na Uradu za makroeko-
nomske analize in razvoj (Umar). Sledilo 
je okrevanje svetovne potrošnje, ki pa 
ji ponudba zaradi ukrepov za omeje-
vanje širjenja koronavirusa, nekaterih 
naravnih katastrof in pomanjkanja de-
lovne sile ni mogla slediti. Posledično 
so nastala ozka grla v dobavnih verigah, 
ki na industrijsko proizvodnjo negativno 
vplivajo tudi v tem letu.

»Zadnje obdobje, ki ga zaznamujejo 
prekinjene oskrbovalne verige, je prilož-
nost za streznitev,« pa meni Marko Drob-
nič, predsednik uprave Taluma. »Proizvo-
dnje materialov na začetku vrednostnih 
verig je treba ohranjati čim bližje njihovi 
porabi, saj nam ne bo čisto nič pomaga-
lo znanje na koncu verige vrednosti in v 
storitvah, če bomo pri materialih ostali 
odvisni in nebogljeni,« opozarja. Pouda-
ri, da izrazito izvozno naravnana ekono-
mija, kot je naša, potrebuje primerljivo 
in konkurenčno poslovno okolje. »Slab 
primer je podpora energetsko intenzivni 
industriji, ko naša država desetletje ni 
prenesla smernic v svoj pravni red.«

Ukrepi so dosegli cilj 
Kot pravi prof. dr. Jožef Medved z 

Naravoslovnotehniške fakultete v Lju-
bljani, je pandemija pomenila šok za 
delovanje industrije in v letu 2020 se 
je obseg BDP-ja močno zmanjšal. »A po 
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vzpostavitvi kriznega menedžiranja je 
industrija prilagojeno in uspešno de-
lovala naprej. BDP se je v letu 2021 po-
večal za več kot osem odstotkov in je 
presegel predkrizno obdobje. Pokazalo 
se je, kako pomembna je industrija 
za Slovenijo,« je prepričan Medved. 
Ocenjuje, da so paketi ukrepov (PKP) 
dosegli svoj cilj in omogočili gospo-
darstvu »ne samo obstoj, ampak celo 
napredek«. Poudari, da zdaj potrebu-
jemo intenzivno vlaganje v raziskave 
in razvoj, da bo naše gospodarstvo 
konkurenčno. »Razpisi za projekte na 
področju zelenega prehoda in digita-
lizacije, ki so bili razpisani v zadnjem 
obdobju, predstavljajo pomoč države. 
Podjetja pa bodo morala tudi sama 
pospešiti raziskave in razvoj,« pravi.

Manjka usposobljene delovne sile 
Poleg pomanjkanja surovin in po-

lizdelkov je lani proizvodnjo sloven-
skih predelovalnih dejavnosti začelo 
vse bolj omejevati tudi pomanjkanje 
usposobljene delovne sile. 

»Številni delodajalci to rešujejo z 
zaposlovanjem tujih delavcev; tako je 
v letu 2021 zaposlovanje tujih delavcev 
k rasti števila delovno aktivnih prispe-
valo skoraj 50 odstotkov,« ugotavljajo 
na Umarju. Dodajo, da imamo v Slo-
veniji v primerjavi z drugimi državami 
še vedno nizek delež delovno aktivnih, 
starejših od 55 let. »S pomanjkanjem 
delovne sile bi se lahko med drugim 
soočali tudi z oblikovanjem spodbud 
za daljšo delovno aktivnost, prilagaja-
njem delovnega okolja starejši delovni 
sili in s spodbujanjem ter omogoča-
njem pridobivanja ustreznih znanj in 
spretnosti,« menijo na Umarju.

Jožef Medved poudari, da potrebu-
jemo predvsem visoko usposobljen 
kader, ki ga lahko vključimo v delovne 
procese gospodarstva. »Nekontroliran 
uvoz tujih delavcev tega ne rešuje,« 
je prepričan. Meni, da potrebujemo 
usklajeno delovanje politike in gospo-
darstva, predvsem pa strategijo. In to 
ne samo za uvoz delovne sile, ampak 
tudi strategijo nacionalnega načrta 
izobraževanja in preprečevanja bega 
delavcev v tujino. »Če bomo omogočili 

najboljše poslovno okolje, znali ceniti 
domače znanje in nagraditi delavce 
za njihovo delo, bodo ostali doma, iz 
tujine pa bodo prihajali kadri, ki jih 
potrebujemo,« je prepričan.

Potrebujemo tuje delavce 
»Trg delovne sile je lahko tudi gro-

žnja za slovensko industrijo, ki je še 
vedno zelo delovno intenzivna,« pa 
meni ekonomist dr. Maks Tajnikar z 
ljubljanske Ekonomske fakultete. »V 
Sloveniji smo v industriji v časih tran-
zicije zmanjšali delovno intenzivnost 
manj kot večina tranzicijskih držav. 
Slovenska industrija potrebuje delov-
no silo, drugače ne more rasti,« pou-
darja. Doda, da bo treba na kratek rok 
spodbujati priseljevanje delovne sile 
iz tujine. »Nič hudega, številne države 
v svetu so tako zasnovale svojo rast. 
Na žalost smo veliko take delovne sile 
izgubili v času najhujše pandemije in 
zastoja industrijske dejavnosti, saj smo 
skrbeli zgolj za zaposlenost slovenske 
delovne sile. Danes so baze, od koder 
so prihajali tuji delavci, v veliki meri 
preusmerjene na druge trge, kjer so 
plače višje,« pove sogovornik. Poleg 
uvoza delavcev pa bomo morali po 
njegovem mnenju zmanjšati delovno 
intenzivnost slovenske industrije. »Rast 
industrije bo v prihodnje treba zasno-
vati na naložbah in povečanju kapitala 
v industrijskih podjetjih,« pravi.

Do leta 2030 nižje število 
zaposlenih 

Na MGRT pravijo, da se zavzemajo 
za čim bolj fleksibilen trg dela (tudi v 
smislu uvoza delovne sile iz tujine, kjer 
je to potrebno), pa tudi za več kakovo-
stnejših delovnih mest z višjo dodano 
vrednostjo in posledično boljšim pla-
čilom. »Povečevanje avtomatizacije in 
padec izvoza v letu 2020 zaradi epide-
mije naj bi prispevala k temu, da se 
je zaposlenost v obdobju 2019–2020 
v povprečju krčila. Podobno bo v de-
setletju kasneje, ko bo pritisk na dvig 
konkurenčnosti zahteval večja vlaganja 
in vitke, inovativne modele poslovanja. 
Svetli izjemi bosta strojna in elektro 
industrija, kjer bo visoka rast dodane 
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»Proizvodnje 
materialov na 

začetku vrednostnih 
verig je treba ohranjati 
čim bližje njihovi porabi, 
saj nam ne bo čisto nič 
pomagalo znanje na 
koncu verige vrednosti 
in v storitvah, če bomo 
pri materialih ostali 
odvisni in nebogljeni,« 
opozarja Marko Drobnič, 
predsednik uprave 
Taluma. 

»Razpisi za 
projekte na 

področju zelenega 
prehoda in digitalizacije, 

ki so bili razpisani 
v zadnjem obdobju, 

predstavljajo pomoč 
države. Podjetja pa 

bodo morala tudi sama 
pospešiti raziskave 

in razvoj,« pravi prof. 
dr. Jožef Medved z 

Naravoslovnotehniške 
fakultete v Ljubljani.

vrednosti preprečevala padec zapos-
lenosti. Število zaposlenih naj bi se do 
leta 2020 skrčilo za 7.000 oseb glede na 
leto 2018, do leta 2030 pa se bo znižalo 
še za 15.000,« napovedujejo na mini-
strstvu. Dodajo, da bo nominalna rast 
dodane vrednosti, ki najbolje odraža 
organsko rast poslovanja, preprečila 
še hitrejše znižanje števila zaposlenih, 
»ki bo primarno posledica tako višanja 
stopnje avtomatizacije proizvodnje kot 
tudi bolj intenzivnega povezovanja in-
dustrije z drugimi deli gospodarstva«.

Težave v avtomobilski industriji 
»Kljub zgoraj navedenim težavam pa 

je industrijska proizvodnja slovenskih 
predelovalnih dejavnosti že v zadnjem 
četrtletju leta 2020 dosegla raven iz zad-
njega četrtletja pred epidemijo, v letu 
2021 pa se je obseg proizvodnje prede-
lovalnih dejavnosti medletno povečal za 
skoraj 12 odstotkov,« povedo na Umarju. 
Ob tem med panogami navzdol precej 

izstopa avtomobilska industrija, ki so 
jo močno prizadele težave z dobavami 
polprevodnikov in tudi nekaterih drugih 
sestavnih delov, zaradi česar njen obseg 
proizvodnje še vedno zelo zaostaja za 
ravnmi pred epidemijo. 

Kot pravi Medved, je del proizvodnih 
industrijskih panog (predvsem infor-
macijska in komunikacijska dejavnost) 
v času pandemije, predvsem v dru-
gem delu, posloval normalno ali celo 
prosperiral. »Proizvodnja materialov, ki 
je na začetku pandemije utrpela padec 
proizvodnje, se je nato hitro pobrala in 
dosegla pred-koronsko proizvodnjo. 
Posebej je treba poudariti uspešnost 
visoko tehnoloških podjetij in proizvo-
dov, ki so pandemijo prebrodila brez 
večjih negativnih posledic,« izpostavi 
Medved in doda, da je poleg turizma 
pandemija najbolj prizadela storitvene 
dejavnosti, zaradi manjšega prometa 
tovornih in osebnih vozil pa tudi tran-
sportni sektor.   

Pomen zdrave in uravnotežene prehrane 
Sovita. 
27 let vodilni na področju prehranskih storitev v Sloveniji

• zajtrki, malice, kosila     • v podjetjih različnih gospodarskih panog,

• v šolah (OŠ, SŠ, univerze, vrtci),   • v bolnišnicah, domovih za ostarele, ...
• catering ob posebnih dogodkih (poslovne pogostitve, maturanstski plesi, sejmi, ...)

580
zaposlenih

130

naročnikov

 40.000
dnevno 

pripravljenih 
obrokov 

po vsej
Sloveniji 

27
let tradicije na 

slovenskem trgu

Zdrava prehrana je naše poslanstvo
Zdravi in siti zaposleni so pri delu bolj učinkoviti 
in zadovoljni, učenci v šolah se bolje učijo
Hranljiva in uravnotežena prehrana vplivata na počutje, 
kognitivne sposobnosti in koncentracijo otrok v šolah, 
na večje zadovoljstvo zaposlenih in njihovo zdravje.

Outsourcing prehranskih 
storitev kot rešitev za vas
• Enostavnejši pregled nad kakovostjo storitev.
• Dolgoročni finančni in časovni prihranki, boljši pregled 
   nad stroški in poslovanjem.
• Hitrejša koordinacija in komunikacija.
• Zmanjšanje števila dobaviteljev olajša delo.
• Z izmenjavo dobrih praks domačega okolja in tujih trgov 
   vam nenehno nudimo izboljšane storitve.

Prevzamemo tudi vaše skrbi
Namesto vas spremljamo in uvajamo nove regulative (HACCAP, 
alergeni, Urad za varno hrano), urejamo postopkovno zapletene 
javne razpise nabave živil, kadrovske in organizacijske izzive 
v kuhinji, inšpekcijske službe, ...

Sovita Prehrana in storitve d.o.o.
Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana
T 01 420 5800  E info@sovita.si  W www.sovita.si

Kakovost na prvem mestu
Jedilnike sestavljamo po načelih zdravega prehranjevanja, 
upoštevamo tudi želje gostov. 
Izbiramo zanesljive, kakovostne, v največji meri lokalne 
dobavitelje. Lastna služba za kakovost in higieno skrbi 
za stalen razvoj storitev ter skladnost s standardi. SovitaSlovenija @sovita.si

Skrbimo za zaposlene
Kot Družbeno odgovoren delodajalec skrbimo za 
zadovoljstvo naših zaposlenih, naših gostov in varstvo 
okolja. Redno se izobražujemo in usposabljamo. 
Verjamemo, da so zadovoljni zaposleni = zadovoljni gostje.
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Vojna v Ukrajini 
zahteva številne 
prilagoditve
Avtorica: Andreja Šalamun

Letos stanje v svetovnih dobavnih verigah dodatno zaostruje vojna v Ukraji-
ni, ki je povzročila še večje pomanjkanje nekaterih materialov in polizdelkov; 
poleg tega industrijo pestijo tudi visoke cene nekaterih surovin in energen-
tov. »Vse to je spet zadalo hud udarec avtomobilski industriji in povzročilo 
začasne ustavitve proizvodenj po Evropi, med drugim tudi v večji slovenski 
tovarni avtomobilov. Čeprav je neposredna izpostavljenost slovenskega go-
spodarstva do Rusije in Ukrajine razmeroma majhna, pa to ne velja za vse 
panoge. Po izpostavljenosti tako izstopa predvsem farmacevtska industrija,« 
pravijo na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar). 

Dodajo, da bo vojna vplivala 
na daljše vztrajanje težav in 
zastojev v dobavnih verigah, 

kar bo poleg pomanjkanja delovne 
sile negativno vplivalo na rast dodane 
vrednosti v predelovalnih dejavno-
stih. »V naslednjih letih se bo dodana 
vrednost v predelovalnih dejavnostih 
še naprej povečevala, a predvidoma 
bolj umirjeno v primerjavi z lanskim 
in tudi letošnjim letom zaradi vseh 
omenjenih težav in umirjanja rasti 
tujega povpraševanja,« ocenjujejo 
na Umarju. Pravijo, da je negotovost 
zaradi geopolitičnih razmer visoka, 
naraščajo negativna tveganja, hkrati 
pa bi trend približevanja dobavnih ve-
rig evropskim trgom lahko imel poziti-
ven vpliv, saj bodo slovenska podjetja 
v večji meri iskala svoje priložnosti. 

Odvisni od ruskih energentov in 
ukrajinskih žit

»Evropa in s tem tudi Slovenija je 
precej odvisna od ruskih energentov, 
evropska in ruska podjetja pa so tes-
no povezana,« pravijo na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT). Poleg tega se je slovenski iz-
voz v Ukrajino v zadnjih letih krepil in 
je lani presegel 220 milijonov evrov. 
»Pojavljajo se težave s transportom 
blaga, saj si številni prevozniki ne 
upajo na območje Ukrajine in zahod-
ne Rusije. Podjetja lahko pričakujejo 
težave in višje stroške pri zavarovanju 
poslov v Rusiji, veliko vprašanje je, 
kako se bo uredilo področje plačil-
nega prometa. Prilagoditev podjetij, 
ki poslujejo s podjetji v Ukrajini, bo 
nujna in pričakuje se padec na letni 
ravni v mednarodnem poslovanju s 
to državo. Ustavljeni so številni na-
ložbeni in infrastrukturni projekti, za-
mrznjene so tudi številne priložnosti, 
ki jih omogoča evropsko financiranje 
razvojnih projektov v Ukrajini,« naš-
tejejo na ministrstvu.

Cene bodo vse višje
Prof. dr. Jožef Medved z Naravo-

slovnotehniške fakultete v Ljubljani 
pravi, da bo vojna v Ukrajini najbolj 

vplivala na proizvodnjo in dobave 
kmetijskih pridelkov, predvsem žit in 
energentov (zemeljski plin in nafta). 
Ukrajinska bogastva urana, titana, že-
lezove rude, mangana, galija in drugih 
rudnin pa bodo po njegovem mne-
nju vplivala na pomanjkanje surovin 
v Evropi in na velik dvig njihovih cen. 
Napoveduje, da bodo posledično tudi 
cene kovinskih materialov visoke, saj 
sta Ukrajina in Rusija veliki proizva-
jalki kovin.

V Salonitu Anhovo ugotavljajo, da 
so trenutno največje težave pri doba-
vi produktov za zniževanje kroma in 
dušikovih oksidov (reducenti kroma 
in Urea) – zaznati je rast cen, nesi-
gurne dobave, daljše dobavne roke. 
Podobno velja za stroške razstreliva, 
ki ga uporabljajo v kamnolomih. Težja 
dobavljivost je v veliki meri povezana 
s produkti, ki so vezani na zemeljski 
plin. Cene pa rastejo tudi na račun 
naraščajočih cen transporta.  

Padec gospodarske dejavnosti 
ogroža industrijo 

Vojna v Ukrajini se je začela prav v 
času, ko so se razmere v industriji po 
pandemiji začele vračati v ustaljene 
tirnice. »Industrijo so z vojno začeli 
ogrožati padec gospodarske dejavno-
sti v državah, kamor slovenska indu-
strija izvaža, višje cene energentov, 
možna prekinitev v dobavi energen-
tov v slovensko industrijo in – sliši se 
čudno – visoka zaposlenost,« pravi 
dr. Maks Tajnikar z ljubljanske Eko-
nomske fakultete. Doda, da je sicer 
velika sreča, da slovenska industrija 
ni zadolžena. »Zdaj je ekstremno za-
dolžen državni proračun. Ta dolg je 
nastal v dveh letih, industriji je po-
magal premagati pandemijo, tako da 
je ustvaril iluzijo normalnosti, zdaj 
pa lahko ogrozi domače povpraševa-
nje, saj lahko poveča obrestne mere 
in zmanjša dostop do kreditov tudi 
industrijskim podjetjem, čeprav so 
manj zadolžena kot leta 2008,« po-
jasni in doda, da je slovensko gospo-
darstvo zaradi industrije zelo odvisno 
od energentov. 

»Pojavljajo se težave s tran-
sportom blaga, saj si številni 
prevozniki ne upajo na obmo-
čje Ukrajine in zahodne Rusije. 
Podjetja lahko pričakujejo te-
žave in višje stroške pri zava-
rovanju poslov v Rusiji, veliko 
vprašanje je, kako se bo uredi-
lo področje plačilnega prome-
ta. Prilagoditev podjetij, ki po-
slujejo s podjetji v Ukrajini, bo 
nujna in pričakuje se padec na 
letni ravni v mednarodnem po-
slovanju s to državo. Ustavljeni 
so številni naložbeni in infra-
strukturni projekti, zamrznjene 
so tudi številne priložnosti, ki 
jih omogoča evropsko finan-
ciranje razvojnih projektov v 
Ukrajini,« naštejejo na gospo-
darskem ministrstvu.

»Industrijo 
so z vojno 

začeli ogrožati padec 
gospodarske dejavnosti v 
državah, kamor slovenska 
industrija izvaža, 
višje cene energentov, 
možna prekinitev v 
dobavi energentov v 
slovensko industrijo in 
– sliši se čudno – visoka 
zaposlenost,« pravi 
dr. Maks Tajnikar z 
ljubljanske Ekonomske 
fakultete.
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Če bi prišlo do zaustavitve do-
bav plina, bi obstal pomemben del 
slovenske industrije. »Kakšen bo 
vpliv višjih cen energentov, pa bo 
odvisno od tega, v koliki meri bodo 
podjetja sposobna višje cene ener-
gentov in drugih inputov (tudi de-
lovne sile) prenesti v svoje cene in 
ne zmanjšati s tem konkurenčnosti 
v izvozu. Zadnje se lahko zgodi, če 
bodo morala podobno ravnati tudi 
druga jedrna gospodarstva v Evropi. 
Tedaj bomo jutri živeli pač ob višjih 
cenah nasploh, a to ne bi bistveno 
zmanjšalo naše kupne moči,« pravi 
ekonomist. 

Tajnikar: »Zgraditi bo treba  
novo industrijo« 

Kaj torej lahko pričakujemo v 
slovenski industriji v prihodnjih pe-
tih letih? »Dobršen del slovenske 
industrije je poddobaviteljske. Na 
poddobaviteljskih trgih je konku-
renca huda, cene nizke in zaslužki 
slabi,« pravi Tajnikar. »Proizvodnje 
so tipično industrijske z relativno 
nizko kapitalno intenzivnostjo. Tuji 
kapital, ki prihaja v industrijo, zgolj 
meša lastniške deleže in ne prinaša 
proizvodenj, ki bi bile konkurenčne 
z novimi proizvodi in tehnologijo. 
Podjetij, ki so iz drugačnega testa, 
je malo: visoka kapitalna intenziv-
nost, robotska proizvodnja, velike 
serije, inovativnost, proizvodi, ki 
so monopolni in so jih na tujih tr-
gih žejni in pripravljeni plačati. Za 
tako mešanico industrijskih podjetij 
bomo govorili, da je solidna, da daje 
delovna mesta, celo stabilnost v go-

spodarstvu, a preboja v bogastvo za 
slovensko družbo ne bo prinesla. Za 
jutrišnjo uspešno Slovenijo, ki je ne 
bodo dohitevale druge tranzicijske 
države in ki bo v resnici del jedrnih 
držav tudi z vidika gospodarstva, 
bomo morali zgraditi novo indu-
strijo,« meni Tajnikar.

Medtem pa je Medved prepričan, 
da bo naslednje obdobje ključno za 
gospodarstvo. Kot najpomembnejše 
izzive vidi razvoj novih izdelkov in 
tehnologij, zeleni prehod, zmanj-
šanje izpustov toplogrednih plinov, 
krožno gospodarstvo, digitalizacijo 
proizvodnje in poslovanja, pridobiva-
nje in usposabljanje kadrov, prehod 
na ustrezno energijo, zmanjšanje 
porabe in reciklažo energije. Prepri-
čan je, da ima slovenska industrija 
»dobro osnovo za napredek in pre-
boj v naslednjih letih. Potrebuje pa 
ustrezno poslovno okolje in podporo 
državnih institucij – politike. Da bi 
izpolnili izzive, ki so pred nami, je 
potrebno povezovanje podjetij v Slo-
veniji in širše, pa tudi povezovanje z 
znanstvenoraziskovalnimi institucija-
mi za hiter razvoj na najvišji ravni.«

Proizvodnja materialov bo vse bolj 
pomembna 

»Pričakujem, da bo proizvodnja 
materialov zaradi aktualnih dogajanj, 
prekinjenih ali motenih oskrboval-
nih verig in zelo močnega povpra-
ševanja pridobivala pomen,« pravi 
Marko Drobnič, predsednik uprave 
družbe Talum. »Zato bo nujno do nje 
ravnati odgovorno in zaščitniško, če 
ne želimo postati povsem odvisni od 

Prof. dr. Jožef Medved z Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani 
pravi, da bo naslednje obdobje ključno za gospodarstvo. Kot 
najpomembnejše izzive vidi razvoj novih izdelkov in tehnologij, 
zeleni prehod, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, krožno 
gospodarstvo, digitalizacijo proizvodnje in poslovanja, pridobivanje 
in usposabljanje kadrov, prehod na ustrezno energijo, zmanjšanje 
porabe in reciklažo energije.

surovinske oskrbe, ki bi zagotovo re-
zultirala v velikem cenovnem pritisku 
in s tem onemogočanju razvoja verig 
vrednosti v gospodarstvu ne samo v 
Sloveniji, ampak tudi v Evropi.«

V Talumu bodo zato nadaljevali 
procese povezovanja in sodelova-
nja med podjetji in institucijami 
znanja. »Naj kot primera navedem 
Strateško razvojno inovacijsko par-
tnerstvo MATPRO, kjer smo se zelo 
povezali na področju metalurgije in 
multikomponentnih materialov. V 
SRIPU skupaj snujemo Slovenski pi-
lotni center za napredne strjevalne 
tehnologije lahkih kovin (SiPCAST), 
kjer si bomo znanje delili. Povezo-
vanje, sodelovanje in skladnost so 
dali odlične rezultate. Poenotimo 
se pri pomembnih strateških odlo-
čitvah in jih skladno uresničujemo. 
Takšen način dela nam bo prihranil 
veliko časa, denarja in živcev, hkrati 
pa nas bo usmerjal v zagotavljanje 
pogojev za nadaljnjo rast in razvoj,« 
našteje.

Doda, da imajo jasno opredeljena 
področja in aktivnosti do leta 2030. 
Intenzivno bodo rasli in se razvija-
li na programu rondelic za farma-
cevtsko, kozmetično, prehrambno in 
pakirno industrijo, ker že izdelujejo 
rondelice za doze iz 100-odstotno 
recikliranega aluminija z ogljičnim 
odtisom zmanjšanim za 75 odstot-
kov. Na področju livarstva ulitkov 
se bodo v naslednjih letih posvetili 
industrijski transformaciji s pou-
darkom na nadaljnji avtomatizaciji, 
robotizaciji in digitalizaciji s ciljem 
prehoda v pametno tovarno ulitkov. 
Na področju uparjalnikov se, poleg 
razvoja in proizvodnje visoko učin-
kovitih izmenjevalcev za hladilniško 
tehniko, pozicionirajo kot razvojni 
dobavitelj na segmentih hlajenja 
baterij za e-vozila, ohišja toplotnih 
črpalk in solarnih absorberjev. Na 
področju razvoja drogov za grad-
beništvo pa prehajajo na segment 
drogov nestandardnih kakovosti, ki 
jih je možno proizvesti brez primarno 
proizvedenega aluminija. 

DOGAJANJE, NOVOSTI IN ZANIMIVOSTI www.ekodezela.si
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Stanje, obeti, priložnosti in izzivi slovenske 
industrije v kontekstu aktualnih mednarodnih razmer
Avtorica: doc. dr. Romana Korez Vide*

Obsežen in rastoč delež v 
slovenskem gospodarstvu

Struktura slovenskega gospo-
darstva je z vidika prispevka 
posameznih sektorjev k bruto 

domačemu proizvodu (BDP) podob-
na gospodarski strukturi razvitih go-
spodarstev: z več kot 50-odstotnim 
deležem prevladujejo storitve, z med 
20- do 30-odstotnim sledi industrija, 
kmetijstvo pa obsega manj kot 3-od-
stotni delež. Po podatkih Svetovne 
banke je delež industrije (vključno z 
gradbeništvom) v slovenskem BDP v 
letu 2020 znašal več kot 29 odstotkov. 
V primerjavi z letom 2010 je bil njen 
delež v BDP v letu 2020 večji za več 
kot 10 odstotkov. Delež zaposlenih v 
industriji je nekoliko večji od njenega 
prispevka k BDP; v letu 2019 je znašal 
več kot 34 odstotkov in se je v primer-
javi z letom 2010 zvišal za skoraj tri od-
stotke. V industriji in z njo povezanih 
storitvah se je ustvarila skupno več 
kot polovica vseh delovnih mest. Po 
deležu industrije v BDP se je Slovenija 
v letu 2020 med sedemindvajsetimi 
državami članicami Evropske unije 
(EU) uvrščala na tretje mesto za Irsko 
in Češko in znatno nad povprečje EU s 
približno 23-odstotnim deležem.

Po podatkih Statističnega urada 
Slovenije (SURS) je bilo v slovenski 
industriji, kamor uvrščajo predelo-
valne dejavnosti, dejavnosti oskrbe 
z električno energijo, plinom in paro, 
dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanje z 

odplakami in odpadki ter dejavnost 
rudarstvo (ne pa tudi gradbeništva), 
aktivnih skoraj 22.000 podjetij, pri 
čemer je bilo več kot 90 odstotkov 
podjetij registriranih v predeloval-
nih dejavnostih. Po podatkih SURS 
je dodana vrednost slovenskih pre-
delovalnih dejavnosti v letu 2021 do-
segala 30 odstotkov čistih prihodkov 
od prodaje. Statistični podatki tudi 
kažejo, da so slovenske predeloval-
ne dejavnosti v letu 2021 s prodajo 
na tujih trgih ustvarile v povprečju 
75 odstotkov prihodkov od prodaje. 
Njihova dodana vrednost je bila v letu 
2018 v primerjavi z letom 2009 višja 
za 53 odstotkov, dodana vrednost na 
zaposlenega pa za 42 odstotkov.

Navedeni statistični podatki kaže-
jo na pomemben prispevek sloven-
ske industrije k BDP, zaposlovanju, 
izvoznim prihodkom in gospodarski 
rasti, kar še posebej velja za prede-
lovalne dejavnosti. Njeni pomembni 
učinki prelivanja v storitveni in kme-
tijski sektor ter prispevki h kreiranju 
davčnih prihodkov kažejo na to, da 
predstavlja hrbtenico ustvarjanja BDP, 
gospodarske rasti, življenjskega stan-
darda in socialne blaginje.

Znatno nižja dodana vrednost 
na zaposlenega v primerjavi s 
povprečjem EU

Primerjalna analiza ustvarjene 
dodane vrednosti oz. produktivnosti 
dela v slovenski industriji v primerjavi 

z drugimi državami v letu 2019 kaže, 
da je s 44.000 USD na zaposlenega 
znatno zaostajala za vodilno Irsko, ki 
je dosegla več kot 300.000 USD, za Av-
strijo s 97.000 USD, Nemčijo s 85.000 

Dr. Romana Korez Vide je docentka na 
Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze 
v Mariboru. 

USD in povprečjem EU s 66.000 USD 
na zaposlenega. Slovenska industrija 
je torej v letu 2019 po produktivnosti 
dela za povprečjem industrije v EU 
zaostajala za 50 odstotkov. Optimi-
stičen podatek pa je, da je dodana 
vrednost slovenske industrije od leta 
2018 nenehno naraščala, kar ne velja 
za ostale navedene države. Rast do-
dane vrednosti slovenske industrije je 
v letu 2019 znašala sedem odstotkov, 
kar je znatno več od rasti produktiv-
nosti dela nekaterih drugih razvitejših 
držav članic EU in povprečja EU. 

Poslabšani obeti zaradi pandemije 
in ruske vojaške invazije na 
Ukrajino 

Analiza kaže, da je pred in med 
pandemijo kovida-19 ter pred rusko 
vojaško invazijo na Ukrajino sloven-
ska industrija izkazovala ugodne 
vrednosti in trende. Globalne politič-
ne, gospodarske in družbene razmere 
od leta 2020 naprej pa jo postavljajo 
pred pomembne izzive. 

Prekinitve in motnje v 
mednarodnem trgovanju 
in poslabšane perspektive 
nadaljnjega gospodarskega 
sodelovanja z Rusijo in Ukrajino

Ruska vojaška invazija na Ukra-
jino ima v obliki posledic poslab-
šanih makroekonomskih razmer v 
obeh državah, prekinitev ali motenj 
v trgovanju ter zvišanih deželnih in 
komercialnih tveganj obeh držav 
neposredne in posredne učinke za 
slovensko industrijo.

Za oceno neposrednih učinkov je 
ključna blagovna trgovinska menjava 
med Slovenijo in obema državama. 
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in drugih azijskih gospodarstev, kar 
povzroča zamude v dobavah in zvi-
šuje distribucijske stroške številnih 
slovenskih uvoznikov in izvoznikov. 
V Ukrajini so se pred rusko vojaško 
invazijo kazale prodajne priložnosti 
predvsem za slovenska podjetja s 
kmetijsko mehanizacijo, medicin-
sko opremo ter stroji in opremo za 
predelavo in pakiranje hrane. Tudi 
realizacija teh poslovnih priložnosti 
je negotova.

Znižana mednarodna cenovna 
konkurenčnost

Dvig cen energentov in prekinitve 
globalnih oskrbnih verig se kažejo v 
naraščajočih cenah vhodnih surovin 
in materialov ter posledičnih potrebah 
po dvigu cen polizdelkov in končnih 
izdelkov, kar vodi do poslabšanja med-
narodne cenovne konkurenčnosti.

Po podatkih SURS so se marca 
2022 cene pri slovenskih proizvajal-
cih v povprečju zvišale za 1,3 odstotka 

v primerjavi z januarjem istega leta. 
Cene proizvodov pri proizvajalcih za 
prodajo na domačem trgu so bile 
višje za 1,7 odstotka, na tujih trgih 
pa za odstotek. Med temi so se cene 
industrijskih proizvodov za prodajo 
na trgih držav evroobmočja zvišale 
za 0,9 odstotka, na trgih držav zunaj 
evroobmočja pa za 1,1 odstotka. Na 
mesečni ravni so se cene najbolj zvi-
šale v proizvodnji papirja in izdelkov 
iz papirja (za 3,2 odstotka) ter proi-
zvodnji izdelkov iz gume in plastičnih 
mas (za 3,2 odstotka), sledila je pro-
izvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov (za 3,1 odstotka). Po 
drugi strani so se cene najbolj znižale 
v proizvodnji električne energije (za 
2,7 odstotka), sledila je proizvodnja 
osnovnih farmacevtskih izdelkov in 
preparatov (za 0,9 odstotka). Znižanje 
cen v slovenski proizvodnji električne 
energije je bila posledica sprejetega 
zakona o nujnih ukrepih za ublažitev 
posledic visokih cen energije.

Znižan kazalnik zaupanja v 
predelovalnih dejavnostih

Po podatkih SURS je marca 2022 
upadel tudi kazalnik zaupanja v slo-
venskih predelovalnih dejavnostih. 
Njegova vrednost je bila za šest od-
stotnih točk nižja od vrednosti v pre-
teklem mesecu in v primerjavi z istim 
mesecem preteklega leta. Višja je bila 
le od dolgoletnega povprečja, in sicer 
za štiri odstotne točke. Na mesečno 
poslabšanje so vplivali vsi kazalni-
ki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja, 
najizraziteje pričakovana proizvo-
dnja (za 12 odstotnih točk), sledila 
so skupna naročila (za tri odstotne 
točke) in zaloge končnih izdelkov (za 
dve odstotni točki). V gradbeništvu 
pa je bila vrednost tega kazalnika 
enaka kot v preteklem mesecu. Od 
vrednosti v istem obdobju prejšnjega 
leta je bila višja za 12 odstotnih točk, 
od dolgoletnega povprečja pa za 36 
odstotnih točk. Gradbeništvo torej 
kljub soočanjem z naraščajočimi 

sni izdelki s 27 odstotki ter železo in 
jeklo z 19 odstotki celotnega uvoza 
iz te države. 

Z vidika strukture slovensko-ruske 
blagovne trgovinske menjave nega-
tivne učinke vojne in mednarodnih 
gospodarskih sankcij proti Rusiji v 
večjem obsegu torej neposredno ob-
čutita dve gospodarski panogi, pri če-
mer je pri panogi, ki prevladuje v uvo-
zu, treba poznati še slovensko uvozno 
odvisnost od ruskih energentov. To je 
mogoče označiti kot zmerno; v letu 
2020 je po podatkih Eurostata znašala 
17,6 odstotka, s čimer se je Sloveni-
ja med sedemindvajsetimi državami 
članicami EU uvrščala na 16. mesto.

Posredno posledice mednaro-
dnih sankcij proti Rusiji občutijo tudi 
druge slovenske izvozne proizvodne 
gospodarske panoge, ki so bile vpete 
v mednarodne oskrbne verige tujih 
podjetij, ki so delno ali v celoti pre-
nehala poslovati na ruskem trgu. V 
manjši meri jih občutijo tudi podjetja 
iz drugih panog, ki so trgovala z ru-
skimi podjetji. Na področju uvoza gre 
za prekinitev dobav z ruskega trga ter 
zamude v dobavah iz vzhodnoazijskih 
trgov, motnje v proizvodnih procesih in 
prodaji, kar zvišuje stroške slovenskih 
industrijskih podjetij. Pred rusko inva-
zijo na Ukrajino so se v Rusiji odpirale 
nove gospodarske priložnosti tudi za 
slovenska podjetja s področja gradbe-
ništva, lesne, kemične in kozmetične 
industrije. Zaradi predvidenega pos-
labšanja ruskih makroekonomskih raz-
mer in nejasne politične prihodnosti 
Rusije v t. i. zahodnem delu medna-
rodne skupnosti je vprašljiva možnost 
izrabe teh poslovnih priložnosti za slo-
venska podjetja iz navedenih panog.

Z vidika strukture slovensko-ukra-
jinske blagovne menjave bodo večje 
posledice na slovenski izvozni strani 
občutile enake panoge kot za primer 
ruskega trga, na uvozni strani pa 
predvsem panoga lesne industrije 
in panoge, ki so uvažale ukrajinsko 
železo in jeklo. Glede na to, da gre 
za tranzitno državo, so prekinjene 
številne transportne poti iz Kitajske 

V slovenskem blagovnem izvozu v 
Rusijo so v letu 2021 največje deleže 
predstavljali farmacevtski proizvo-
di z 39 odstotki, sledili so električni 
stroji in oprema ter organski kemijski 
proizvodi s po 12 odstotki ter jedrski 
reaktorji, stroji in oprema z 11 od-
stotki. V blagovnem uvozu iz Rusije 
so prevladovali mineralna goriva in 
olja s 66 odstotki, deleži ostalih ka-
tegorij so obsegali manj kot 10 od-
stotkov celotnega blagovnega uvoza. 
Slovenski blagovni izvoz v Ukrajino je 
v letu 2021 znašal približno 244 mi-
lijonov evrov oziroma 0,5 odstotka 
slovenskega BDP, blagovni uvoz pa 
približno 70 milijonov evrov oziroma 
0,13 odstotka slovenskega BDP. Panož-
na struktura blagovnega izvoza je bila 
enaka strukturi slovenskega izvoza v 
Rusijo, le da je bil delež farmacevtske 
panoge še višji in je znašal 47 odstot-
kov. V slovenskem blagovnem uvozu 
iz Ukrajine so prevladovali les in le-

Podjetje PREIS SEVNICA, d. o. o. je bilo 
ustanovljeno leta 1996 s strani avstrijskega 
družinskega podjetja Jaegersberger GmbH, 
ki ima že dolgoletno tradicijo na področju 
jeklenih konstrukcij in strojegradnje. V tem 
času je iz manjše delavnice s 64 zaposlenimi 
zraslo v veliko podjetje, ki zaposluje že več 
kot 340 delavcev.
Glavni proizvodi so bili in ostajajo velika 
transformatorska ohišja - kotli ter ohišja 
za transformatorje za tirna vozila, izdelana 
skladno z zahtevami nemških železnic.
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cenami vhodnih materialov in ener-
gentov zaenkrat še ne kaže znakov 
poslabšanega zaupanja.

Znižane napovedi  
o gospodarski rasti

Pomemben podatek za obete 
slovenske industrije so tudi znižane 
napovedi domačih in mednarodnih 
institucij o gibanjih gospodarske rasti 
in inflacije v slovenskem in medna-
rodnem okolju. Te napovedi sicer 
temeljijo na optimističnih predpo-
stavkah o časovnem terminu konca 
rusko-ukrajinske vojne in pandemije. 
Mednarodni denarni sklad (MDS) je 
v svojem aprilskem poročilu o glo-
balnih ekonomskih obetih napovedal 
3,6-odstotno rast svetovnega gospo-
darstva v letu 2022 in 2023, kar je za 
0,8 oz. 0,2 odstotne točke manj kot 
v njegovem januarskem poročilu. Za 
leto 2022 je predvidena inflacija v 
višini 5,7 odstotka v razvitih gospo-
darstvih in 8,7 odstotka v nastajajočih 
gospodarstvih, kar predstavlja za 1,8 
oz. 2,8 odsotne točke več od janu-
arskih napovedi MDS. MDS je znižal 
tudi napovedi o gospodarski rasti 
za vsa gospodarstva evroobmočja v 
prihodnjih dveh letih: v letu 2022 naj 
bi ta znašala 2,8 odstotka, kar je 1,1 
odstotka manj od januarske napove-
di, v letu 2023 pa naj bi gospodarstva 

evroobmočja rasla v povprečju za 2,3 
odstotka, kar je za 0,2 odstotka manj 
od januarske napovedi. MDS Sloveniji 
v svojem aprilskem poročilu o gospo-
darskih obetih napoveduje 3,7-odsto-
tno rast BDP v letu 2022, v letu 2023 
pa naj bi ta znašala tri odstotke. Tako 
kot za svet so tudi napovedi gospo-
darske rasti za Slovenijo v primerja-
vi z lanskim letom znižane – za 0,9 
odstotka za letos in za 0,6 odstotka 
za leto 2023. MDS je zvišal napoved 
inflacije v Sloveniji – v letu 2022 bi 
naj znašala 6,7 odstotka, v letu 2023 
pa 5,1 odstotka.

Priložnosti in izzivi za slovensko 
industrijo v kriznem obdobju

S ciljem uspešnejšega soočanja z 
izzivi turbulentnega globalnega poli-
tičnega, ekonomskega in družbenega 
okolja je za slovensko industrijo po-
membno, da se medsebojno pove-
zujejo podjetja različnih velikosti ter 
podjetja in znanstvenoraziskovalne 
institucije, da podjetja razpršijo uvo-
zne in izvozne aktivnosti, da se mala 
in srednja podjetja internacionalizira-
jo, da se podjetja bolje pozicionirajo 
v verigah ustvarjanja vrednosti in da 
zvišujejo svojo necenovno mednaro-
dno konkurenčnost. Potrebna bodo 
znatna prestrukturiranja proizvodnih 
in upravljavskih procesov podjetij, kar 
bo zahtevalo (pre)usposabljanja in 
nove pristope k upravljanju človeš-
kih virov. 

Za krepitev prožnosti v kriznem 
obdobju ima slovenska industrija na 
voljo različne podporne mehanizme 
države in Evropske unije. Priložnosti 
slovenskih industrijskih podjetij se 
kažejo v črpanju finančnih sredstev 
iz domačih in mednarodnih razpisov 
za financiranje zelene preobrazbe 
in digitalizacije ter v pospešenem 
povečevanju produktivnosti dela in 
kapitala. Naložbe v pridobivanje in 
kreiranje novega znanja bi s ciljem 
implementacije industrije 4.0 morale 
postati nuja.

Industrijska strategija Slovenije za 
obdobje do leta 2030 v opredelitvi 

vizije in ciljev načrtuje razvoj zelene, 
ustvarjalne in pametne industrije. 
Ključni cilj do leta 2030 je dvigniti 
produktivnost dela v slovenski indu-
striji, merjeno z dodano vrednostjo 
na zaposlenega, na 66.000 evrov, ozi-
roma za približno 60 odstotkov glede 
na leto 2019. Strategija naj bi spodbu-
jala razvoj vseh treh stebrov trajnosti 
v slovenski industriji, s čimer bi se 
ustvarili pogoji za prestrukturiranje 
v industrijo znanja in inovativnosti s 
ciljem sledenja novi trajnostni razvoj-
ni paradigmi razvitih gospodarstev 
in zvišanja mednarodne konkurenč-
nosti. V njej so opredeljena področja 
in vrednosti spodbud države, ki so 
usmerjene v povečanje mednarodne 
konkurenčnosti slovenskega poslov-
nega okolja, v krepitev podjetništva in 
inovacijske sposobnosti gospodarstva 
ter v aktivnosti za zeleni, ustvarjalni 
in digitalni razvoj slovenske indu-
strije. Težavo pomanjkanja nekaterih 
profilov poklicev za delo v industriji 
je smiselno še nadalje zmanjševati z 
mehanizmi večjega usklajevanja med 
industrijo in izobraževalnimi progra-
mi, razpisovanjem kadrovskih štipen-
dij, štipendij za deficitarne poklice 
in ustreznim sistemom spodbud za 
poklicna (pre)usposabljanja brez-
poselnih.

Krizno upravljanje in povečevanje 
produktivnosti dela v slovenskih in-
dustrijskih podjetjih bodo v kratko-
ročnem in srednjeročnem obdobju 
oteževale višje cene energentov, višja 
inflacija, prekinitve dobav, višje cene 
surovin in vhodnih materialov, neiz-
koriščene proizvodne zmogljivosti, 
trajajoča globalna zdravstvena kriza 
in z njo povezane bolniške odsotnosti, 
zahteve po rasti plač, izpadi proda-
je, oslabljena kupna moč in povišana 
negotovost v regionalnem in medna-
rodnem političnem ter gospodarskem 
okolju. 

** Mnenje avtorja ne odraža  
nujno stališča uredništva. 
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Celovita storitev od ideje do produkta
Podjetje VULKO gumarska tehnologija, d. o. o. je dobavitelj in proizvajalec tehničnih izdelkov 
iz elastomerov z več kot 30-letno tradicijo. V tem obdobju se je proizvodni program močno 
razširil in dandanes obsega dejavnosti, ki kupcem ponujajo celovit nabor storitev od načrtova-
nja in konstrukcije do orodjarstva in serijske proizvodnje.

Ključno je zadovoljstvo kupcev
Na podjetju VULKO razvijamo in 

izdelujemo visokokakovostne tehnič-
ne izdelke iz elastomerov in trdnih 
silikonskih gum kot tudi orodja, ki so 
potrebna za njihovo izdelavo. Pri tem 
uporabljamo najsodobnejšo tehnolo-
gijo, znanje in izkušnje, svojim stran-
kam pa nudimo izjemno kakovost, 
prilagodljivost in celovito podporo vse 
od načrtovanja osnutka do množične 
proizvodnje.

Zadovoljstvo kupcev je glavno vodi-
lo našega poslovanja, zato si prizade-
vamo za kakovostne izdelke in fleksi-
bilno storitev. Naše najboljše rešitve 
in skupne cilje dosegamo z neomajno 
predanostjo svojemu delu, medseboj-
nim sodelovanjem in timskim delom.

Proizvodnja poteka na visoki ravni
Ime VULKO želimo uveljaviti kot sim-

bol inovativnosti, fleksibilnosti in kako-
vosti. Naša vizija je postati pomemben 
evropski dobavitelj tehničnih izdelkov 
iz elastomerov za avtomobilsko in to-
vorno industrijo ter industrijo gospo-
dinjskih aparatov.

Prav zato si nenehno prizadevamo 
za stalno izboljševanje kakovosti iz-
delkov in storitev. S sistemom vodenja 
kakovosti optimiziramo vse procese v 

svojem podjetju in nenehno ocenjuje-
mo učinke ter zagotavljamo korektiv-
ne in preventivne ukrepe za nadaljnje 
izboljšave.

Pri tem izpolnjujemo zahteve stan-
dardov ISO 9001 in ISO 14001, prav tako 
pa se zavzemamo za čim manjšo obre-
menitev okolja, kar potrjuje naš certifi-
kat ISO 14001. Varčevanje energije zago-
tavljamo z uporabo energetsko varčnih 
strojev, ogrevanjem svojih proizvodnih 
prostorov s toplotnimi izmenjevalniki in 
implementacijo zaprtega cirkulacijske-
ga sistema za hlajenje vode v svojem 
proizvodnem procesu.

Vedno poiščemo optimalno rešitev
Svojim strankam nudimo celovite 

razvojne rešitve od začetne ideje do 
končnega izdelka. Po potrebi v sode-
lovanju z zunanjimi partnerji in do-
bavitelji tudi razvijemo nov material 
z optimalnimi lastnostmi za želen iz-
delek, preučujemo pa tudi povezave 
med sestavo materiala ter procesnimi 
in funkcionalnimi lastnostmi izdelkov. 
Tako pridobljeno znanje nam omogo-
ča, da strankam zagotovimo optimal-
ne rešitve glede oblike, materiala in 
stroškov.

Proizvodnja naših izdelkov poteka z 
uporabo najsodobnejše tehnologije in 
pod nadzorom visoko usposobljenega 
osebja. V tesnem sodelovanju z najpo-
membnejšimi svetovnimi proizvajalci 
opreme, kot so MAPLAN, REP in drugi, 
dosegamo največjo možno mero fleksi-
bilnosti v vseh fazah proizvodnega pro-
cesa. Po potrebi sta možni tudi izdelava 
prototipov in maloserijska proizvodnja.

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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Kemijska industrija je vodil-
na predelovalna dejavnost 
v Sloveniji in vodilni proi-

zvodni sektor v Evropi, ki ustvari 16 
odstotkov celotne dodane vrednosti 
vseh predelovalnih dejavnosti. Po po-
datkih iz leta 2020 kemijska industrija 
v Sloveniji združuje 811 gospodarskih 
družb, 31.600 zaposlenih, ustvari 6,4 
milijarde evrov prihodkov, 616 mili-
jonov evrov neto čistega dobička in 
75.000 evrov dodane vrednosti na 
zaposlenega (kar je 25 odstotkov 
dodane vrednosti celotne slovenske 
industrije). Kar 81 odstotkov prodaje 
je v tujini, večinoma v Evropi, in pred-
stavlja 22 odstotkov vrednosti izvoza 
slovenske industrije. Največ, 39 od-
stotkov, prihodkov kemijske industrije 
ustvari farmacevtska industrija, kjer 
deluje 31 gospodarskih družb, sledita 
ožja kemijska industrija (proizvodnja 
kemikalij in kemičnih izdelkov) in pla-
stičarska industrija. 

V Leku in Krki se z izzivi dobro 
soočajo

Tudi kemijska industrija se v zad-
njih letih sooča z velikimi izzivi. Na 
Združenju kemijske industrije na 
Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) 
izpostavijo uresničevanje evropskega 
zelenega dogovora, posledice še tra-
jajoče koronakrize in številne izzive, 
ki jih prinaša vojna v Ukrajini. Kako se 
soočajo s težavami, smo vprašali Lek 
in Krko, vodilna slovenska farmacevta, 
ter Goodyear Slovenija. 

Za Krko je bilo leto 2021 najuspe-
šnejše doslej. »Do zdaj smo uspeš-
no prebrodili že vrsto globalnih in še 
več regionalnih kriz. Tudi v zdajšnjih 
razmerah se je izkazala naša fleksi-
bilnost. V času epidemije smo hitro 
in učinkovito prilagodili poslovne 
procese, da smo čim bolj nemoteno 
zagotavljali proizvodnjo in dobavo 
življenjsko pomembnih zdravil. K 
uresničevanju ciljev so nam poma-
gali dobra finančna kondicija, kako-
vostna ponudba sodobnih generičnih 
izdelkov, inovativni pristopi na vseh 
področjih dela, predvsem pa izjemna 

zavzetost zaposlenih, ki so jo pokazali 
v teh drugačnih časih,« pravijo v Krki, 
kjer jim ključna kratkoročna tveganja 
predstavljajo predvsem sedanje raz-
mere v Ukrajini, ekonomske sankcije, 
volatilnost in depreciacija ruskega 
rublja ter kreditno tveganje. »Ocenju-
jemo, da ostali trgi in prodajne regije 
ne bodo utrpele neposrednih posle-
dic zaradi nastalih razmer, posreden 
vpliv na ostale trge regije vzhodne 
Evrope pa bo odvisen od trajanja 
sedanjega stanja v Ukrajini in Ruski 
federaciji,« dodajo. 

Zunanje dejavnike za enkrat 
uspešno blažijo

V Leku so lani zaposlili 580 novih 
ljudi, okrepili proizvodnjo nekaterih 
zdravil in, kot so nam povedali, poslo-
vali skladno z načrti. To pa ne pomeni, 
da jim trenutno obdobje ne prina-
ša številnih skrbi. »Naša prva skrb v 
Ukrajini in tudi v sosednjih državah 
je bila poskrbeti za naše zaposlene in 
tistim, ki so zapustili državo, omogo-
čiti vso ustrezno pomoč in podporo. 
Kar se tiče vpliva vojne v Ukrajini na 
poslovanje, kratkoročno ne pričaku-
jemo večjih težav. Kot vsako drugo 
podjetje zunanje dejavnike s strate-
gijo upravljanja dobav zaenkrat us-
pešno blažimo. Naša izpostavljenost 
na ruskem oziroma ukrajinskem trgu 
je zmerna zaradi relativno majhne-
ga tržnega deleža (pod 10 odstotki) 
in jo dobro obvladujemo. Smo pa v 
Novartisu skladno z odzivom medna-
rodne javnosti prekinili marketinške 
aktivnosti in nove naložbe na ruskem 
trgu,« so nam povedali v Leku. Med 

pandemijo z dobavo surovin in dru-
gih materialov zaradi zadostnih var-
nostnih zalog, dvojnih virov, lastne 
proizvodnje surovin in lokacije do-
baviteljev niso imeli težav. Jim je pa 
v tem obdobju, ki je prineslo premik 
na področju digitalnih tehnologij, zelo 
pomagalo njihovo predhodno vlaga-
nje v ključne platforme. Med izzivi, 
ki jih čakajo v prihodnjem obdob-
ju, izpostavijo kibernetsko varnost, 
trajnostno poslovanje in pridobivanje 
talentov.

Manjša naročila pnevmatik za prvo 
vgradnjo

V Goodyear Slovenija proizvodnih 
načrtov ne nameravajo prilagajati, 
čeprav so tudi na industrijo pnev-
matik spreminjajoče razmere zadnjih 
dveh let vplivale precej negativno, 
»zlasti v začetku leta 2020, ko smo 
zaznali močno zmanjšanje povpraše-
vanja po nadomestnih pnevmatikah, 
avtomobilski proizvajalci pa so us-
tavili ali močno omejili proizvodnjo 
po vsem svetu, zaradi česar so se 
posledično zmanjšala tudi naročila 
pnevmatik za prvo vgradnjo,« so nam 
povedali. Letos pa so zaradi pretresov 
dobaviteljske verige primorani izvaja-
ti številne ukrepe za zagotovitev ne-
prekinjene oskrbe s surovinami, ki jih 
uporabljajo v proizvodnji, nekatere od 
njih prihajajo tudi iz prizadetih obmo-
čij. »Ti ukrepi vključujejo povečanje 
naših varnostnih zalog, kadar je to 
mogoče, zagotavljanje nadomestnih 
surovin, kjer je to mogoče, in vzposta-
vitev nadomestnih dobaviteljskih ve-
rig, kjer je to potrebno,« nam povedo. 

Tudi kemijska industrija se v zadnjih letih 
sooča z velikimi izzivi. Na Združenju kemijske 

industrije na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) 
izpostavijo uresničevanje evropskega zelenega 
dogovora, posledice še trajajoče koronakrize in 
številne izzive, ki jih prinaša vojna v Ukrajini.

Na pragu 
korenitih 

sprememb
Avtorica: Špela Šimenc

Kemijska industrija, vodilna predelovalna dejavnost v Sloveniji, z materiali, 
tehnologijami in izdelki oskrbuje večino drugih predelovalnih dejavnosti. 
Je izjemno pomembna in produktivna industrijska panoga, ki pa je, tako kot 
opozarjajo na Združenju kemijske industrije, na pragu korenitih sprememb.
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Ključna za zeleni prehod družbe 
Združenje kemijske industrije 

opozarja, da njihova industrija pot-
rebuje velike spremembe v družbi 
in gospodarstvu, saj se vzpostav-
ljajo nove in spreminjajo obstoječe 
dobavno-prodajne verige. »Nujno 
je, da se tudi slovenska industrija 
primerno umesti vanje, pri tem pa 
potrebuje tudi širšo podporo,« ob 
tem pozivajo in poudarjajo, da je 
kemijska industrija ključna za zeleni 
prehod celotne družbe, saj ponuja 
in razvija trajnostne rešitve za šte-
vilne izzive sodobnega časa. »Kot 
tako imenovana omogočitvena indu-
strija zagotavlja vitalno pomembne 
materiale, surovine, tehnologije in 
izdelke za ostalo predelovalno in-
dustrijo, gradbeništvo, kmetijstvo, 
obrt, zdravstvo, veterino in končne 
potrošnike. Mednarodni in evropski 
strateški dokumenti jo označujejo 
kot generator razvoja. Da bo še 
naprej lahko igrala želeno vlogo, se 
mora tudi sama preobraziti in pri 
tem potrebuje vsestransko podpo-
ro,« pravijo. 

V Leku ob tem dodajo, da je tre-
nutna situacija pokazala, da je pot 
k večji energetski učinkovitosti in 
trajnostnemu poslovanju še kako na 
mestu. »Svoje procese prilagajamo 
uporabi širšega spektra energentov, 
hkrati pa ostajamo zavezani okolj-
ski trajnosti. Sedanje razmere bodo 
še pospešile nekatere raziskave in 
projekte za zmanjševanje porabe 
surovin in energentov ter njihovo 
pridobivanje iz notranjih in razpo-
ložljivih lokalnih virov. V Lendavi, 
na primer, se z zemeljskim plinom 
že oskrbujemo iz lokalnega vira, ki 
pa je na voljo v omejenem obsegu,« 
povedo v Leku.

Kako zagotoviti preobrazbo?
Marca letos so na združenju prip-

ravili predloge, kako zagotoviti hitro 
preobrazbo kemijske industrije. V 
prvi vrsti je treba ohraniti in pri-
dobiti kakovostne kadre; zeleni do-
govor mora spremljati spodbudna 

in celostna industrijska strategija 
v obliki načrta za zeleni prehod 
kemijske industrije; pričakujejo 
prenovo in poenostavitev zako-
nodaje o kemikalijah in okoljske 
zakonodaje; izpostavljajo pomen 
sektorskih načrtov, vključno s pod-
nebno zakonodajo; poudarjajo, da 
sta ustrezna nacionalna infrastruk-
tura in zakonodajni okvir potrebna 
za uvajanje vodikovih tehnologij, 
zajemanje/shranjevanje/uporabo 
vodika, za energetsko izrabo odpad-
kov in recikliranje materialov. To je 
nekaj od ključnih sporočil, ki so jih 
pred kratkim predali oblikovalcem 
politike, v prihodnjih mesecih pa 
lahko pričakujemo še bolj aktivno 
komunikacijo z njihove strani. 

»V času 
epidemije 

smo hitro in učinkovito 
prilagodili poslovne 
procese, da smo čim bolj 
nemoteno zagotavljali 
proizvodnjo in dobavo 
življenjsko pomembnih 
zdravil. K uresničevanju 
ciljev so nam pomagali 
dobra finančna kondicija, 
kakovostna ponudba 
sodobnih generičnih 
izdelkov, inovativni 
pristopi na vseh 
področjih dela, predvsem 
pa izjemna zavzetost 
zaposlenih, ki so jo 
pokazali v teh drugačnih 
časih,« pravijo v Krki.
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TOP 20: Kemijska industrija,  
leto 2020 

KRKA: Kondicioniranje analitskih kolon

Krka: Računalniško vodena proizvodnja

KRKA: Razvojno kontrolni center 
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Družba
Celotni  

prihodki  
(v EUR)

Čisti  
poslovni 

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, Domžale 212.820.000 21.798.000 18,34 76.748 803

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

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

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

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

14. Melamin Kočevje 49.032.248 2.592.201 8,63 84.189 181

15. Plama-pur, Podgrad 46.756.297 5.687.576 22,16 67.972 229

16. Sensilab, Ljubljana 45.458.701 1.555.424 38,15 49.538 230

17. Tomplast, Mirna 45.014.234 2.093.267 16,41 44.311 318

18. Sibo G, Škofja Loka 44.516.888 1.694.315 7,1 64.662 233

19. Istrabenz plini, Koper 44.066.160 2.675.663 4,7 94.908 135

20. Geberit proizvodnja, Ruše 43.841.610 5.429.227 17,87 74.476 268

 
Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: C 20 - Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov;  
C 21 - Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov; C 22 - Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
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Delajo za dobro gospodarstva in 
potrošnikov
Slovenska akreditacija je mednarodno priznana institucija, ki z mednarodno priznanimi 
akreditacijami povečuje globalno konkurenčnost slovenskega gospodarstva, prispeva k iz-
boljševanju kakovosti in varnosti izdelkov in storitev, varstvu potrošnikov in uresničevanju 
javnega interesa. 

Temelji današnje Slovenske akredi-
tacije, katere glavna naloga je ugota-
vljanje usposobljenosti laboratorijev, 
kontrolnih in certifikacijskih organov 
ter preveriteljev in okoljskih preverite-
ljev, so se začeli postavljati leta 1995. 
Prva akreditacija je bila podeljena leto 
dni kasneje. 

Mednarodno priznane akreditacije
Njihove akreditacije so danes med-

narodno priznane, kar je za slovensko 
gospodarstvo ključnega pomena. Na 
ta način namreč ni dodatnih ovir pri 
mednarodnem trgovanju. »V celoti smo 
vzpostavili sistem akreditiranja, ki je 

usklajen z vsemi mednarodnimi zahte-
vami, kar dokazujemo v medsebojnih 
preverjanjih pri Evropskem združenju 
za akreditacijo (EA) in obeh mednaro-
dnih združenjih za akreditacijo (ILAC in 
IAF),« pravi direktor dr. Boštjan Godec. 

Letošnjega marca so bili podvrže-
ni ponovni evalvaciji, ki jo organizira 
Evropsko združenje za akreditacijo, kjer 
so bili pod drobnogledom Evropskih 
strokovnjakov na tem področju. Jeseni 
lahko pričakujejo ponovno potrditev 
MLA – sporazuma o medsebojnem pri-
znavanju akreditacij.

Število akreditiranih organov se bo 
povečevalo

Ko Slovenska akreditacija preve-
ri izpolnjevanje vseh mednarodnih 
zahtev za določen obseg dejavno-
sti ugotavljanja skladnosti, podeli 
akreditacijsko listino laboratoriju, 
kontrolnemu organu, certifikacijske-
mu organu ali preveritelju. Danes 
nadzorujejo 245 veljavnih akredi-
tacij. Število akreditiranih organov 
se bo v prihodnosti povečevalo, saj 
se zahteve po akreditaciji vedno 
pogosteje vgrajujejo že v evropske 
zakonodajne akte. 

Nova področja akreditiranja
Pojavljajo se potrebe po akredi-

tacijah na povsem novih področjih 
in v tem trenutku je v Slovenski 
akreditaciji največji izziv pridobiti 
nove ambiciozne kadre, ki bodo 
lahko sodelovali pri novih nalogah, 
ki jih čakajo. Med novimi področji 
akreditiranja sogovornik omeni pod-
ročja brezpilotnih letal, GDPR, kiber-

netske varnosti, umetne inteligence, 
železniške interoperabilnosti in mnoga 
druga, ki vplivajo na avtomatizacijo in 
digitalizacijo industrije. 

Ocenjevanje na daljavo
Kako pomembna je digitalizacija, 

so spoznali v času epidemije, ki je bila 
zanje velik izziv, saj izkušenj z ugotav-
ljanjem usposobljenosti s tehnikami 
ocenjevanja na daljavo skoraj niso 
imeli. Tako kot sorodne ustanove po 
vsem svetu so se učili od začetka. V 
zelo kratkem času jim je uspelo vzpo-
staviti ocenjevanja na daljavo, pri tem 
pa poudarjajo, da so se novi situaciji 
zelo dobro prilagodili tudi slovenski 
akreditirani organi. 

Razvoj v smeri učinkovitosti in 
trajnosti

V Slovenski akreditaciji se zavedajo, 
da je pomembno podpiranje ciljev traj-
nostnega razvoja Združenih narodov. 
Obe mednarodni organizaciji za akre-
ditacijo vsako leto izbereta določeno 
temo Svetovnega dneva akreditacije, ki 
ga obeležujemo 9. junija. Letošnji po-
udarek je prav na temi 'Akreditacija: 
Trajnostna gospodarska rast in trajno-
stna skrb za okolje'. Sicer pa je vizija 
Slovenske akreditacije, da bi postop-
ke akreditiranja izvajali učinkovito, na 
vseh področjih, kjer je izražen interes 
in obstajajo potrebe v Sloveniji.
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FANUC misli zeleno
Prizadevamo si za ohranjanje okolja z razvojem učinkovitih izdelkov, ki ponujajo velike  
prihranke energije.

Naš sedež na Japonskem je ob vznož-
ju gore Fuji, obdan z gozdovi in jezeri v 
Narodnem parku Hakone Izu. Posledič-
no trajnost ni le del tega, kar smo, am-
pak je tudi neločljivo povezana z našo 
filozofijo FANUC, da zapustimo naravo, 
kakršno smo jo našli. Od ustanovitve 
našega podjetja je naša osnova, da ne 
podremo niti enega drevesa. Vse naše 
poslovne dejavnosti in procesi so zasno-
vani tako, da nenehno zmanjšujejo svoj 
vpliv na okolje in aktivno spodbujajo 
varstvo okolja. Naše okoljske dejavno-
sti se redno ocenjujejo in so predmet 
nenehnega zagotavljanja kakovosti. Ne-
odvisni Odbor za varstvo narave zago-
tavlja usmerjanje pri doseganju srednje 
in dolgoročnih okoljskih ciljev.

Postopki preventivnih storitev, kot 
je diagnostika v realnem času z upo-
rabo FANUC Diagnostics Pro, pomaga-
jo zmanjšati potrebo po popravilih ali 
skrajšati čas popravil. S popravilom, 
obnovo in nadgradnjo svojih izdelkov 
FANUC podaljšate njihovo življenjsko 
dobo na dolgi rok. S tem se izognemo 
potrebi po nakupu novih strojev in na 
dolgi rok prihranimo surovine in zmanj-
šamo emisije CO2.

Izkoristite popolnoma električni 
stroj za brizganje na najboljši način

Ko gre za injekcijsko brizganje, so za 
proizvajalce glavne zahteve doslednost, 
ponovljivost in natančnost. To zagota-
vlja večjo kakovost delov in zmožnost 
doseganja natančnega brizganja z do-
slednimi nabori parametrov, ki jih, ko so 
nastavljeni, nadzoruje in upravlja stroj. 
Tako lahko vsakič dosežete enako viso-
kokakovostne rezultate z bistveno manj-
šim številom ročnih posegov in vsemi 
ugodnostmi, ki so posledica izboljšanih 
časov delovanja in krajših ciklov.

Na podlagi več kot 65 let nenehnega 
razvoja, FANUC ROBOSHOT kot osrednji 
del predstavlja najbolj zanesljiv  
CNC krmilnik na svetu. Je uporabniku 
prijazen, vsebuje vse standardne vme-
snike, zagotavlja hitre čase obdelave 
in dosledno kakovost delov. FANUC 
se ponaša s tem, da ponuja številne 
možnosti programske opreme za po-
datke kot standard. S približno 19,6 
milijona servomotorjev in 4 milijoni  
CNC krmilnikov, nameščenimi po 
vsem svetu, nismo samo največji 
svetovni proizvajalec motorjev, tem-

več smo tudi strokovnjaki za servo 
tehnologijo in orodja. Z dokazano 
dolgo zgodovino obdelovalnih cen-
trov FANUC, FANUC uporablja to isto 
najsodobnejšo CNC tehnologijo v  
ROBOSHOT-u, da zagotovi neprimerljivo 
rešitev za električno brizganje. Rezulta-
ti so ogromna vsestranskost, izjemna 
natančnost gibanja in izjemno kratki 
časi cikla za proizvodnjo večjih količin 
dosledno visokokakovostnih delov. Pri-
meren za številne tipe proizvodnje je 
ROBOSHOT pametna in varčna izbira, 
saj so njegovi prihranki odlična nalož-
ba v prihodnost. Kontaktirajte nas na 
sales@fanuc.si in z veseljem vam bomo 
povedali več. Sledite nam lahko tudi 
preko LinkedIn-u: FANUC Adria.
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»Slovenska avtomobilska 
industrija je izjemno 
fleksibilna in odpor-

na, kar se je izkazalo tako v času 
pandemije kovida-19, kot se izkazuje 
tudi zdaj v primeru ruske agresije 
nad Ukrajino,« pravi Tanja Mohorič, 
direktorica slovenskega avtomobil-
skega grozda. »Seveda pa trenutne 
gospodarske in politične razmere 
vplivajo na avtomobilsko industrijo 
tako kot tudi na ostale industrije. 
Prihaja do prekinitev dobaviteljskih 
verig, motenj v oskrbi s posamezni-
mi materiali in do drastičnih dvigov 
cen posameznih materialov,« opiše 
trenutno stanje Mohoričeva.

Slovenska avtomobilska industrija 
prispeva okoli 10 odstotkov k bruto 
družbenemu proizvodu in predstavlja 
več kot 20 odstotkov slovenskega iz-
voza. Največji izvozni trg je Nemčija, 
sledijo Francija, Italija in Avstrija, delo 
pa zagotavlja okoli 40 tisoč ljudem.

Izzivi, kot jih še ni bilo
Avtomobilska industrija je pri-

zadeta po vsej Evropi. Avtomobil-
ska podjetja so ustavila prodajo, 
nekatera tudi proizvodnjo v Rusi-
ji, Volkswagen je na začetku mar-
ca začasno ustavil proizvodnjo v 
dveh poljskih tovarnah in ponekod 
skrajšal delovni čas, pomanjkanje 
polprevodnikov in čipov se kaže na 
vseh ravneh, tudi pri znatnem po-
višanju končnih cen avtomobilov. 

Tektonski premiki se dogajajo tudi 
v slovenskem Revozu, kjer se je na 
začetku leta zamenjalo vodstvo. Pred 
kratkim so sporočili, da se tudi sami 
kot vsa avtomobilska industrija soo-
čajo z velikimi težavami na področju 
oskrbe z elektronskimi deli, da je tre-
nutna situacija zelo negotova, pred-
vsem zaradi oskrbe s polprevodniki 
in globalnega prestrukturiranja avto-
mobilske industrije. Zaradi izjemno 
oteženega poslovanja, prilagajanja 
in sprememb načrtov proizvodnje 
so za en teden konec marca ustavi-
li proizvodnjo in zaposlene poslali 
na čakanje na delo, že tako pa so v 

zadnjem obdobju zmanjšali proizvo-
dnjo in število zaposlenih. Z aprilom 
so prešli na enoizmensko delo. Zgo-
vorne so tudi številke: v letu 2019 so 
proizvedli 199.139 avtomobilov, v letu 
2020 141.670, lani pa 95.757, kar je več 
kot pol manj kot dve leti prej. Če so v 
najboljših časih izdelali 700 avtomo-
bilov dnevno, bo danes po podatkih, 
ki jih navaja Avto magazin, proizvo-
dnja zmanjšana na 325 enot dnevno.

Proizvodnih načrtov ne bodo 
prilagajali

Proizvodnih načrtov pa zaenkrat 
ne bodo prilagajali v Goodyearu v 
Sloveniji, čeprav so tudi na industrijo 
pnevmatik spreminjajoče se razmere 
zadnjih dveh let vplivale znatno ne-
gativno, »zlasti na začetku leta 2020, 
ko smo zaznali močno zmanjšanje 
povpraševanja po nadomestnih pnev-
matikah, avtomobilski proizvajalci pa 
so ustavili ali močno omejili proizvo-
dnjo po vsem svetu, zaradi česar so 
se posledično zmanjšala tudi naročila 
pnevmatik za prvo vgradnjo,« so nam 
povedali. Letos pa so zaradi pretresov 
dobaviteljske verige primorani izvaja-
ti številne ukrepe za zagotovitev ne-
prekinjene oskrbe s surovinami, ki jih 
uporabljajo v proizvodnji, nekatere od 
njih prihajajo tudi iz prizadetih obmo-
čij. »Ti ukrepi vključujejo povečanje 
naših varnostnih zalog, kadar je to 
mogoče, zagotavljanje nadomestnih 
surovin, kjer je to mogoče, in vzpo-
stavitev nadomestnih dobaviteljskih 
verig, kjer je to potrebno,« še povedo.

Misija GREMO za rast prodaje 
avtomobilske dobaviteljske 
industrije

Izzive, s katerimi se še sooča av-
tomobilska industrija, Mohoričeva 
strne takole: »Zaostrena zakonoda-
ja na področju zniževanja škodljivih 
emisij iz naslova mobilnosti in jasna 
odločitev avtomobilske industrije, 
da bo v največji možni meri in v naj-
krajšem možnem času trgu ponudila 
optimalne tehnologije za zniževanje 
škodljivih emisij, vplivata tudi na 

dobaviteljske verige v avtomobilski 
industriji. Preobrazba dobaviteljev z 
vidika razvoja novih izdelkov, prilago-
jenih električnim in elektrificiranim 
vozilom, je nujna in je tudi že vgraje-
na v strategije razvoja podjetij. Poleg 
strateške odločitve glede intenzivne 
digitalne preobrazbe je preobrazba 
slovenske avtomobilske industrije 
v konkurenčno industrijo z nizkim 
ogljičnim odtisom zajeta tudi v misiji 
GREMO,« pravi Tanja Mohorič. 

Misijo GREMO je oktobra 2021 
predstavila skupina slovenske avto-
mobilske industrije, podjetja Domel, 
Hidria, Iskra Mehanizmi, Kolektor, 
LTH Castings, SIJ Acroni, TAB, Talum, 
TPV in Unior. Gre za pobudo, ki jo je 
na vlado in na pristojna ministrstva 
naslovila skupina najvidnejših pod-
jetij avtomobilske industrije ob pod-
pori ACS, Slovenskega avtomobilske-
ga grozda, in s tem tudi SRIPa ACS+. 
»Misija GREMO povzema skupno 
jasno strateško odločitev slovenskih 
dobaviteljev, da v okoljskih izzivih in 
izzivih uvajanja rešitev Industrije 4.0 
poiščejo svojo priložnost za rast in 
nadaljnji razvoj,« je povedala Tanja 
Mohorič. Vlada je misijo, ki se s celo 
dobaviteljsko verigo loteva velikih 
izzivov, ki jih prinaša zelena mobil-
nost prihodnosti, podprla. 

Misijo GREMO je oktobra 2021 
predstavila skupina slovenske 
avtomobilske industrije, pod-
jetja Domel, Hidria, Iskra Meha-
nizmi, Kolektor, LTH Castings, SIJ 
Acroni, TAB, Talum, TPV in Unior. 
Gre za pobudo, ki jo je na vla-
do in na pristojna ministrstva 
naslovila skupina najvidnejših 
podjetij avtomobilske industri-
je ob podpori ACS, Slovenskega 
avtomobilskega grozda, in s tem 
tudi SRIPa ACS+. 

V panogi se dogajajo 
tektonski premiki 

Avtorica: Špela Šimenc

Avtomobilska industrija po vsej Evropi drsi iz ene krize v drugo, med-
tem ko se dogajajo že tako veliki premiki k zeleni mobilnosti. Podjetja se 
na vseh ravneh soočajo s prekinitvami dobavnih verig, pomanjkanjem 
polprevodnikov, drastičnim dvigom cen materiala. Na drugi strani se v 
Sloveniji rojeva sveža zgodba, ki so jo spodbudila najvidnejša podjetja av-
tomobilske industrije. 
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Prodajo želijo povečati s treh na 
pet milijard evrov 

»Projekt GREMO bo lahko omogočil 
rast prodaje slovenske avtomobilske 
dobaviteljske industrije s sedanjih 
treh milijard evrov na pet milijard v 
letu 2030, 2.500 dodatnih visoko stro-
kovnih delovnih mest z visoko dodano 
vrednostjo, povečal bo dodano vred-
nost na zaposlenega v tej za Slovenijo 
ključni industriji s sedanjih 50 tisoč 
evrov na več kot 70 tisoč evrov in po-
sledično tudi povečal letne prispev-
ke in davke te skupine v proračun s 
sedanjih 280 milijonov evrov na 360 
milijonov evrov letno do leta 2030 ter 
omogočil naslednji cikel skupne rasti,« 
so ob tem zapisali v Uniorju, ki je že 
več kot 100 let globalni razvojni par-
tner avtomobilski industriji. 

»Pri sistemskem dobavitelju ZF 
Lemfoerder smo v zadnjih mesecih 
pridobili za 60 milijonov evrov projek-
tov s področja e-mobilnosti. Na začetku 
naslednjega leta začenjamo novo dejav-

nost – serijsko proizvodnjo odkovkov iz 
aluminijastih zlitin, ki jih bomo tudi pre-
težno sami obdelali, in sicer na strojih, 
ki jih izdela naš program Strojegradnja. 
Promet bo leta 2030 dosegel vsaj 30 
milijonov evrov letno. Že danes na 120 
trgih prodamo letno za štiri milijone 
evrov orodij za vzdrževanje e-vozil in 
smo vodilni v Evropi,« je ob tem povedal 
predsednik uprave Unior Darko Hrastnik. 

Veliki premiki pa se dogajajo tudi 
v Hidrii. Letos bodo v Spodnji Idriji 
začeli graditi nov visokotehnološki 
center za razvoj in izdelavo ključnih 
delov elektromotorjev za električna in 
elektrificirana vozila prihodnosti, ki bo 
začel delovati sredi leta 2023. Center 
se bo razprostiral na območju, velikem 
za skoraj dva nogometni igrišči, za-
posloval pa bo 100 visokotehnološko 
usposobljenih sodelavcev. Vse kaže, 
da kljub trenutno velikim izzivom 
slovensko avtomobilsko industrijo v 
prihodnjih letih čakajo transformacija, 
nadaljnja rast in velik preboj.  

»Slovenska avtomobilska indu-
strija je izjemno fleksibilna in 
odporna, kar se je izkazalo tako 
v času pandemije kovida-19, kot 
se izkazuje tudi zdaj v primeru 
ruske agresije nad Ukrajino,« 
pravi Tanja Mohorič, direkto-
rica ACS, slovenskega avtomo-
bilskega grozda. A trenutne go-
spodarske in politične razmere 
vplivajo tudi nanjo – prihaja do 
prekinitev dobaviteljskih verig, 
motenj v oskrbi s posameznimi 
materiali in do drastičnih dvigov 
cen posameznih materialov.

TOP 20: Avtomobilska 
industrija,  leto 2020 
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Družba
Celotni  

prihodki  
(v EUR)

Čisti  
poslovni izid  

(v EUR)

Čista 
donosnost 

kapitala  
(v %)

Realizirana do-
dana vrednost 

na zaposlenega 
(v EUR)

Povprečno 
število za-
poslenih

1. Revoz, Novo mesto 1.402.505.000 -1.577.000 -0,93 59.895 2.276

2. Adria Mobil, Novo mesto 406.731.969 34.719.717 28,04 73.210 1.112

3.
Mahle Electric Drives Slovenija, 
Šempeter pri Gorici

243.599.252 -27.273.024 -38,94 27.309 1.878

4. Carthago, Odranci 215.878.168 8.309.304 14,63 40.604 826

5. odelo Slovenija, Prebold 181.779.139 1.637.625 3,76 39.959 1.356

6. Akrapovič, Ivančna Gorica 132.007.567 18.113.948 44,02 55.765 1.209

7. TPV Automotive, Novo mesto 76.148.687 156.655 0,51 35.119 742

8. Adient, Novo mesto 66.737.903 -440.050 -2,81 35.634 265

9. Starkom, Maribor 64.817.301 2.045.105 12,12 67.158 268

10. TBP, Lenart v Slovenskih goricah 53.741.939 486.237 2,61 29.958 748

11. Sogefi Filtration, Medvode 49.818.000 277.000 2,03 46.163 324

12. KLS Ljubno 41.913.486 9.644.401 16,38 112.068 241

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

14. Rosenbauer, Gornja Radgona 35.758.719 3.016.610 35,07 61.471 154

15. Sumida Slovenija, Blejska Dobrava 29.780.638 -907.516 -12,63 26.665 371

16. Mahle Electric Drives Bovec 29.741.216 1.091.100 10,87 34.796 231

17. Cecomp, Mirna Peč 25.317.248 1.389.017 11,48 71.420 48

18. Magna Steyr, Orehova vas 19.604.300 1.304.304 2,83 85.167 195

19. SG Automotive, Slovenske Konjice 17.045.808 257.776 3,46 36.498 137

20. TPV Prikolice, Ptuj 16.202.468 821.114 32,28 41.323 88

 
Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: C 29 - Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

Naše kapacitete:
• 4 x Stroj za vodni odrez 4 x 2 metra
• 1 x Plamenski/Plazemski odrez 6 x 2 metra
• Varjenje
• 10 x Rezkanje (NC ali CNC, tudi 5-osno) do 20ton 
(4 x 2,5 x 1,5 m)
• 10 x Struženje (Klasične stružnice ali CNC) do 5 
ton teže,
6 m dolžine in premera 600mm
• Obnova strojev (tudi stroji za tlačni liv aluminija)
• Izdelava posebnih strojev/naprav po željah kupcev
• Hidravlični cilindri
• Izdelava in servis hidravličnih cevi
• Zastopstva: GATES, EATON, PONAR, CEJN

40+ ZAPOSLENIH 50.000 M2 POVRŠINEVEČ KOT 40 STROJEV

Kidričeva c. 58,  
4220 Škofja Loka, Slovenia
T: +386 4 515 60 30 | F: +386 4 515 60 31
E: info@ines.si | W: www.ines.si
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Kovinska industrija je leta 
2020 v primerjavi z letom 
prej utrpela zmeren padec. 

Zaposlovala je 62.127 ljudi (kar je 4,2 
odstotka manj). Prihodki v celotni ko-
vinski industriji so padli za 8,4 odstot-
ka glede na leto prej in so znašali 8,8 
milijarde evrov, ustvarjena dodana 
vrednost pa je za 1,8 odstotka nižja v 
primerjavi z letom 2019. Dodana vred-
nost na zaposlenega je v letu 2020 
dosegla 43.322 evrov oziroma izkazala 
2,5-odstotno rast.

»Trenutno stanje v slovenski ko-
vinski industriji je zaradi vseh pre-
tresov in amplitud zelo negotovo. 
Čeprav se je še nekaj časa nazaj ka-
zala določena umiritev v poslovanju, 
pa je na novo povzročena panika ob 
rusko-ukrajinski krizi stanje dodatno 
poslabšala. Aktualna situacija je ta 
trenutek za podjetja velika neznan-
ka, saj prinaša precej negotovosti za 
prihodnost poslovanja,« uvodoma 
povedo na Združenju kovinske indu-
strije, ki deluje v okviru Gospodar-
ske zbornice Slovenije. Kot pravijo, 
imajo v primerjavi s pandemijo (ko je 
bilo poslovanje vseeno nekoliko bolj 
predvidljivo) trenutne razmere večji 
negativni vpliv na podjetja. Pojavlja-
jo se težave znotraj dobavnih verig 
(trganje), visoki stroški transporta, 
naraščajoče inflacije, za povrh pa jih 
pesti še pomanjkanje kadrov. Tehnični 
kader je na trgu dela postal ozko grlo, 
prav tako je vse težje pridobiti mlajše 
kadre v proizvodnjo. »Če povzamemo, 
razmere za podjetja ta trenutek res 
niso najbolj rožnate,« pravijo.

Kako se z izzivi soočajo podjetja? 
Ivan Rupnik, glavni direktor Cre-

ine, pove, da so imeli leta 2020 kar 
12-odstotni padec prodaje v primer-
javi z letom prej, predvsem na račun 
tega, da so se kar dvakrat v letu 2020 
soočali z velikimi težavami v dobav-
ni verigi, ključni dobavitelji so imeli 
v spomladansko-poletnih mesecih 
zaustavljene proizvodnje. Lansko po-
slovno leto pa ocenjuje kot uspeš-
no, zabeležili so visoko rast prodaje, 

glede na leto 2020 kar 64-odstotno. 
Začetek letošnjega leta Rupnik oce-
njuje kot turbulenten, šoku zaradi 
dviga cen energentov je sledil nov 
šok: »Drugi cenovni šok smo doži-
veli v drugi polovici marca, ko so se 
nenadoma, preko noči, dvignile cene 
vseh vrst pločevin, ki jih potrebuje-
mo v proizvodnji. Te podražitve niso 
normalne, kot smo jih bili navajeni v 
preteklosti, ampak so med 30 in 40 
odstotki, povrh vsega so vprašljive 
še dobave in posledično moramo 
dvigovati raven zalog, kar slabi likvi-
dnost.« Glede na razmere v širšem 
evropskem prostoru, ki so povezane 
z vojno v Ukrajini, Rupnik ne priča-
kuje bistvenih sprememb na bolje, 
zato se nameravajo še bolj posvetiti 
avtomatizaciji in robotizaciji tehno-
loških operacij, kjer bo to mogoče. 

V skupini Kovintrade poslovanje v 
minulih dveh letih kljub vsemu ozna-
čujejo za nadpovprečno. V času epi-
demije ključni procesi niso bili preveč 
prizadeti, več negotovosti prinaša do-
gajanje v zadnjih dveh mesecih. »V te-
kočem letu je z vojno v Ukrajini na trgu 
prevladal strah za oskrbo z materialom 
v industriji, cene so se dvignile za več 
kot 50 odstotkov, nestabilne dobave 
in stornacije že podpisanih pogodb so 
že kar stalnica, a nam je kljub vsemu 
za svoje redne kupce uspelo zagoto-
vit vse potrebne in vnaprej naročene 
količine,« pravijo v Kovintradu. Med 
izzivi prihodnjega obdobja izpostavi-
jo doseg zanesljivosti nabavnih virov, 
digitalizacijo in kibernetsko varnost, 
predvsem pa skrb za zaposlene, nove 
zaposlitve in izobraževanja.

V skupini SIJ pravijo, da je naročilo v 
vseh jeklarskih programih ugodno, pro-
izvodne zmogljivosti v vseh proizvodnih 
družbah Skupine SIJ so polno zasedene 
do konca junija, program industrijskih 
valjev SIJ Ravne Systems pa je z naročili 
polno zaseden vse do konca leta z že 
pridobljenimi naročili za prihodnje leto. 

Prilagodili so se turbulencam na trgu 
V Talumu prevladuje procesna pro-

izvodnja, za katero je značilno, da je 

»Trenutno stanje v slovenski 
kovinski industriji je zaradi 
vseh pretresov in amplitud 
zelo negotovo. Čeprav se je še 
nekaj časa nazaj kazala dolo-
čena umiritev v poslovanju, pa 
je na novo povzročena panika 
ob rusko-ukrajinski krizi stanje 
dodatno poslabšala. Aktualna 
situacija je ta trenutek za pod-
jetja velika neznanka, saj prina-
ša precej negotovosti za priho-
dnost poslovanja,« povedo na 
Združenju kovinske industrije, 
ki deluje v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije.

Tehnični kader je postal 
ozko grlo 

Avtorica: Špela Šimenc

Stanje v kovinski industriji je negotovo, čeprav se podjetja znotraj panoge 
z izzivi soočajo pogumno in optimistično. Bolj kot pandemija so jih priza-
dele trenutne nepredvidljive razmere znotraj dobavnih verig, naraščajo-
čih stroškov, za povrh pa jih pesti še pomanjkanje kadra.

Aktualna 
situacija je ta 

trenutek za podjetja 
velika neznanka, saj 
prinaša precej negotovosti 
za prihodnost poslovanja, 
povedo na Združenju 
kovinske industrije. 
Kot pravijo, imajo v 
primerjavi s pandemijo 
(ko je bilo poslovanje 
vseeno nekoliko bolj 
predvidljivo) trenutne 
razmere večji negativni 
vpliv na podjetja.
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hitrost prilagajanja razmeram običaj-
no manj dinamična. »To smo v zadnjih 
dveh letih izrazito spremenili in se na 
turbulence in nepredvidljivost trga 
prilagodili s poslovnim modelom in 
miselnostjo na vseh ravneh,« pove 
predsednik uprave Marko Drobnič. 
Na energetsko krizo, ki je ne pomni-
jo, so se odzvali takoj – s posegom v 
dodatno zmanjšanje obsega proizvo-
dnje primarnega aluminija – in tako 
zagotovili, da so vpliv zaostrenih raz-
mer na trgu energentov minimizirali. 
»Glede na dogajanje v oskrbovalnih 
verigah v Evropi smo v Talumu prepri-
čani, da nadaljnje znižanje obsega 
proizvodnje in prodaje ni smiselno. 
V Talumu smo na primer med 10 od-
stotki najučinkovitejših proizvajalcev 
aluminija in aluminijevih izdelkov, 
uporabljamo BAT tehnologijo, skla-
dno z IPPC, in dodatno povečevanje 
energetske učinkovitosti na tehnolo-

ških procesih ni možno. Edini možni 
način za znižanje porabe energije v 
primeru kakršnihkoli omejitev oskrbe 
ali ne implementiranja regulatornih 
mehanizmov EU v Sloveniji na podro-
čju energije je znižanje proizvodnje. 
To je glede na vse prej našteto ne-
sprejemljivo in bi hkrati povzročilo 
nepopravljivo tehnološko, ekonom-
sko in družbeno škodo,« je prepričan 
Marko Drobnič.

Od države pričakujejo rešitve
Na Združenju kovinske industrije 

so v preteklosti pomembnim odlo-
čevalcem že prenesli aktualne infor-
macije in bodo še naprej opozarjali 
na nevzdržno stanje v panogi. Od-
ločevalci na državni ravni še vedno 
preučujejo, ali in v kolikšni meri bo 
država pomagala gospodarstvu zaradi 
trenutnega vala rasti cen energen-
tov. »Podjetja se v takih negotovih 

časih na to težavo težko prilagaja-
jo, pomanjkanje jasne strategije na 
področju proizvodnje energije v Slo-
veniji pa jim pri tem zagotovo ni v 
pomoč,« pravijo na združenju. »Od 
države pričakujemo rešitve, ki bodo 
omogočale, da bo imela slovenska 
industrija vsaj enake pogoje, kot jih 
ima naša konkurenca v drugih drža-
vah. V primeru, da se stanje v drugi 
polovici leta ne bo obrnilo navzdol, 
bo potrebna intervencija vlade, tre-
ba pa bo tudi določiti limite cen, ki 
bodo še vzdržne za poslovanje,« pa 
je prepričan direktor Creine. 

Med priložnostmi za podjetja iz 
kovinske branže v združenju ome-
nijo nacionalni Načrt za okrevanje 
in odpornost (NOO), ki naj bi pos-
pešil okrevanje slovenskega gospo-
darstva ter spodbudil investicije v 
zeleni in digitalni prehod. »Najbolj 
aktualen in za podjetja zanimiv je 
razpis za digitalno transformacijo 
podjetij, ki bodo izvajala stopenj-
sko ali celovito digitalno trans-
formacijo,« pravijo. In dodajo: »Z 
nekaterimi javnimi razpisi je ne-
kako še mogoče uresničevati tiste 
načrte, ki z novimi ali izboljšanimi 
izdelki ali procesi in storitvami za-
gotavljajo tržni potencial in prina-
šajo visoko dodano vrednost. Žal 
pa že dalj časa ugotavljamo, da se 
podjetja na teh soočajo z vrsto ovir, 
ki nespodbudno vplivajo na njihove 
odločitve za črpanje razpoložljivih 
finančnih sredstev.« 

»Od države pričakujemo rešitve, ki bodo 
omogočale, da bo imela slovenska industrija 

vsaj enake pogoje, kot jih ima naša konkurenca 
v drugih državah. V primeru, da se stanje v drugi 

polovici leta ne bo obrnilo navzdol, bo potrebna 
intervencija vlade, treba pa bo tudi določiti limite cen, 
ki bodo še vzdržne za poslovanje,« je prepričan glavni 

direktor Creine Ivan Rupnik.
AIR G d.o.o.  Tischlerjeva ulica 17, 1000 Ljubljana

GSM: +386(0)40 673 843  •   Tel: +386(0)1 521 19 51   •   Fax: +386(0)1 521 19 52 
Web: www.air-g.si   •   E-mail: air-g@siol.net

NAPREDNA TEHNOLOGIJA IN SISTEMI V INDUSTRIJI IN OBRTI
Oprema in rešitve za nanos eno ali več komponentnih materialov – vse na enem mestu!

lakiranje doziranje lepljenje tesnenje laminiranje mazanje

Brizgalna
tehnika

Oprema in sistemi
za lakiranje

Oprema za lepljenje, 
doziranje, laminiranje v 

proizvodnji
alterativne energije

Rešitve za proizvodnjo 
elektronskih komponent

Rešitve za proizvodnjo 
baterij električnih vozil

Oglas_210x297mm.indd   1 28.4.2021   20:12:17
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TOP 20: Kovinska industrija,  
leto 2020 
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Družba
Celotni 

prihodki  
(v EUR)

Čisti poslov-
ni izid  

(v EUR)

Čista 
donosnost 

kapitala  
(v %)

Realizira-
na dodana 

vrednost na 
zaposlenega 

(v EUR)

Povprečno 
število  

zaposlenih

1. Impol, Slovenska Bistrica 680.899.503 7.351.200 4,85 590.115 38

2. SIJ Acroni, Jesenice 371.861.465 -30.030.693 -18,53 41.930 1.306

3. Talum Kidričevo 268.255.108 56.264 0,04 50.675 1.186

4. LTH Castings, Škofja Loka 230.222.419 18.733.177 12,42 53.572 1.672

5. Cimos, Koper 158.850.883 -3.893.135 -9,72 47.660 579

6. SIJ Metal Ravne 157.677.000 -13.001.000 -18,34 43.757 937

7. Unior, Zreče 146.242.223 -7.959.483 -8,29 33.944 1.675

8. ADK, Hoče 121.398.319 5.977.336 12,57 44.759 640

9. Palfinger, Maribor 120.842.431 959.382 2,65 29.509 782

10. SŽ - VIT, Ljubljana 119.977.365 0 0 46.155 1.778

11. Danfoss Trata, Ljubljana 116.972.722 8.995.256 36,14 89.749 493

12. Titus, Dekani 94.644.974 7.724.681 21,57 65.297 454

13. Štore Steel 89.732.692 -2.562.672 -4,29 35.025 501

14. GKN Driveline Slovenija, Zreče 86.906.443 1.863.843 4,09 49.377 370

15. Trimo, Trebnje 84.112.380 1.314.778 4,42 67.434 301

16. Arcont, Gornja Radgona 76.749.119 3.296.937 11,86 37.903 637

17. Impol PCP, Slovenska Bistrica 71.018.057 2.612.871 15,33 38.222 426

18. Ledinek Engineering, Hoče 62.268.542 12.657.973 88,46 124.159 196

19. MDM, Ljubljana 59.904.526 1.914.396 7,94 81.379 106

20. Impol FT, Slovenska Bistrica 58.530.491 1.874.705 15,26 45.798 257

 
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; C 33 - Popravila in montaža strojev in naprav
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Prvi, ko gre za rezilno orodje
Kovinos je podjetje z več kot 30-letno tradicijo, ki se je začelo v garaži stanovanjske hiše v 
Horjulu, ko se je Robert Gabrovšek odločil stopiti na svojo lastno podjetniško pot. Sprva 
se je podjetje ukvarjalo z orodjarstvom, sčasoma pa se je usmerilo v brušenje in obnovo 
rezilnega orodja. V letu 1998 so kupili svoj prvi CNC-stroj za brušenje rezilnega orodja, z 
namenskimi stroji pa se je povečal tudi obseg dejavnosti. 

Ponašajo se s hitrim odzivnim časom
Če je bilo pred tremi desetletji več-

je povpraševanje po obnovi rezilnega 
orodja, danes Kovinos ponuja tudi iz-
delavo namenskega rezilnega orodja, 
premore pa tudi lasten standardni 
asortima rezilnih orodij, ki jih kupci 
lahko prejmejo že naslednji dan. Kot 
uradni zastopniki imajo poleg lastne 
proizvodnje na voljo tudi ponudbo 
rezilnega orodja Walter Tools.

Ključni prednosti podjetja Kovinos 
sta prilagodljivost in hitrost, zato si 
vedno prizadevajo zagotoviti čim kraj-
še dobavne roke. Strankam ponujajo 
prilagojene rešitve, ki skrajšajo čas iz-
delave v serijski proizvodnji in s tem 
pocenijo stroške obdelave. Vedno 
zagotavljajo kompleten servis doba-
ve in obnove vseh vrst orodja, prav 
tako pa nenehno posodabljajo tudi 
svoj izbor standardnega orodja, saj se 
prilagajajo novim načinom obdelave. 
Proizvodni proces je zagotovo ena iz-
med konkurenčnih prednosti podjetja, 
saj veliko število CNC-strojev omogoča 
hitro odzivnost, naročeno orodje pa je 
pri stranki v najkrajšem možnem času. 

Nenehno vlaganje v razvoj 
zaposlenih

Podjetje Kovinos redno vlaga v po-
sodabljanje svojega strojnega parka, 

v izobraževanja zaposlenih in v razvoj 
lastnega orodja, saj le nenehen napre-
dek omogoča, da so vedno v koraku 
z najnovejšimi trendi, specializacija 
pa se pozna na vsakem koraku. Kot 
družinsko podjetje Kovinos veliko stavi 
na prenos znanja in izkušenj z gene-
racije na generacijo, tako pri vodstve-
nih funkcijah kot pri svojih zaposlenih. 
Strokovno podučen kader poskrbi za 
to, da so naročila profesionalno iz-
peljana, hkrati pa strankam zagotovi 
ustrezno svetovanje in obravnavo. Ko-
ronsko obdobje je podjetje preživelo v 
dobri kondiciji in brez odpuščanja za-
poslenih, bolj kot hitra širitev proizvo-
dnje in števila zaposlenih pa je v prvi 
vrsti pomembna stabilnost podjetja.

Nova tehnologija omogoča nadaljnji 
napredek

Novi stroji in z njimi nova program-
ska oprema omogočata, da lahko 
odgovarjajo na aktualne potrebe v 
industriji. Lani so tako nabavili nov 
CNC rezkalni stroj FANUC Robodrill 
za testiranje orodja, ki jim omogoča, 

da še bolj podrobno spremljajo in 
testirajo svoje izdelke. Pred kratkim 
so povečali obseg proizvodnje in za-
čeli delo na dodatni lokaciji, letos pa 
pričakujejo, da bo industrijska proi-
zvodnja dobila nov zagon.

kovinos_Industrija2022.indd   1kovinos_Industrija2022.indd   1 26.4.2022   9:18:2826.4.2022   9:18:28
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Elektroindustriji 
korona ni mogla do 

živega
Avtorica: Špela Šimenc

Slovenska elektroindustrija je izrazito usmerjena proti tujim trgom, najpo-
membnejša država izvoza blaga je Nemčija. V času pandemije so nekatera pod-
jetja beležila precej višja naročila, lansko in letošnje leto pa sta izrazito težavni 
zaradi višanja cen skoraj vseh materialov, ki jih uporabljajo v panogi in zaradi 
dolgih dobavnih rokov posameznih komponent, predvsem polprevodnikov.

Elektroindustrija je panoga, za 
katero je bila pandemija na 
splošno pozitivna, saj proizva-

ja izdelke, ki se v kriznih časih nemote-
no in morda še bolj aktivno uporablja-
jo. Nekatera podjetja so imela v tem 
obdobju tudi izrazito višja naročila. So 
pa, kot povsod drugje, posledice čutili 
zaposleni. »V letu 2020 so bile posle-
dice zaprtij zaradi kovida-19 vidne na 
primer na številu zaposlenih v elek-
troindustriji, saj je v letu 2020 prišlo 
do prvega večjega padca števila zapo-
slenih od gospodarske krize leta 2009.  
Trend zaposlenih se je v letu 2021 že 
obrnil v drugo smer, saj se sooča-
mo s pomanjkanjem kadra,« pravijo 
na Zbornici elektronske in elektro 
industrije (ZEE), ki deluje v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije in 
združuje 160 podjetij, katerih glavna 
dejavnost je proizvodnja elektron-
skih in električnih izdelkov ter z njimi 
povezanih storitev. 

Za podjetja iz elektroindustrije je 
bilo leto 2020 odlično, saj so skupaj 
ustvarila 5,54 milijarde evrov čistih 
prihodkov od prodaje. Za leto 2021 
pa po grobih podatkih ocenjujejo, 
da je elektroindustrija dosegla rast 
v povprečju med 10 in 15 odstotkov. 
Nekatera podjetja, ki so v posame-
znih skupinah izdelkov vodilna, so 
imela tudi 80-odstotno rast, na dru-
gi strani pa določena podjetja rasti 
niso zabeležila. 

Med tistimi, ki so delovala zelo 
uspešno, je na primer podjetje Do-
mel, ki spada med deset največjih in 
najuspešnejših podjetij v panogi. »V 
preteklih dveh letih smo poslovali 
zelo uspešno kljub zahtevnim raz-
meram zaradi kovida. Leto 2021 smo 
kljub vsem izzivom uspešno zaključili 
z realizacijo prodaje več kot 180 mili-
jonov evrov, kar je rekordno visoko in 
za 22 odstotkov presega predlansko 
kot tudi načrtovano prodajo. 

10 največjih in najuspešnejših 
podjetij v elektroindustrijski 
panogi:

1. Gorenje

2. BSH Hišni aparati Nazarje

3. Hella Saturnus Slovenija

4.  MAHLE Electric  

Drives Slovenija 

5. TAB 

6. Hidria

7. Domel

8. Kolektor Etra

9. Iskraemeco

10. Danfoss Trata

(vir: ZZE)
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Rešitve Li-ion baterijskih paketov za 
mobilnost in industrijo.

Za električno kolo eCult smo iskali 
zanesljivega lokalnega dobavitelja in 
proizvajalca baterij. Odzvalo se je 
podjetje Comtron, ki je bilo pripravljeno 
za potrebe tega projekta in tudi za druge 
svoje projekte razvi� pametno baterijo. 
Njihova baterija in Domelov motor z 
upravljalnikom predstavlja sistem za 
e-kolesa, ki ga mi sedaj tržimo. 
Pri razvoju smo zelo dobro sodelovali. 
Comtron nam je pripravil vzorčno 
baterijo, mi smo opravili terenski test, 
nato pa so tudi glede na naše povratne 
informacije iz tes�ranj prilagodili in 
op�mizirali tehnične parametre. Skupaj 
smo prišli do dobre pametne baterije.

S partnerji vzpostavljamo 
dolgoročna partnerstva in skupaj 
oblikujemo pot v prihodnost.
Comtron d.o.o. (PE ECONO bike&ba�ery), 
Tržaška cesta 21, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: 041 664 309, mail: econo@comtron.si, 
spletna stran: www.econo.eu

Powered by

SVETOVANJE. OBLIKOVANJE. 
PROTOTIPI. PROIZVODNJA. 
CERTIFICIRANJE. 
KAKOVOST.

Referenca
Domel d.o.o.
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Družba
Celotni  

prihodki  
(v EUR)

Čisti poslovni 
izid (v EUR)

Čista  
donosnost 

kapitala 
(v %)

Realizira-
na dodana 

vrednost na 
zaposlenega  

(v EUR)

Povprečno 
število za-
poslenih

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 281.000.000 6.631.000 5,65 44.808 1.882

4. TAB, Mežica 232.518.557 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 Etra, 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 106.625.868 8.404.570 13,7 45.548 807

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

16. ITW Appliance Components, Tolmin 70.019.663 -1.831.255 -3,08 27.895 247

17. Cablex-M, Mežica 56.481.089 1.993.796 14,5 45.177 272

18. Interblock, Mengeš 47.546.253 -1.003.717 -0,93 101.222 212

19. ETA, Cerkno 44.476.395 2.735.527 11,05 29.404 781

20. Bisol Proizvodnja, Prebold 41.651.593 2.971.272 77,59 1.328.735 5

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

TOP 20: Elektroindustrija,  
leto 2020 
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Zvišati želijo dodano vrednost 
na zaposlenega 

Kot povedo v Zbornici elek-
tronske in elektroindustrije, ki 
deluje v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, je v letu 
2020 v panogi elektroindustri-
je delovalo okoli 1.100 podjetij, 
ki so skupaj zaposlovala 35.000 
delovno aktivnih oseb. Dodana 
vrednost na zaposlenega je v 
letu 2020 znašala 43.119 evrov. V 
zbornici poudarijo, da si skupaj 
s člani prizadevajo doseči cilj 
60.000 evrov dodane vrednosti 
na zaposlenega.

Rekordna prodaja je rezultat ak-
tivnega dela na trgu, kjer smo kup-
ce, kljub velikim logističnim izzivom, 
dobro servisirali z dobavami in tudi 
z novimi projekti,« pravijo v Domelu. 

Usmerjeni proti tujim trgom
Slovenska elektroindustrija je iz-

razito usmerjena proti tujim trgom. 
V letu 2020 so zabeležili 1,4-odstotno 
rast v primerjavi z letom 2019. Prihod-

ki, ustvarjeni na tujih trgih, predsta-
vljajo 82,9 odstotka (60,5 odstotka v 
EU in 22,4 odstotka izven EU) vseh 
čistih prihodkov od prodaje. »Naj-
pomembnejša država izvoza blaga z 
izrazito prednostjo še vedno ostaja 
Nemčija. Vojna v Ukrajini je vplivala 
na poslovanje predvsem tistih pod-
jetij, ki so imela neposredno poveza-
vo z ruskim ali z ukrajinskim trgom. 
Ostajajo pa predvidevanja, da bo 
vojna v Ukrajini dolgoročno vplivala 
na poslovanje tudi v elektropanogi,« 
predvidevajo na ZZE. 

Poudarijo, da sta lansko in letoš-
nje leto izrazito težavni zaradi viša-
nja cen skoraj vseh materialov, ki jih 
uporabljajo v panogi. Poleg povečanja 
cen se podjetja soočajo tudi s težavo 
dolgih dobavnih rokov posameznih 
komponent (to velja predvsem za 
polprevodnike), saj jim nekateri do-
bavitelji ne morejo potrditi dobavnih 
rokov. »Poleg povišanih cen pri su-
rovinah se občuten dvig cen pozna 
tudi pri stroških, povezanih z logistiko 
(npr. transportni stroški), v zadnjem 
obdobju pa je izrazit tudi povišan 
strošek energije – takšna situaci-
ja bo vplivala na panogo predvsem 
dolgoročno. Izziv je tudi pomanjka-
nje kadra, in sicer ne samo na ravni 

proizvodnje, temveč tudi na področju 
razvoja,« pravijo na ZZE. 

Letošnje leto bolj negotovo 
V Domelu priznavajo, da je po lan-

skem uspešnem zagotavljanju oskrbe 
proizvodnje z materiali letošnje leto 
bolj negotovo. »Najbolj nas pestijo 
ogrožene dobave materiala in po-
lizdelkov, npr. material za nerjavne 
gredi in določeni plastični granulati. 
Veliko naporov vlagajo ekipe v nabavi 
in razvoju, da z alternativnimi elek-
tronskimi komponentami zagotavlja-
mo dobave elektronike. Trenutno je 
največja grožnja naši oskrbi proizvo-
dnje zaprtje Šanghaja in okolice, kjer 
imamo več dobaviteljev, predvsem pa 
proizvajalca turbinskih koles, alumi-
nijastih odlitkov in komutatorjev,« o 
izzivih pravijo v Domelu, kjer sta bili 
kljub vsemu pretekli dve leti zelo pro-
duktivni. Izpostavijo širitev prodaje v 
Severni Ameriki s pridobitvijo nove-
ga velikega kupca za ročna orodja in 
podvojitev obsega proizvodnih zmo-
gljivosti v Srbiji na podlagi pridobitve 
novih poslov za DC motorje za kavne 
avtomate. Trenutno pa je njihova naj-
pomembnejša aktivnost prilagajanje 
cen izdelkov povišanim cenam suro-
vin na vseh prodajnih programih. 
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Največji izziv izvoznih 
podjetij so omejevalni 
ukrepi proti Rusiji
Avtorica: Špela Šimenc

Čeprav so slovenska in tudi svetovna izvozna podjetja v zadnjih letih ne-
prestano na prepihu izzivov trga, se še vedno ponašajo z nadpovprečno 
dobičkonosnostjo. V primerjavi s preostalim gospodarstvom se lahko po-
hvalijo tudi z boljšimi kazalniki zadolženosti. Največ izvozimo v Nemčijo, 
sledita Švica in Italija.

Izvozno naravnana podjetja po 
vsem svetu se v zadnjih letih 
srečujejo s številnimi izzivi. Ta 

trenutek je največji izziv slovenskih 
izvoznih podjetij spopadanje z ome-
jevalnimi ukrepi, sprejetimi proti Ruski 
federaciji. Ukrepi pokrivajo več pod-
ročij, kjer so vzpostavljene prepovedi, 
obveze dovoljenj, ukrepi za omejeva-
nje trgovine (izvoza, uvoza, transferja, 
prenosa blaga …). »Po dosedanji oceni 
so omejevalni ukrepi najbolj prizadeli 
naslednje panoge: kovinsko, strojno, 
avtomobilsko, kemično in prehrambno  
industrijo, transport in turizem, kaže 
pa se tudi prizadetost v lesni industri-
ji,« ocenjujejo na Ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnologijo (MGRT). 
Dodajo, da se negativne gospodarske 
posledice omejevalnih ukrepov kažejo 
predvsem v skokih cen gradbenega 
materiala, ki upočasnjuje projekte, 
in sicer predvsem tiste, kjer sta po-
membna uporaba surovega železa in 
dizelskega goriva. 

Vsa podjetja se tudi srečujejo z 
motnjami v dobavnih verigah, z viso-
kimi nihanji v cenah električne ener-
gije, s tem je povezana višja medpod-
jetniška inflacija, ki se verižno prenaša 
na končne produkte, zvišanje cen je 
povzročilo padec povpraševanja. 

Izvozna podjetja imajo veliko na-
ročil, težava pa je dobiti surovine in 
polizdelke, da bi vsa naročila lahko 
tudi sprejeli oziroma uresničili. Vlada 
je konec leta 2021 sprejela Program 
spodbujanja investicij in internacio-
nalizacije slovenskega gospodarstva, 
v katerem so definirali tako predno-
stne trge kot tudi trge priložnosti za 
spodbujanje izvoza in izhodnih naložb 
slovenskega gospodarstva. Cilj tega 
programa je »krepitev izvoza sloven-
skih zelenih, ustvarjalnih in pamet-
nih izdelkov in storitev na določenih 
prebojnih ter prioritetnih področjih 
ter doseči bolj raznovrsten in vzdržen 
izvoz, ki bo prispeval k večji dodani 
vrednosti, boljši umeščenosti sloven-
skega izvoza v globalne verige vred-
nosti in večji vzdržnosti ter razprše-
nosti izvoza,« pravijo na ministrstvu. 

Prihodke na tujem je lani ustvarila 
vsaka tretja slovenska družba

Na Gospodarski zbornici Slovenije 
so ob koncu lanskega leta postregli 
z zanimivimi izvoznimi podatki. Slo-
venija je v zadnjih desetih letih po 
hitrosti naraščanja izvoza na devetem 
mestu med 27 državami EU. Izvoz bla-
ga in storitev se je realno okrepil za 
štiri odstotke letno, kar je trikrat hit-
reje od bruto domačega proizvoda. V 
letu 2020 je izvažalo 26 tisoč podjetij, 
koncentracija izvoza pa je zelo visoka 
predvsem med največjimi podjetji. 
Velike družbe so skupaj ustvarile oko-
li 60 odstotkov vsega izvoza, srednje 
velike družbe okoli 18 odstotkov, mala 
podjetja okoli 17 odstotkov in mikro 
družbe dobrih pet odstotkov vsega 
izvoza. Gospodarske družbe v tujini 
ustvarijo 43 odstotkov prodaje, od iz-
voza je odvisno vsako četrto delovno 
mesto v Sloveniji. 

Po podatkih Statističnega urada 
je v letu 2020 vrednost izvoza blaga 
in storitev predstavljala 77,9 odstotka 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP), vrednost uvoza blaga in stori-
tev pa 68,7 odstotka vrednosti BDP. Iz 
podatkov AJPES pa lahko vidimo, da 
je prihodke na tujem lani ustvarila 
vsaka tretja slovenska družba. V pri-
merjavi z letom 2019 so prihodke na 
tujih trgih zmanjšale družbe s področ-
ja predelovalnih dejavnosti, povečala 
pa podjetja iz panoge gradbeništva 
(panoga je zaslužna za 2,2 odstotka 
slovenskega izvoza), družbe s področ-
ja strokovne, znanstvene in tehnične 
dejavnosti (3,3 odstotka izvoza) ter 
družbe iz kulturnih, razvedrilnih in 
rekreacijskih dejavnosti (manj kot 0,1 
odstotka izvoza).

Kljub koronakrizi nadpovprečna 
dobičkonosnost

Kako pa je na vse to vplival ko-
ronavirus? »Kljub temu da so velika 
izvozna podjetja med koronakrizo na 
tujih trgih prodala manj, se še ved-
no ponašajo z nadpovprečno dobič-
konosnostjo. Pri naložbah se zana-
šajo predvsem na lastna sredstva, v 
koronskem letu pa so se še dodatno 
razdolžila in se tako lahko pohvalijo 
z boljšimi kazalniki zadolženosti kot 

37 odstotkov 
višja je dodana vrednost na zaposlenega v večjih izvoznih 
podjetjih v primerjavi s povprečno dodano vrednostjo na 

zaposlenega v slovenskem gospodarstvu. 

Največ izvozimo v Nemčijo 

Po podatkih nacionalnega sta-
tističnega urada je Slovenija 
največ blaga izvozila v Nemčijo 
(17,3 odstotka celotnega izvoza 
blaga), Švico (13,4 odstotka), Ita-
lijo (10,7 odstotka), Hrvaško (7,9 
odstotka) in Avstrijo (6,6 odstot-
ka). Največ blaga pa je uvozila 
iz Nemčije (14,9 odstotka celot-
nega uvoza blaga), Italije (11,3 
odstotka), Švice (10,1 odstotka), 
Kitajske (10 odstotkov) in Av-
strije (8,8 odstotka).

Največji delež k skupnemu izvo-
zu v letu 2021 so (po Standardni 
mednarodni trgovinski klasifi-
kaciji – SMTK) prispevali proi-
zvodi iz blagovnega sektorja, in 
sicer stroji in transportne na-
prave (32,5 odstotka celotnega 
izvoza blaga), kemični proizvodi 
(27,8 odstotka), izdelki, razvršče-
ni po materialu (18,1 odstotka), 
razni izdelki (9,7 odstotka) ter 
mineralna goriva in maziva (4,2 
odstotka). 



INDUSTRIJA  |  MAJ 2022INDUSTRIJA  |  MAJ 2022

42

IZ
VO

ZN
IK

I

preostalo gospodarstvo,« pravijo na 
pristojnem ministrstvu. Večji izvozni-
ki ustvarijo višjo dodano vrednost 
na zaposlenega, po podatkih, ki so 
nam jih poslali z ministrstva, za kar 
37 odstotkov presegajo povprečje 
dodane vrednosti na zaposlenega v 
slovenskem gospodarstvu. »Krepko 
nad povprečjem so tudi plače v ana-
liziranih izvoznih podjetjih, kjer so 
zaposleni v povprečju mesečno pre-
jeli 2.196 evrov, kar je za četrtino več 
kot povprečni zaposleni v slovenskem 
podjetju,« so še povedali. 

Največji slovenski izvozniki uspešni 
pri premagovanju izzivov

Med deset največjih slovenskih 
izvoznikov po prihodkih od prodaje 
se uvrščajo Krka, Revoz, Gorenje, Lek, 
Impol, Adria Mobil, BSH Hišni apara-
ti Nazarje, SIJ Acroni, Hella Saturnus 
Slovenija in Mahle Electric Drives. 
O tem, kako se soočajo z izzivi, smo 
vprašali Skupino SIJ, ki je prisotna v 
več kot 70 državah. V letu 2021 so na 
tujih trgih ustvarili kar 85,2 odstotka 
prihodkov od prodaje. Njihova naj-
večja trga ostajata Nemčija in Italija. 
»Naša strateška usmeritev na nišne 
trge, v proizvodnjo izdelkov z višjo do-
dano vrednostjo in trajnostni razvoj 

se obrestuje. S svojo energetsko učin-
kovitostjo, prilagodljivostjo in tesnim 
sodelovanjem ter vnaprejšnjim dogo-
varjanjem s kupci in dobavitelji us-
pešno premagujemo izzive, povezane 
predvsem z izrednim povišanjem cen 
energentov in nekaterih surovin ter 
geopolitičnih vplivov in z njim pove-
zanim tveganjem glede dobavnih ve-
rig,« pravijo v Skupini SIJ o soočanju 
s trenutno situacijo na trgu. 

Na neusmiljen način spoznavajo 
posledice prekinjenih dobavnih 
verig

Velik izvoznik je tudi Talum. V letu 
2021 je njihov delež izvoza v skupni 
prodaji znašal 87 odstotkov. Njiho-
vi največji izvozni trgi so države EU 
(Nemčija, Italija, Poljska, Avstrija), 
Švica, delno še države Balkana, na 
segmentu rondelic in rondel pa se 
povečuje prodaja na novih trgih, kot 
sta Latinska Amerika in Bližnji vzhod. 
»V Evropi na precej neusmiljen način 
spoznavamo posledice prekinjenih 
dobavnih verig, ki smo se jim v prete-
klosti preveč zlahka odpovedali. Zdaj 
se soočamo s posledicami visokih 
cen pomorskih prevozov in global-
nih logističnih omejitev. Nekatere 
surovine na evropskih trgih so bile 

na primer v letu 2021 za kratkoročne 
dobave nerazpoložljive ali pa so bile 
dosegljive po izjemno visokih cenah. 
V Talumu smo sicer na trgih Rusije 
in Ukrajine tako na prodajni kot na 
nabavni strani minimalno prisotni in 
zato neposredno manj izpostavlje-
ni. Seveda pa se ne moremo izogniti 
posrednim učinkom, ki jih aktualne 
razmere in uvedene sankcije že imajo 
na svetovno gospodarstvo,« pravijo. 

Kakšni pa so obeti? Na pristoj-
nem ministrstvu povedo, da naj bi v 
prvem četrtletju letošnjega leta si-
cer prišlo do postopnega izboljšanja 
delovanja dobavnih verig in dobav 
surovin, polproizvodov in polpre-
vodniških čipov. Tajvan, ki ostaja 
najpomembnejši svetovni proizva-
jalec polprevodnikov (pomeni 64 
odstotkov svetovne proizvodnje), 
je že v letu 2021 izvoz povečal za 25 
odstotkov, krepijo pa se tudi proi-
zvodne zmogljivosti. Prišlo je tudi 
do zmanjšanja stroškov pošiljanja 
blaga in kontejnerjev, kar bi lahko 
pomenilo, da se ozka grla začenja-
jo odpravljati tudi v mednarodnem 
ladijskem prometu. Eno glavnih 
tveganj za globalne obete pa je, kot 
poudarijo na ministrstvu, močno in 
vztrajno naraščanje inflacije.  

ZMANJŠAJTE
RABO ENERGIJE,
STROŠKE IN
EMISIJE CO2.

ENERGETSKI PREGLEDI IN
ENERGETSKO SVETOVANJE

POLNILNE POSTAJE
ZA ELEKTRIČNA VOZILA

ORODJA ZA UPRAVLJANJE
Z ENERGIJO

SONČNE ELEKTRARNE
NA KLJUČ

PARTNER ZA UČINKOVITO
UPRAVLJANJE Z ENERGIJO

UČINKOVITA
RABA
ENERGIJE!

WWW.SOLVERA-LYNX.COM
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Za ohranjanje konkurenčnosti 
mora Slovenija iti v korak z digita-
lizacijo in razvojem informacijsko 

komunikacijskih tehnologij (IKT). Pri digi-
talizaciji gre za kompleksen preplet novih 
tehnologij (internet stvari, komunikaci-
je 5G, veliki podatki – big data, umetna 
inteligenca, bločne verige, robotizacija, 
3D-tisk …) ter novih poslovnih modelov 
in globalizacije. 

Ustvarjati vrednost za uporabnike
Na trgu bodo konkurenčna podjetja, 

ki bodo prepoznala vrednost, ki jo nji-
hove rešitve ali izdelki prinašajo ljudem 
in jih bodo znala ponuditi s pomočjo 
najnovejših tehnologij prek prijaznih 
uporabniških vmesnikov in za primerno 
ceno. Za dvig dodane vrednosti morajo 
biti slovenska podjetja sposobna zago-
tavljati več znanja v izdelkih, razvijati 
nove poslovne modele in imeti vrhunsko 
usposobljene kadre – to pa zahteva več 
vlaganja v raziskave in razvoj ter izobra-
ževanje in vseživljenjsko učenje. 

Krepiti ustvarjalnost in razvijati talente
Ravno pri kadrih pa je na področju 

digitalizacije mogoče opaziti precejšnje 
pomanjkanje, kar je sicer težava tudi v 
EU. Njenega reševanja se je treba lotiti 
celovito, pri čemer morajo sodelovati 
izobraževalni sistem, gospodarstvo in 
država. Na vseh stopnjah izobraževal-
nega sistema – od vrtca naprej – je treba 
spodbujati ustvarjalnost, sodelovalno 
učenje in inovativnost, ki naj počasi za-
menjujejo učenje na pamet. Pa seveda 
odkrivati in razvijati talente ter jih, sku-
paj z inovacijskimi rezultati, povezati z 
industrijo, razvite izdelke in rešitve pa 
tržiti. V prihodnosti bodo namreč zma-
govalci podjetja, regije in države, ki bodo 
v svoje delovanje vgradila nova znanja, 
sestavila interdisciplinarne ekipe talen-
tiranih ljudi in se bodo hitro odzivala na 
globalne izzive.

Spreminjajo se tudi pravila na podro-
čju informacijsko-komunikacijskih tehno-
logij (IKT). Strokovnjaki IKT morajo, poleg 
matičnega, pridobiti specifična znanja z 
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Digitalizacija v podjetju ni sama sebi namen, temveč mora voditi v tako 
imenovano digitalno preobrazbo. Njeno bistvo je, da se nove tehnologije 

uporabijo za vzpostavitev novih poslovnih modelov in procesov, ki se odrazijo v 
čisto novih izdelkih in storitvah. To pa od vodstev in zaposlenih zahteva ustrezno 
miselnost – tako imenovano digitalno kulturo.

Spreminjajo se pravila 
na področju informa-
cijsko-komunikacijskih 
tehnologij (IKT). Strokov-
njaki IKT morajo, poleg 
matičnega, pridobiti 
specifična znanja z raz-
ličnih področij, na katera 
se aplikacije nanašajo 
(denimo varovanje oko-
lja, transport, kmetijstvo, 
bančništvo, energetika, 
transport …). Zato kla-
sični modeli izobraže-
vanj in usposabljanj na 
področju IKT ne zagota-
vljajo več vseh potreb-
nih kompetenc pri reše-
vanju izzivov, s katerimi 
se srečujeta industrija in 
gospodarstvo.

Od digitalizacije prek 
digitalne preobrazbe 
do pametnih tovarn
Avtor: Samo Kranjec

Zmagovalci Industrije 4.0 so tisti, ki s pomočjo digitalizacije razvijejo pov-
sem nove izdelke ali storitve in poslovne modele, ki jim zagotavljajo kon-
kurenčno prednost na trgu. 

različnih področij, na katera se aplika-
cije nanašajo (denimo varovanje oko-
lja, transport, kmetijstvo, bančništvo, 
energetika, transport …). Zato klasični 
modeli izobraževanj in usposabljanj 
na področju IKT ne zagotavljajo več 
vseh potrebnih kompetenc pri reše-
vanju izzivov, s katerimi se srečujeta 
industrija in gospodarstvo.

Zahtevno lovljenje  
tehnološkega razvoja

Strokovnjaki ugotavljajo, da priha-
ja v številnih podjetjih do razkoraka 

med zavedanjem o novih tehnoloških 
možnostih in lastno sposobnostjo 
inoviranja z uporabo novih tehno-
loških, organizacijskih, poslovnih in 
kadrovskih možnosti. Podjetja pra-
viloma hitro razumejo, da vse nove 
zadeve prihajajo in že danes vplivajo 
na njihovo poslovanje ali vsaj panogo. 
Ne vedo pa, kako jih vključiti v svoje 
delovanje.

Digitalizacija v podjetju ni sama 
sebi namen, temveč mora voditi v 
tako imenovano digitalno preobraz-
bo. Njeno bistvo je, da se nove teh-

nologije uporabijo za vzpostavitev 
novih poslovnih modelov in procesov, 
ki se odrazijo v čisto novih izdelkih 
in storitvah. To pa od vodstev in za-
poslenih zahteva ustrezno miselnost 
– tako imenovano digitalno kulturo. V 
svetu je vse več prelomnih (disruptiv-
nih) primerov digitalizacije, kjer gre 
za povsem nove pristope. Najbolj 
znanega je ustvarila družba Uber na 
področju taksi prevozov. 'Uberizacija' 
pa danes prodira v številne panoge.

Kot napovedujejo strokovnjaki, 
bo digitalna transformacija podjetij 

Program za učinkovito 
in celovito vodenje 
proizvodnje

POSLOVNI  INFORMACIJSKI  PROGRAM PANTHEON MANUFACTURE

01 252 89 50   |   prodaja@datalab.si   |   datalab.si

25 let neprecenljivih izkušenj
75.000 uspešnih uporabnikov
12 evropskih držav

5 stebrov pametne proizvodnje: 

Planiranje delovnih tokov
Povečajte izkoriščenost linije tako, da načrtujete 
proizvodnjo z realnimi zmogljivostmi in omejitvami.

Upravljanje z materiali
Integrirajte rešitve za spremljanje materialov in 
postopkov od surovine do končnega izdelka.

Delovni tokovi za optimizacijo procesov
Vpeljite rešitve za samodejno optimizacijo procesov.

Spremljanje in analiza
Optimizirajte svojo proizvodnjo na podlagi podatkov 
v realnem času.

Integracija v poslovni informacijski sistem
Povežite vse svoje proizvodne procese in lokacije.
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v prihodnje vodila do nastanka 
pametnih tovarn, kjer bodo izdelki 
in procesi ter tudi stroji med seboj 
komunicirali, kar bo omogočalo, 
da bo proizvodnja potekala sa-
mostojno. Obenem bo tekla ko-
munikacija s strankami, ki bodo 
lahko svoje želje neposredno 
sporočale v proizvodnjo, ki se 
jim bo tekoče prilagajala. V takih 
tovarnah bo mogoče tudi napove-
dovanje in preventivno ukrepanje. 
V končni točki bodo pametne to-
varne lahko delovale brez ljudi. 

Prihaja Družba 5.0
Pri uporabi sodobnih tehno-

logij pa imajo v svetu posebno 
mesto Japonci, ki razvijajo kon-
cept 'Družba 5.0'. Ti zelo napreden 
tehnološki razvoj nadgrajujejo v 
humanizacijo, socializacijo ter 
do človeka prijazno in koristno 
uporabo najsodobnejših tehno-
logij. Sodobni koncepti pa k temu 
dodajajo še trajnostni razvoj ter 
zagotavljanje varnosti sistemov 
interneta stvari in varovanje oseb-
nih podatkov. 

Zahteve po vedno bolj 
prilagodljivi proizvodnji

Danes si potrošniki vse bolj 
želijo izdelkov, ki so jim pi-
sani na kožo. To od podjetij 
zahteva vedno bolj prila-
godljivo maloserijsko proi-
zvodnjo. Po mnenju Janeza 
Škrlca, poznavalca sodobnih 
tehnologij in člana Sveta za 
znanost in tehnologijo Re-
publike Slovenije, so sedanji 
proizvodni sistemi, imenovani 
FMS (Flexible Manufacturing 
Systems), za zagotavljanje 
teh zahtev premalo prožni. 
Predvsem zaradi uporabe av-
tomatsko vodenih vozil (AGV), 
ki se niso sposobna soočati z 
nepričakovanimi ovirami na 
svoji poti. »Na te zahteve bi 
lahko odgovorili z BAS (Bio-
nic Assembly System, bionski 
montažni sistem). BAS teme-
lji na konceptih avtonomije, 
sodelovanja in inteligence 
svojih enot. Sistem pred-
laga uporabo avtonomnih 
mobilnih robotov direktno v 
proizvodnem okolju. Mobilni 
roboti omogočajo fleksibil-
nost sistema in povečujejo 
dinamiko celotnega procesa 
in zmanjšujejo energetsko 
potrošnjo,« razmišlja Škrlec. 

Snovalci koncepta BAS so se 
zgledovali po naravi, kjer se 
biološki organizmi, v težnji 
po samoohranitvi, povsem 
prilagajajo okoljskim spre-
membam. V njegovem okviru 
se bodo mobilni roboti, pove-
zani v inteligentni sistem, ki bo 
temeljil na umetni inteligen-
ci, lahko zelo hitro prilagajali 
vsem zahtevam v proizvodnji, 
delovali pa bodo po principu 
prioritetnih nalog. In bodo lah-
ko hitro vključevali tudi nove 
dele sistema, ne da bi pri tem 
ustavili proizvodni proces.

Strokovnjaki ugotavljajo, da prihaja v 
številnih podjetjih do razkoraka med 

zavedanjem o novih tehnoloških možnostih in lastno 
sposobnostjo inoviranja z uporabo novih tehnoloških, 
organizacijskih, poslovnih in kadrovskih možnosti. 
Podjetja praviloma hitro razumejo, da vse nove zadeve 
prihajajo in že danes vplivajo na njihovo poslovanje 
ali vsaj panogo. Ne vedo pa, kako jih vključiti v svoje 
delovanje.
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Kos so tudi izzivom, kjer mnogi obupajo
»Ustvarjamo aplikacije, ki zanesljivo delujejo, so inovativne, tehnološko dovršene z vgrajeno 
najnaprednejšo tehnologijo ter hkrati energetsko učinkovite. Naši izdelki so specifični in so 
odgovor na najzahtevnejše varilske izzive, kjer mnogi obupajo. Za nas pravijo, da uresničuje-
mo tudi najbolj nore ideje,« pravijo v lendavskem Virsu. 

Ob povedanem izpostavljajo svo-
je patentirane izdelke – modularno 
robotsko varilno celico RoboFlex, 
kolaborativnega robota CoboFlex, 
lasersko varilno celico LaserFlex in 
programsko aplikacijo WeldCockpit 
AI, ki so plod njihovega znanja, ra-
zvoja in dolgoletnih izkušenj. 

Celovite rešitve za dvig 
konkurenčnosti naročnikov

»Enostavnih rešitev pri nas skoraj-
da ne poznamo. Zagotavljamo celovite 
rešitve s poudarkom na avtomatizaciji, 
robotizaciji in digitalizaciji proizvodnih 
procesov, s katerimi naši kupci zasluži-
jo več denarja, proizvajajo produktiv-
neje in fleksibilneje ter dosegajo po-
membno konkurenčno prednost, ki se 
odraža kot njihova dodana vrednost. 
Naše rešitve segajo od ideje do inte-
gracije, hkrati izobražujemo in nudimo 
servisne storitve. Kupec s tem prihrani 
čas, pridobi iz dolgoletnih izkušenj in 
znanja naših strokovnjakov ter v nas 
najde zanesljivega dolgoročnega sis-
temskega partnerja,« poudarjajo v 
lendavskem podjetju.  

Razvoj v skladu z Industrijo 4.0 in 5.0
Napredne tehnologije v industriji 

varjenja so postale ključna točka de-

lovanja Virsa. Vanje na leto vlagajo 
približno desetino prihodkov, s čimer 
so na slovenskem trgu postali pionirji 
novih varilnih tehnoloških postop-
kov. »Vsak izdelek, ki prihaja iz naše 
butične proizvodnje, je unikaten in 
pisan na kožo kupca ter zasnovan na 
temeljih Industrije 4.0 in 5.0. V apli-
kacije vgrajujemo le najnaprednejšo 
tehnologijo,« poudarjajo.

LaserFlex za največje varilske izzive
Lani so trgu ponudili novost – laser-

sko robotsko varilno celico LaserFlex, ki 
je kos najzahtevnejšim varilskim izzivom 
v proizvodnji. Pri varjenju z laserskim 
žarkom ne prihaja do direktnih mehan-
skih obremenitev površine varjenca in 
je v primerjavi s konvencionalnimi me-
todami varjenja dovod energije brez-
stičen. Majhen, lokalen in kontroliran 
vnos energije ne povzroča deformacij 
osnovnega materiala, zato je rezultat 
laserskega varjenja visokokakovosten 
zvar. Je izredno natančen ter v veliki 
meri ohranja sijaj osnovnega materiala. 
Naknadna obdelava ni potrebna. 

V roku petih let kompetenčni center
V prihodnje bodo v Virsu ustano-

vili kompetenčni center. Gre za bazo 
oz. vizionarno, kjer bodo med drugim 

razvijali tudi nove tehnološke postop-
ke na področju varjenja. Področje 
laserskega robotskega varjenja so 
že osvojili in se začeli spogledovati 
s tako imenovanim laser-hibridom. 
Tudi v prihodnje se bodo osredoto-
čali na posebne rešitve na področju 
varilnih tehnologij. 

Na kakšen način laserska 
robotska varilna celica 
LaserFlex krepi konkurenčne 
prednosti uporabnikov?

 ▪ Poveča se produktivnost 
proizvodnje – z LaserFlexom 
je varilni proces od 5- do 10-
krat hitrejši.

 ▪ Dosežena je izjemna kako-
vost zvara – zaradi globin 
varjenja in ozkih ter preciz-
nih zvarov.

 ▪ Znižani so stroški na zvarje-
no enoto – zahvaljujoč visoki 
hitrosti postopka in manjši 
ponovni obdelavi.

 ▪ Dosežena je visoka sto-
pnja zanesljivosti – zaradi 
brezkontaktne obdelave 
materiala in manjšega vnosa 
toplote.

 ▪ Zagotovljena je fleksibilnost 
laserske tehnike – omogoče-
no je varjenje različnih linij, 
spiral in tudi nepravilnih ob-
lik. Laserska varilna tehnika 
je primerna za vse varljive 
materiale.
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Pomagamo vam, da do proizvodnih 
sredstev in digitalne preobrazbe 
pridete s pomočjo javnih razpisov
Kako do sredstev za nov obdelovalni stroj, novo programsko opremo, novo poslovno stavbo? 

Na kratko: poglejte na razpisi.si in 
www.anaplus.eu. V našem Podjetniškem 
projektnem centru smo v več kot trinaj-
stih letih delovanja poskrbeli, da je mno-
go podjetij hitreje in lažje realiziralo svoje 
naložbe s pomočjo nepovratnih spodbud. 
V zadnjih treh letih smo se specializirali 
za projekte s področja digitalizacije, ra-
zvoja ter snovne in energetske učinkovi-
tosti. Lani smo bili tako med nominiranci 
na Festivalu rešitev v kategoriji digitali-
zacije, ker smo ustanovili prvo zasebno 
digitalno inovacijsko stičišče ANA+DIH 
1.9, kjer združujemo ponudbo in povpra-
ševanje, za realizacijo teh projektov pa 
pomagamo pridobiti financiranje. 

Stičišče je v praksi že polno zaživelo 
in trenutno je v teku več kot 30 večjih 
projektov in več manjših. V sklopu sti-
čišča smo trenutno v fazi zagona nove 
platforme na povezavi razpisi.si. Inova-
tivna platforma bo povezovala prever-
jene ponudnike, najnaprednejše stroje 
opreme in storitev za različne dejav-
nosti ter možnosti za financiranje iz-
brane naložbe z nepovratnimi sredstvi, 
obročnimi plačili ali ugodnimi krediti. 
Platforma bo kmalu polna pestre po-
nudbe obstoječih in novih članov naše-

ga stičišča, med njenim ogledom pa nas 
boste lahko preko povezave tudi takoj 
povprašali o možnostih financiranja.

Kakšne digitalne rešitve so ustrezne 
za vaše podjetje?

Digitalizacija je proces in ne enkrat-
na investicija. Nenehno je treba uvajati 
nove rešitve, pri tem pa je pomembno, 
da so te prave za specifike vašega pod-
jetja in seveda finančno sprejemljive. 
Podjetje, ki ne bo sledilo naprednim re-
šitvam na področju digitalizacije, kmalu 
ne bo moglo več tekoče poslovati, sploh 
z drugimi podjetji, ki bodo zahtevala 
avtomatizacijo prenosa podatkov, pre-
glednost procesov in brezpapirno po-
slovanje. Ob ustrezni podpori poteka 
uvajanje novih rešitev tekoče in brez 
slabe volje.

Nove digitalne rešitve morajo biti 
dobro načrtovane, prilagojene po-
trebam podjetja (dejavnost, velikost, 
kultura), napredne. Dobro vam mora-
jo biti predstavljeni njihovi učinki in 
prednosti pred preostalimi rešitvami 
– zakaj je za vaše podjetje določena 
rešitev najboljša, zakaj jo potrebujete. 
Samo v tem primeru boste uvedli nekaj, 

kar boste v celoti uporabljali in vam 
bo olajšalo delo in izboljšalo rezultate 
poslovanja. Ponudniki iz našega stičišča 
vam bodo znali svetovati, pri čemer ne 
bo njihovo vodilo prodaja svoje rešitve, 
temveč iskanje najustreznejših rešitev, 
saj nastopajo kot del ekipe in ne kot 
posamezniki s samo svojo rešitvijo.

Ni nujno, da so to drage rešitve in da 
morate imeti sredstva za nakup že v ce-
loti zagotovljena. Po izbiri pravih rešitev 
se osredotočite na vire financiranja. Tukaj 
nastopimo mi in vam pomagamo poiskati 
najboljšo možnost. Izbiramo med nepo-
vratnimi sredstvi, krediti s subvencioni-
rano obrestno mero in delno garancijo 
glavnice, obročnim odplačevanjem, na-
jemom, skratka poiščemo najboljšo mož-
nost izmed tistih, ki so na voljo za vas.  

Koliko stanejo naše storitve?
Naše storitve so za vas brezplač-

ne vse do vaše odločitve na podlagi 
pozitivne preliminarne ocene mož-
nosti. Preliminarna ocena možnosti je 
predstavitev možnosti financiranja, ki 
temelji na konkretni oceni možnosti na 
izbranem razpisu ali pozitivni informa-
ciji s strani banke oziroma lizing hiše v 
primeru financiranja s pomočjo kredita 
ali lizinga. Po predstavitvi preliminarne 
ocene možnosti se odločite, ali boste 
naložbo financirali na predstavljen na-
čin in sprejeli našo pomoč pri pridobitvi 
teh sredstev.

Za ceno digitalnih rešitev, strojne 
opreme ali nepremičnine se dogovo-
rite direktno s ponudnikom iz našega 
stičišča, pri čemer so vključeni poseb-
ni popusti in možnost dogovora glede 
obročnega odplačevanja ali najema.  

Podjetniški projektni center 
ANAplus, d. o. o.
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Infor CloudSuite™ Industrial – SyteLine

INDUSTRIJA 4.0
Vstopite v svet DIGITALIZACIJE 4.0 na lastnem strežniku ali iz oblaka, ali...!

Postavite vse vaše rešitve v novo okolje Infor OS - Infor Operating Services.

Vas zanima zamenjava informacijskega sistema ali le nadgradnja z 
modulom APS za napredno planiranje, z modulom za zajem podatkov 

Factory Track, ali CPQ ali ...?           Digitalizacija 4.0? 
Pokličite, smo pravi Partner za pogovor in realizacijo vizij v praksi!

w w w . i n - i n f o r m a t i k a . s i

Infor SyteLine je grajen po principu sestavljanke iz »Lego kock«, vendar lahko posamezne  
module uporabimo samostojno ali kot del nadgradnje obstoječih ERP rešitev uveljavljenih 
blagovnih znamk kot so Infor LN, Infor M3,  Microsoft Navison, Largo, Panteon ... 

Nova verzija, izboljšana in nadgrajena funkcionalnost!

Infor ERP SyteLine  – postavitev vitke proizvodnje različnih tipov (od naročniške, serijske, JIT, 
projektne do mešane) vključno z APS planiranjem & terminiranjem z omejenimi in neomejenimi 
proizvodnimi viri v realnem času in s povratnimi informacijami iz proizvodnje preko MES podsiste-
ma Infor Factory Track 

Infor CPQ (Configure / Price / Quote)    – postavitev vitke prodaje kot nadgradnje vitke proizvo-
dnje. Zgradite si za lastno proizvodno podjetje WEB zasnovano prodajno in distributersko prodajno 
mrežo na osnovi tehnološkega konfiguratorja z neposrednim avtomatskim prenosom naročil in tehno-
logije v vašo proizvodnjo – v vaš obstoječi ERP.

Nova platforma zgrajena z Infor OS orodji povezuje vaše obstoječe aplikacije različnih proizvajalcev 
v globalno rešitev, vzpostavlja kolaboracijo med uporabniki vseh teh rešitev in širi rutinski svet ERP 
poslovnih ljudi in strojev z obvladovanjem morja podatkov še z intuicijo,  z ad-hoc vpogledi in umetno 
inteligenco.  Infor OS vključuje: UX + iPAAS + Data Lake + IoT + Mongoose razvojna orodja + BIRST 
poslovno inteligenco + AI Coleman umetno inteligenco. 
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Novo: DIRIS Digiware R-60

Socomec predstavlja inovacijo: 
Merjenje uhajavih tokov
Specialist v stikalni in merilni tehniki ter UPS brezprekinitvenem napajanju SOCOMEC 
je predstavil nov modul v DIRIS Digiware merilni platformi: modul R-60. Omogoča celo-
vit vpogled v trend velikosti uhajavih tokov v korelaciji s faznimi tokovi. Z ustreznimi pre-
ventivnimi ukrepi predstavlja zaščito pred neželenim proženjem FID stikal v električnih 
inštalacijah. Modul je učinkovit odgovor na izzive, s katerimi se srečujemo v industriji in 
podatkovnih centrih – predvsem po zagotavljanju neprekinjenosti storitev (Continuity of 
Service).

Izvor uhajavih tokov
 Uhajavi tokovi, ki so posledica 

uporabe EMC filtrov (zaradi kapa-
citivnosti od 10 nF do 100 nF na 
vhodih) ter AC/DC pretvorb, pred-
stavljajo naravni pojav v vsaki 
električni inštalaciji. Gre za tokove 
zelo majhnih vrednosti, ki so nače-
loma zanemarljivi in ne povzročajo 
težav. 

Veliko večje težave pa lahko pov-
zročijo uhajavi tokovi, ki nastanejo 
zaradi nezadostne izolacije zaradi 

mehanskih poškodb na kablih, pre-
nizke izolacijske upornosti zaradi 
vlage in prahu, poslabšanja izolacije 
kablov zaradi segrevanja ter slabšanje 
izolacijske trdnosti kablov skozi leta.

Načini varovanja pred uhajavimi 
tokovi

Klasičen način varovanja pred 
uhajavimi tokovi je z RCD (FID) sti-
kali. RCD stikalo je zaščitna naprava, 
ki varuje pred električnimi udari ali 
požari zaradi zemeljskih stikov. Glede 

na obliko uhajavih tokov ločimo tri 
vrste RCD stikal :

 ▪ AC tip ščiti pred izmeničnimi uha-
javimi tokovi sinusne oblike,

 ▪ A tip ščiti pred izmeničnimi in 
enosmernimi pulzirajočimi uhaja-
vimi tokovi,

 ▪ B tip ščiti pred izmeničnimi sinus-
nimi ter pulzirajočimi in gladkimi 
enosmernimi uhajavimi tokov.

RCD stikalo torej v primeru pove-
čanih uhajavih tokov, ki so nevarni za 
človeka ali lastnino, prekine tokok-
rog. V določenih primerih prekinitev 
tokokroga ni priporočljiva. V teh pri-
merih pride v poštev RCM.

DIRIS Digiware R-60: modul za 
merjenje uhajavih tokov (RCM

R-60 je sposoben predvidevati na-
pake, zato s funkcionalnostjo alarmi-
ranja pomembno pripomore k večji 
varnosti oseb in lastnine. Na ta način 
varuje pred neželjenimi situacijami kot 
so nenačrtovane prekinitve delovnih 
procesov in nevarnost požarov – brez 

Merilni sistemi se uporabljajo 
v industriji, zahtevnih 
zgradbah, podatkovnih 
centrih, bolnicah in 
infrastrukturi za:

 ▪ nadzor nad upravljanjem z 
energijo po ISO EN 50001,

 ▪ nadzor nad ravnanjem z 
okoljem po ISO EN 14001,

 ▪ interni obračun porabe 
energije,

 ▪ regulacija električne konice,
 ▪ alarmiranje izrednih situacij,
 ▪ nadzor nad kakovostjo 

električnega napajanja po 
EN 50160,

 ▪ preverjanje varnosti 
električnih inštalacij po EN 
61557,

 ▪ merjenje uhajavih tokov – 
RCM,

 ▪ merjenje izolativne 
upornosti – ISOM, …
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Temelj energetske učinkovitosti – 
merilni sistem
Spremljanje porabe in drugih parametrov električnega omrežja je v porastu. Razloge za vse 
večje število realiziranih merilnih sistemov najdemo v sprejetih okoljskih direktivah, višjih 
cenah energentov, digitalizaciji, ozaveščenosti vodstvenega in energetskega kadra v podje-
tjih. Dodaten razlog je vse učinkovitejša in uporabniku prijazna merilna oprema, ki jo proi-
zvajalci vseskozi nadgrajujemo. V kolikor načrtujete investirati v to področje, se pozanimajte 
o modularnem merilnem sistemu DIRIS DIGIWARE podjetja Socomec.

SOCOMEC je mednarodno dru-
žinsko podjetje s sedežem v okolici 
Strasbourga, Francija. Skozi 100 let 
prisotnosti na trgu imamo pri na-
šem delu v mislih kupce, inovacije 
in sodelavce. Socomec je razvojno 
in proizvodno naravnano podjetje, 
fokusirano na nizko napetostne pro-
izvode in rešitve.

Ena od štirih glavnih divizij v So-
comecu je Energetska učinkovitost. 
Znotraj te divizije lahko uporabnikom 
ponudimo odštevalne števce, merilni-
ke električnih parametrov, analizatorje 
kvalitete napajanja v razredu A, merilni 
sistem DIRIS DIGIWARE, tokovne trans-
formatorje, mrežne vmesnike in pro-
gramska orodja. Nenazadnje pa številni 
razvojni projekti generirajo inovacije, 
ki bodo v prihodnosti pomembni členi 
energetskega nadzora in učinkovitosti. 
Ena izmed inovacij, ki jo predstavljamo 
trgu, je Diris Digiware RCM (Merjenje 
uhajavih tokov). Inovacija bo predsta-
vljena v eni naslednjih številk revije.

Merilni sistem Diris Digiware pred-
stavlja tehnološko inovacijo, ki te-
meljito spreminja področje meritev 
v električnih omrežjih. Zagotavlja 
učinkovito rešitev za merjenje porabe 
in spremljanje kakovosti električne 
energije. Številni uporabniki in inšta-
laterji so nad uporabo zelo zadovolj-
ni, priznavajo mu številne prednosti.

FLEKSIBILNOST: Zagotovljena je vi-
soka stopnja fleksibilnosti pri mon-
taži, enostavna povezljivost v sistem 
nadzora in intuitivno upravljanje. 
Meritev AC in DC veličin, enofazni 
in trofazni porabniki, s pomočjo IO 

modula lahko štejemo pulze porabe 
drugih energentov ali pa nadziramo 
stanje stikalne opreme. Vgradnja na 
obstoječe inštalacije se izvede brez 
prekinitve napajanja (retrofit).

TOČNOST: Velika dodana vrednost 
so tokovni senzorji. Razred točnosti 
meritev je po standardu IEC 61557-12 
0,5% (merilni modul in merilni senzor 
skupaj) za merilno območje od 2% 
do 120% nazivnega toka. V praksi to 
pomeni od 0,1A do 7.200A. Fleksibilni 
tokovni senzorji objamejo katerikoli 
vodnik, potrebujejo zelo malo vgra-
dnega prostora.

PRIHRANEK: Do 4x hitrejša vgra-
dnja Diris Digiware sistema s pre-
cej manjšo količino kablov. Le-ti so 
opremljeni z RJ12 in RJ45 konektorji. 
Načeloma ni potrebnih izrezov 92x92 
mm v vrata omare (zgolj v primeru 
vizualizacije meritev na zaslonu). 
Kompaktna izvedba z moduli širine 
18 mm omogoča vgradnjo na majh-
nem prostoru v omari.

ODPRT SISTEM: Komunikacijski vme-
snik dobiva podatke iz merilnega sis-
tema in nato preko Ethernet vmesnika 
komunicira v lokalni mreži. Podatki so 
preko Modbus TCP/SNMP/BACnet IP 
protokolov na voljo kateremukoli CNS 
ali BMS nadzornemu sistemu. V kolikor 

uporabnik nadzornega sistema nima, 
mu je opcijsko na voljo brezplačni 
spletni strežnik WEBVIEW. Z njegovo 
pomočjo je možno narediti analizo po-
rabe in s tem določiti naslednje korake, 
ki bodo pripomogli k večji energetski 
učinkovitosti. Vdelan  je v določenih 
modelih komunikacijskih vmesnikov in 
je enostavno dostopen preko spletnega 
brskalnika v lokalni mreži. 

 

Merilni sistemi se uporabljajo v 
industriji, zahtevnih zgradbah, 
podatkovnih centrih, bolnicah in 
infrastrukturi za:

 ▪ nadzor nad upravljanjem z 
energijo po ISO EN 50001,

 ▪ nadzor nad ravnanjem z oko-
ljem po ISO EN 14001,

 ▪ interni obračun porabe energije,
 ▪ regulacija električne konice,
 ▪ alarmiranje izrednih situacij,
 ▪ nadzor nad kakovostjo električ-

nega napajanja po EN 50160,
 ▪ preverjanje varnosti električnih 

inštalacij po EN 61557,
 ▪ merjenje uhajavih tokov – RCM,
 ▪ merjenje izolacijske upornosti 

– ISOM,…

Merilni sistem Diris Digiware je bil 
med drugim uspešno implementiran 
v industrijsko podjetje na 4 različne 
lokacije po Sloveniji. Izvaja se ana-
liza električnega omrežja in spre-
mljanje   v 8-ih transformatoskih 
postajah. Integriranih je bilo cca. 
500 merilnih točk. Večina opreme 
je bila vgrajena v obstoječe stikalne 
bloke, z uporabo fleksibilnih tokov-
nih senzorjev izklop napajanja ni bil 
potreben. Obstoječi nadzorni sistem 
dostopa do meritev in jih ustrezno 
vizualizira. Dostop do podatkov ima-
jo energetski vodja, vodje vzdrževanj 
in avtomatizacije.

Drug primer je nova poslovna 
zgradba v Srbiji z uporabno površino 
27.000 m2. Merilni sistem Diris Digiwa-

re se uporablja za interni obračun po-
rabe električne energije. Integriranih 
je bilo 240 merilnih točk. Oprema je 
bila vgrajena v nove stikalne bloke 
po nadstropjih, uporabljeni so bili 
skozniški tokovni senzorji. Upravnik 
zgradbe s spletnim strežnikom prido-
bi podatke za obračun.

V Socomecu imamo radi izzive na 
področju energetske učinkovitosti. 
Za pridobljene izkušnje se lahko zah-
valimo predvsem vam, uporabnikom 
naših sistemov. Tehnološko že dovr-
šene izdelke nenehno dopolnjujemo. 
Z veseljem vam  bomo pomagali pri 
vašem projektu in vam predlagali 
najboljše rešitve za vaše energetsko 
učinkovite procese. (To measure is to 
know. Lord Kelvin)

SOCOMEC SICON d.o.o.,  
Savlje 89, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 5807 860
e-mail: info.si@socomec.com
www.socomec.com

DC MERITVE AC MERITVE

Zgodnja detekcija anomalij
Z uporabo alarmiranja v primeru naraščajočih uha-
javih tokov lahko preprečimo proženje RCD naprave. 
To pomeni, da lahko vzdrževalni poseg na inštalaciji 
ustrezno načrtujemo in se s tem izognemo nepriča-
kovanemu in dragemu izpadu električne energije. 

Izboljšana varnost – Varuje ljudi in opremo
Funkcionalnost alarmiranja posredno varuje ljudi in 
opremo brez, da bi prišlo do prekinitve napajanja. 
Meritev na PE vodniku nudi dodatno zaščito, ker s 
tem lahko potrdimo, da nikjer v inštalaciji nimamo 
prekinitve ozemljitve.

Zmanjšana požarna nevarnost
V kolikor uhajavi tok preseže 250mA, postane požarno 
nevaren za poslopje – v tem primeru mora biti osebje 
za vzdrževanje o tem obveščeno.

24/7 razpoložljivost
Zahvaljujoč zgodnji detekciji naraščajočih uhajavih 
tokov lahko RCM uporabimo kot dodatno zaščito in 
se s tem izognemo obveznemu periodičnemu testira-
nju izolacijske upornosti, ki načeloma zahteva izklop 
električnega napajanja.

Boljše odločanje
V električni napeljavi je mogoče prepoznati šibke 
točke in nepravilnosti še preden se pojavijo težave. S 
tovrstnimi informacijami postane odločitev za investi-
cijo v adaptacijo inštalacije precej lažja in razumljiva.

Funkcionalnost DIRIS Digiware R-60: 

prekinitve električnega napajanja. 
Z omenjenimi funkcionalnostmi izpol-
njuje specifične zahteve v industrij-
skem okolju in podatkovnih centrih s 
tem, da preprečuje zaustavitev proi-
zvodnih linij in zagotavlja neprekinje-
no napajanje podatkovnih serverjev.  
Standard IEC 60364 pravi, da v prime-
ru, če je v inštalaciji nameščen brez-
hibno delujoč RCM sistem (skladen s 
standardom IEC 62020), periodične 
meritve izolacijske upornosti niso 
nujno obvezne, seveda pa mora biti 
ustrezno delovanje sistema potrjeno. 
Uporablja se v TT in TN-S ozemljitve-
nih sistemih.

DIRIS Digiware: celovit sistem/
platforma za nadzor električnih 
inštalacij

DIRIS Digiware, sodoben merilni 
sistem za AC in DC električne inšta-
lacije, predstavlja tehnološko inova-
cijo, ki temeljito spreminja področje 
meritev. Ponuja učinkovito rešitev za 
merjenje porabe, spremljanje kako-
vosti električne energije. 

 Sistem je 100% razširljiv in prila-
godljiv, zato lahko izpolni tudi najbolj 
zahtevne pogoje vsake inštalacije. 

 Mogoča je vgradnja v nove in-
štalacije ali nadgradnja obstoječih 
inštalacij (retrofit).
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JA Čeprav se zdi, da je pojem 
industrijski internet stvari 
(IIoT) prisoten šele zadnjih 

nekaj let, naš sogovornik Luka Mali 
s Katedre za informacijske in komu-
nikacijske tehnologije Fakultete za 
elektrotehniko v Ljubljani poudari, 
da je internet stvari kot tak prisoten 
že vrsto let. »Mi, ki se ukvarjamo z 
internetom stvari že vrsto let, smo 
ta pojem poznali že od prej,« pravi. 
Čeprav se internet stvari danes upo-
rablja v najrazličnejših segmentih, se 
daleč največ uporablja na področju 
logistike (predvsem sledenje pošiljk), 
sicer pa kar 70 odstotkov interneta 
stvari predstavljajo industrijske pa-
noge. Kljub vedno večji razširjenosti 
pa je po Malijevi oceni ta prisotnost 
še vedno premajhna. Pravi, da smo 
še vedno v industriji 3.0. »Razmišlja 
se o robotizaciji, ni pa to še industrija 
4.0., kaj šele 5.0, kamor gredo trendi 
v tujini,« pove sogovornik in doda, 
da pa vendarle tudi v Sloveniji že 
obstajajo podjetja, ki razvijajo ume-
tno inteligenco (AI) in sodijo v sam 
vrh na tem področju. Izpostavi Qlector 
(spin-off Instituta Jožef Stefan z vlož-
kom Kolektorja), ki razvija rešitve AI 
za industrijo.

Izboljšanje operativnosti in 
dobičkonosnosti

Razvoj tehnologij interneta stvari 
prinaša podjetjem veliko informacij, 
ki jih lahko uporabijo za izboljšanje 
svoje operativne učinkovitosti in 
dobičkonosnosti. »Naprave IoT, po-
vezane preko senzorjev in interne-
ta, omogočajo zbiranje in izmenjavo 
informacij v realnem času. Trenutne 
razmere v proizvodni ali celotni do-
bavni verigi pomagajo Smart Operati-
ons delovati na predvidljiv in prilago-
dljiv način, in tako ustvarjajo dodano 
vrednost ne le za njihovo poslovanje, 
temveč za celotno gospodarstvo. In-
dustrijska digitalizacija, če je pravilno 
uvedena, lahko pomaga industriji, da 
je pripravljena na vedno večjo hitrost 
in variabilnost današnjega sveta,« 
pravijo v podjetju Schneider Electric. 

Luka Mali meni, da internet stvari 
kot tak govori predvsem o optimi-
zaciji procesov. Gre za optimizacijo 
proizvodnega procesa in dodajanje 
dodane vrednosti s tem, ko so na-
prave povezane v internet in podjetju 
dajejo množične podatke (big data). 
Med prednostmi v Schneider Electric 
omenijo večjo učinkovitost z zmanj-
šanjem napak in odpravo nalog z niz-
ko dodano vrednostjo, kar omogoča 
inženirjem, da porabijo več časa za 
inovacije. 

Poleg tega internet stvari omo-
goča hitrejše odzivanje in postopne 
izboljšave, medtem ko proizvodnja 
nemoteno obratuje. »To zagotavlja 
agilnost za hitro optimizacijo proce-
sov in odzivanje na spreminjajoče se 
zahteve trga,« pravijo. Dodajo, da so 
tako zasnovani nadzorni sistemi tudi 
veliko bolj pripravljeni na prihodnje 
izzive, saj je lažje vključiti obstoječe 
stare zasnove nadzornega sistema 
z učinkovitim pristopom 'ovijanja in 
ponovne uporabe' za vključitev starej-
ših avtomatizacijskih objektov. »Tako 
podjetja najbolje izkoristijo, kar že 
imajo, in obenem sistem enostavno 
posodabljajo/nadgrajujejo,« pravijo 
v Schneider Electric. Omenijo njihov 
EcoStruxure, odprto platformo IoT, ki 
omogoča integracijo različne opreme 
različnih proizvajalcev na eno samo 
platformo.

Razvoj tehnologij 
interneta stvari 

prinaša podjetjem 
veliko informacij, ki 
jih lahko uporabijo 
za izboljšanje svoje 
operativne učinkovitosti 
in dobičkonosnosti.

Industrijski 
internet stvari prinaša 
večjo učinkovitost in 
manj napak
Avtorica: Špela Šimenc

Internet stvari (IoT) se uporablja v različnih segmentih, kar 70 odstotkov 
pa ga predstavljajo industrijske panoge. V večjih podjetjih je že precej uve-
ljavljen, v manjših niti ne. A strokovnjaki izpostavljajo, da če bodo indu-
strijska podjetja želela ostati konkurenčna, bodo to morala uvesti.
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»Razmišlja se 
o robotizaciji, 

ni pa to še industrija 
4.0., kaj šele 5.0, kamor 

gredo trendi v tujini,« 
pove Luka Mali s 

Katedre za informacijske 
in komunikacijske 

tehnologije Fakultete 
za elektrotehniko v 

Ljubljani. Doda, da pa 
vendarle tudi v Sloveniji 

že obstajajo podjetja, 
ki razvijajo umetno 

inteligenco (AI) in sodijo v 
sam vrh na tem področju.

Največji izziv je pomanjkanje znanja
Kako prisoten pa je industrijski in-

ternet stvari (IIoT) v slovenskih podje-
tjih? Luka Mali pravi, da zelo različno. 
Po njegovih izkušnjah v manjših pod-
jetjih redko, medtem ko je v večjih 
proizvodnih podjetjih internet stvari 
že zelo prisoten, saj so bila nekako 
prisiljena iti v korak s časom. Zakaj? 
»Večja slovenska podjetja imajo ve-
činoma produktne linije tujih naroč-
nikov, njihov fokus je v razvoju točno 
določenega procesa za točno določen 
kos produkta, ki ga zahteva naročnik. 

Umetna 
inteligenca je za 

delovanje pametnih 
tovarn ključna

Avtorica: Urška Kužner

Različne vrste tehnologij – od umetne inteligence do analitike velikih podatkov 
in računalništva v oblaku – so tudi proizvodnjo postavile pred izziv digitaliza-
cije. Klasični procesi v tovarnah so se modernizirali tako, da omogočajo prihra-
nek časa in denarja, takšnim tovarnam pa lahko rečemo tudi pametne tovarne. 

Ker imajo zelo majhen manever, brez 
specializacije ne bi zmogla preživeti,« 
pojasni Mali. 

Na drugi strani omeni veliko 
majhnih podjetij, ki so zaradi subven-
cij na nacionalni ravni dobila določe-
na sredstva za digitalizacijo in proces 
dejansko digitalizirajo, potem pa ga 
ne uporabljajo. »Tehnologija danes še 
ni tako daleč, da bi delala sama zase. 
Internet stvari je treba spremljati, se 
na podatke odzvati, človeški faktor 
je nepogrešljiv, a za to je potrebno 
tudi znanje,« pravi sogovornik. Tu-
kaj pa pride do težave, saj imajo po 
njegovem mnenju podjetja zelo veli-
ko znanja o proizvodnih procesih in 
hkrati zelo majhne IT-oddelke, pa še 
te večinoma sestavljajo informatiki. 
Znanje, ki se išče na tem področju, pa 
je zmes bazičnega poznavanja elek-
trotehnike kot tudi IT-ja in prav temu 
se posveča njihova katedra. 

Gre za preplet dveh svetov
Pomanjkanje znanja in izobraz-

be izpostavijo tudi pri Schneider 
Electric. »Težava ni v dostopu do 
podatkov, ampak v zmožnosti izko-
riščanja uporabnih poslovnih vpog-
ledov. Brez izobrazbe in ustreznega 
strokovnega znanja zaposlenih in 
analitičnih orodij so kot igle v senu 
in to je ena največjih ovir za digita-
lizacijo,« poudarjajo.

Pa prihajajo generacije, ki bodo 
to obvladale? »Mislim, da. Tukaj gre 
za preplet dveh svetov. Realni svet, 
ker imamo še vedno fizično situacijo, 
hkrati pa tudi digitalni svet. Poznam 
ljudi, ki vodijo družinske proizvodne 
procese in mi razlagajo, kako super 
je, ko gredo na dopust in dobijo opo-
zorilo, da nekaj ne funkcionira. To 
pomeni, da jim za vikend ni treba 
biti v podjetju, proces pa teče. Med-
tem ko so njihovi starši cele vikende 
preživeli v podjetju,« o konkretnih 
primerih pove Luka Mali, ki je prepri-
čan, da bodo morala industrijska 
podjetja, če bodo želela ostati kon-
kurenčna, v naslednjih petih letih 
uvesti vsaj prvo fazo digitalizacije.

Izzivi kibernetskega prostora
Za konec se dotaknimo še varnos-

ti podatkov. Ni namreč več dovolj, da 
namestimo protivirusno programsko 
opremo in zahtevamo močnejša ge-
sla. »Podjetja se morajo zavedati de-
janskih izzivov kibernetskega prostora 
in biti v prvi vrsti poštena do sebe ter 
revidirati svoje sisteme, testirati ranlji-
vosti in čim prej zgraditi sisteme, ki so 
odpornejši na kibernetsko delovanje. 
Če želijo podjetja zaščititi in izboljša-
ti svojo splošno poslovno uspešnost, 
morajo proaktivno in nenehno obvla-
dovati kibernetska tveganja, ne glede 
na to, kje so na poti k digitalizaciji,« 
poudarjajo v Schneider Electric. Luka 
Mali težavo vidi v tem, da podjetja 
na področju varnosti precej šparajo, 
o resnih ukrepih pa se razmišlja šele 
potem, ko pride do napada. Zaključi, 
da digitalno vsekakor ne pomeni manj 
varno, ob predpostavki, da imamo za 
to potrebno znanje: »Na dolgi rok bo 
po mojem mnenju digitalno bolj var-
no,« še doda Mali. 
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bilo napisanih veliko digitalnih stra-
tegij, vendar je realizacija počasna. Na 
splošno pogrešajo izvedbene načrte, 
ki bi natančneje opredelili prednostne 
korake, obsežnost korakov, primer-
nost tehnologij v skladu s poslovnimi 
cilji, kakovostne ponudnike storitev 
na tem področju in ne nazadnje mo-
žne finančne podpore. Pri tem je po-
membno tudi, na kateri stopnji digi-
talne zrelosti posamezna podjetja so, 
kako trdno so vpeta v verige vrednosti 
oziroma kako jih glede tega obravna-
vajo njihovi kupci – ali jih spodbujajo, 
zahtevajo ali prepuščajo.

Tudi v TPV Automotive menijo, da 
je Slovenija znana kot tehnološko na-
predna država na področju industrij-
skih procesov in s tem tudi uspešna 
pri vlaganju v posodobitev lastnih 
tovarn oziroma transformacije samih 
podjetij, ki jih prinašajo pametne to-
varne. Zato lahko v podjetju rečejo, da 
so dokaj uspešni, seveda pa je pred 

njimi še veliko izzivov, ki jih čakajo na 
poti digitalne transformacije tovarn.

Ključne za dvig konkurenčnosti 
Po besedah Andreje Hlišč je v Slo-

veniji na univerzah in inštitutih veliko 
vrhunskega znanja o ključnih tehnolo-
gijah I 4.0, ki ga je nujno treba aktivirati 
s povezavo z uporabniki – podjetji. Pri 
tem gre tudi za ustanavljanje novih agil-
nih oblik organizacije podjetij, kot so 
zagonska, odcepljena in virtualna podje-
tja. Priznana kakovost izdelkov/storitev 
in trdna umeščenost v dobaviteljskih 
verigah je nenehno na konkurenčnem 
prepihu, vendar je ažurno prilagajanje 
podjetij trendom digitalizacije prilož-
nost, da si tak položaj obdržijo. Neka-
tera slovenska podjetja imajo vrhunske 
aplikacije v najzahtevnejših domenah 
(vesolje, medicina, jedrska tehnika), ki 
se jih da z ustreznimi napori prenesti v 
druge domene tako v Sloveniji za tehno-
loški napredek podjetij kot v tujino kot 

prodajno blago. Z uvajanjem avtomati-
zacije in robotizacije procesi postajajo 
manj odvisni od delovne sile, kar je ob 
trenutnem pomanjkanju usposobljenih 
delavcev in trendih splošnega pomanj-
kanja v prihodnosti tudi priložnost za 
boljše poslovanje.

V TPV Automotive verjamejo, da so 
pametne tovarne že danes ključne 
za dvig konkurenčnosti podjetij, zato 
tudi sami vse svoje proizvodne pro-
cese razvijajo po tem načelu. Pame-
tne tovarne omogočajo proizvodnjo 
zahtevnejših izdelkov, ki nosijo višjo 
dodano vrednost. Pri tem pa ni po-
membna zgolj digitalizacija podjetja, 
temveč je potrebno tudi obvladova-
nje vseh procesov znotraj podjetja. In 
ravno na tem področju ključno razliko 
oziroma prednost prinašajo pamet-
ne tovarne in sodobne tehnologije, ki 
prinašajo večjo povezljivost oz. sode-
lovanje ljudi in strojev, tudi v obliki 
umetne inteligence (AI). 

Cilj Grozda Pametne tovarne 
je ustvariti prodorne izdelke 

Na Zbornici elektronske in 
elektroindustrije koordinirajo 
Grozd Pametne tovarne, ki de-
luje kot eden od štirih grozdov 
znotraj Strateško razvojno ino-
vacijskega partnerstva Tovarne 
prihodnosti (SRIP ToP). SRIP ToP 
deluje na številnih področjih ra-
zvoja industrije s ciljem ustvar-
janja prodornih izdelkov, teh-
nologij in procesov za področje 
tovarn prihodnosti, ki predsta-
vlja osrednji prostor povezova-
nja vseh področij ter hkrati velik 
potencial za ustvarjanje novih 
poslovnih verig in sinergij med 
akademskim okoljem in zainte-
resiranimi podjetji.

»Trenutne najmoder-
nejše tovarne imajo 
veliko število meril-

nih mest, videonadzornih sistemov, 
sistemov vodenja na ravni delovnih 
operacij, linij in obratov, sistemov 
obdelav in izmenjav podatkov,« pravi 
Andreja Hlišč, koordinatorka groz-
da Pametne tovarne iz Gospodarske 
zbornice Slovenije (GZS). Kljub vsemu 
pa vse novosti same po sebi še ne 
definirajo pametne tovarne. Pame-
tna postane, ko je v naštete procese 
in sisteme vgrajena t. i. umetna in-
teligenca, ki zna iz mega podatkov 
izbrati in obdelovati le pomembne, 
v realnem času, ki zna s simulacijo 
na osnovi teh podatkov ter nešteto 
predhodnih situacij izdelati scenarije 
za optimalno uporabo virov (mate-
riala, delovnih sredstev, energije, 
časa), nad aktivacijo katerih pa še 
vedno odločilno vlogo opravlja člo-
vek. V povezavi s pametnimi tovar-
nami govorimo tudi o t. i. prehodu 
v Industrijo 4.0 oziroma ključnih 
tehnologijah Industrije 4.0 (umetna 
inteligenca, računalniške platforme 
in podatkovni prostori, modeliranje/
simuliranje).

V TPV Automotive, tovarni av-
tomobilskih komponent iz Novega 
mesta in podjetjem, ki se ponaša 
z uresničenjem koncepta pametne 
tovarne v praksi, menijo, da je na-
predek v tehnologiji v zadnjem de-
setletju omogočil povezljivost ljudi 
in tehnologije, kot ga še nismo vi-
deli. Kot rezultat tega tehnološkega 
napredka se je pojavila terminolo-
gija 'pametne tovarne', ki označu-
je tovarne, ki povezujejo procese 
(roboti, avtomati, nadzorni sistemi 
in podobno) v celoto, ki jo obvladu-
jejo ljudje in nam kot uporabnikom 
teh procesov omogoča večji nadzor, 
on-line sledljivost, pa tudi učljivost 
vseh procesov v tovarnah. 

V prihodnosti tovarne ne bodo 
prinesle novih izdelkov kot končnih 
produktov

Andreja Hlišč poudari, da sam 

koncept vodenja pametne tovarne 
temelji na simultanem razvoju vseh 
komponent, potrebnih za graditev 
pametne tovarne:

 ▪ pametni izdelki, ki znajo komunici-
rati z opremo, ljudmi in omogoča-
jo informacije za vodenje,

 ▪ pametna oprema, ki zna komuni-
cirati z izdelki, ljudmi in omogoča 
informacije za vodenje,

 ▪ pametni ljudje, ki so usposobljeni 
upravljati s pametno opremo in 
izdelki ter uporabljati informacije 
za vodenje procesov,

 ▪ pametno koncipirani procesi, 
ki omogočajo racionalno delo 
in uporabo tehnologij z jasno 
opredeljenimi vhodi/izhodi in 
karakteristikami, tako da je možna 
digitalizacija,

 ▪ pametno vodenje, ki temelji na 
minimalnem številu podatkov 
za maksimalni učinek (dodano 
vrednost).
Po mnenju TPV Automotive pame-

tne tovarne ne bodo prinesle novih 
izdelkov kot končnih produktov. Omo-
gočajo pa proizvajanje zahtevnejših 
izdelkov oziroma tovarne postajajo 
pametne predvsem zaradi zahtev po 
bolj kompleksnih in tehnološko na-
prednih izdelkih. Obenem prinašajo 
različne nove tehnologije, pristope in 
potrebna znanja, na katerih bo teme-
ljilo njihovo delovanje.

Digitalizirana so predvsem mala in 
mikro podjetja

Kot opaža Hliščeva, velika podje-
tja v Sloveniji relativno dobro sledijo 
prehodu v industrijo 4.0 in so v kora-
ku z EU prostorom. Predvsem to velja 
za podjetja, ki so deli mednarodnih 
korporacij, ki sledijo prehodu, kot jih 
narekujejo njihove skupne korporativ-
ne službe. Srednja podjetja zaostajajo 
za velikimi, v malih in mikro podje-
tjih pa se z digitalizacijo precej bolj 
spogledujejo. Seveda obstajajo izje-
me; predvsem tam, kjer imajo vodilni 
kompetence in zavedanje za nujnost 
uvajanja novih tehnologij in procesov. 
Za mala in srednja podjetja (MSP) je 

GrediValji

Valji za hladno valjanje
Valji z nanosom 
Proizvodi po naročilu 
Specializirani hidravlični 
cilindri
Metalurška oprema
Sestavljeni valji
Inženiring/načrtovanje
Odkovki/odlitki
Mehanska obdelava
Toplotna obdelava
Oddelek kakovosti

Oprema za 
valjarne

Metalurška oprema
Kovani valji
Specialni valji
Hidravlični cilindri
Projektiranje in inženiring

Hidravlične
škarje
600T
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Učinkoviti sistemi za izdajo orodja 
in nabavo zaščitne opreme
S pomočjo sistemov za izdajo blaga in orodja Skupine Hoffmann je mogoče izboljšati produk-
tivnost in stroškovno učinkovitost v industrijski proizvodnji, z njihovo spletno rešitvijo za na-
bavo zaščitne opreme pa kakovostno poskrbeti za večjo varnost zaposlenih pri delu. 

V Skupini Hoffmann, ki sodi med 
vodilne svetovne proizvajalce indu-
strijskega orodja in opreme, izdelujejo 
tudi avtomatske sisteme za izdajo bla-
ga in orodja (GARANT Tool24). Ti pred-
stavljajo celovito rešitev za nabavo, 
skladiščenje in razdeljevanje blaga in 
tudi zaščitne opreme. Posebej so jih 
razvili za industrijska podjetja v ko-
vinskopredelovalnem in predeloval-
nem sektorju, uporabljajo pa se tudi 
v avtomobilski industriji, strojništvu, 
ladjedelništvu, vesoljski industriji in 
proizvodnji medicinske opreme.

Sestava v skladu s potrebami kupcev
Sistemi GARANT Tool24 so na vo-

ljo v različnih modelih: kot predalna 
omarica, pokončna omarica ali po-
samezna omarica za izdajo. »Glavna 
prednost je, da se vse omare lahko 
kombinirajo med seboj na modularen 
način. To vam zagotavlja veliko prila-
godljivost pri njihovi razporeditvi – 
natančno v skladu z vašimi zahtevami. 
Prav tako je sisteme zelo enostavno 
razširiti ali spremeniti. Vsi pa so izde-
lani iz visokokakovostnih komponent 
za delovanje brez vzdrževanja,« raz-
lagajo v Skupini Hoffmann. Sisteme 
je mogoče prilagajati tudi glede na 
velikost ter težo blaga ali orodja. 

Kakovostna informacijska podpora
Kakovostna programska oprema, ki 

podpira delovanje omenjenih siste-
mov, omogoča zaposlenim preprosto 
uporabo, administraciji v podjetju pa 
učinkovito beleženje in tudi zaščitne 
opreme. Povezana je tudi s sistemom 
za upravljanje z materialom, kar zago-
tavlja pregled nad številom artiklov 
v posamezni omarici in pravočasno 
dopolnjevanje zalog. 

Zaščitna oprema prek spleta
V Skupini Hoffmann so razvili tudi 

sistem za spletni nakup zaščitnih ro-
kavic za industrijo. Pri spletnem na-
kupu je v prvem koraku treba določiti 
tveganje, ki smo mu pri delu izpostav-
ljeni, pri čemer jih sistem ponudi šest: 
mehanske poškodbe, ureznine, ope-
kline, poškodbe pri delu s kemikali-
jami, tveganja pri delu z elektriko in 
drugo. V naslednjih korakih pa izbere-
mo rokavice, ki nam najbolj ustrezajo. 
V sistemu je skupno na voljo več kot 
300 različnih modelov rokavic v okviru 
enajstih blagovnih znamk. 

Izbiro pa je mogoče omejiti le na 
rokavice najvišje kakovosti, pri čemer 
so zaposleni deležni zelo udobnih ro-
kavic, ki jih dobijo hitreje. 

Prednosti uporabe sistema 
GARANT Tool24

 ▪ Stroškovne prednosti 
(možnost prihranka do 50 %)

 ▪ Stroškovno učinkovita 
uporaba orodja, osebne 
zaščitne opreme in 
industrijske opreme.

 ▪ Zmanjšanje stroškov in 
nizka vezanost kapitala, 
zahvaljujoč avtomatizaciji.

 ▪ Preglednost stroškov, 
zahvaljujoč jasni 
razporeditvi in   poročanju v 
realnem času. 

Povečanje učinkovitosti

 ▪ Večja produktivnost zaradi 
krajšega časa pridobivanja 
in iskanja orodja.

 ▪ Integrirani logistični procesi 
z vmesniki do ERP sistemov.

 ▪ Intuitivne programske 
rešitve z navodili namesto 
zahtev za usposabljanje. 

Visoka operativna zanesljivost 
(24/7 za vse izmene)

 ▪ Varnost oskrbe 24/7/365 v 
vseh izmenah.

 ▪ Možnost prilagajanja v 
prihodnosti, zahvaljujoč 
modularni zasnovi po meri.

 ▪ Sledljivost orodij za izposojo 
in merilnih orodij.
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Učinkoviti sistemi za izdajo orodja 
in nabavo zaščitnih rokavic
S pomočjo sistemov za izdajo blaga in orodja Skupine Hoffmann je mogoče izboljšati produk-
tivnost in stroškovno učinkovitost v industrijski proizvodnji, z njihovo spletno rešitvijo za na-
bavo zaščitnih rokavic pa kakovostno poskrbeti za večjo varnost zaposlenih pri delu. 

V Skupini Hoffmann, ki sodi med 
vodilne svetovne proizvajalce indu-
strijskega orodja in opreme, izdelujejo 
tudi avtomatske sisteme za izdajo bla-
ga in orodja (GARANT Tool24). Ti pred-
stavljajo celovito rešitev za nabavo, 
skladiščenje in razdeljevanje blaga, 
orodja in majhnih delov. Posebej so 
jih razvili za industrijska podjetja v 
kovinskopredelovalnem in predeloval-
nem sektorju, uporabljajo pa se tudi 
v avtomobilski industriji, strojništvu, 
ladjedelništvu, vesoljski industriji in 
proizvodnji medicinske opreme.

Sestava v skladu s potrebami kupcev
Sistemi GARANT Tool24 so na vo-

ljo v različnih modelih: kot predalna 
omarica, pokončna omarica ali po-
samezna omarica za izdajo. »Glavna 
prednost je, da se vse omare lahko 
kombinirajo med seboj na modularen 
način. To vam zagotavlja veliko prila-
godljivost pri njihovi razporeditvi – 
natančno v skladu z vašimi zahtevami. 
Prav tako je sisteme zelo enostavno 
razširiti ali spremeniti. Vsi pa so izde-
lani iz visokokakovostnih komponent 
za delovanje brez vzdrževanja,« raz-
lagajo v Skupini Hoffmann. Sisteme 
je mogoče prilagajati tudi glede na 
velikost ter težo blaga ali orodja. 

Kakovostna informacijska podpora
Kakovostna programska oprema, ki 

podpira delovanje omenjenih siste-
mov, omogoča zaposlenim preprosto 
uporabo, administraciji v podjetju pa 
učinkovito beleženje izdanih izdelkov 
in orodij. Povezana je tudi s sistemom 
za upravljanje z materialom, kar zago-
tavlja pregled nad številom artiklov 
v posamezni omarici in pravočasno 
dopolnjevanje zalog. 

Zaščitne rokavice za industrijo prek 
spleta

V Skupini Hoffmann so razvili tudi 
sistem za spletni nakup zaščitnih ro-
kavic za industrijo. Pri spletnem na-
kupu je v prvem koraku treba določiti 
tveganje, ki smo mu pri delu izpostav-
ljeni, pri čemer jih sistem ponudi šest: 
mehanske poškodbe, ureznine, ope-
kline, poškodbe pri delu s kemikali-
jami, tveganja pri delu z elektriko in 
drugo. V naslednjih korakih pa izbere-
mo rokavice, ki nam najbolj ustrezajo. 
V sistemu je skupno na voljo več kot 
300 različnih modelov rokavic v okviru 
enajstih blagovnih znamk. 

Izbiro pa je mogoče omejiti le na 
rokavice najvišje kakovosti, pri čemer 
so zaposleni deležni zelo udobnih ro-
kavic, ki jih dobijo hitreje. 

Prednosti uporabe sistema 
GARANT Tool24

 ▪ Stroškovne prednosti 
(možnost prihranka do 50 %)

 ▪ Stroškovno učinkovita 
uporaba orodja, osebne 
zaščitne opreme in 
industrijske opreme.

 ▪ Zmanjšanje stroškov in 
nizka vezanost kapitala, 
zahvaljujoč avtomatizaciji.

 ▪ Preglednost stroškov, 
zahvaljujoč jasni 
razporeditvi in   poročanju v 
realnem času. 

Povečanje učinkovitosti

 ▪ Večja produktivnost zaradi 
krajšega časa pridobivanja 
in iskanja orodja.

 ▪ Integrirani logistični procesi 
z vmesniki do ERP sistemov.

 ▪ Intuitivne programske 
rešitve z navodili namesto 
zahtev za usposabljanje. 

Visoka operativna zanesljivost 
(24/7 za vse izmene)

 ▪ Varnost oskrbe 24/7/365 v 
vseh izmenah.

 ▪ Možnost prilagajanja v 
prihodnosti, zahvaljujoč 
modularni zasnovi po meri.

 ▪ Sledljivost orodij za izposojo 
in merilnih orodij. Stefan,  

strokovnjak za spletno poslovanje

DIGITALIZACIJA JE  
KOMPLEKSNA IN DRAGA. 
IN ZEMLJA JE PLOŠČATA.
Obstaja še druga pot: naši digitalni izdelki in storitve 
pospešijo vaše postopke izdelave in pri tem znižajo stroške. 
Naj gre za sisteme izdaje blaga ali proizvodnjo, ki temelji na 
spletni povezanosti: naši strokovnjaki za digitalizacijo bodo 
poiskali popolno rešitev za vas.

www.hoffmann-group.com
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Učinkoviti sistemi za izdajo orodja 
in nabavo zaščitne opreme
S pomočjo sistemov za izdajo blaga in orodja Skupine Hoffmann je mogoče izboljšati produk-
tivnost in stroškovno učinkovitost v industrijski proizvodnji, z njihovo spletno rešitvijo za na-
bavo zaščitne opreme pa kakovostno poskrbeti za večjo varnost zaposlenih pri delu. 

V Skupini Hoffmann, ki sodi med 
vodilne svetovne proizvajalce indu-
strijskega orodja in opreme, izdelujejo 
tudi avtomatske sisteme za izdajo bla-
ga in orodja (GARANT Tool24). Ti pred-
stavljajo celovito rešitev za nabavo, 
skladiščenje in razdeljevanje blaga in 
tudi zaščitne opreme. Posebej so jih 
razvili za industrijska podjetja v ko-
vinskopredelovalnem in predeloval-
nem sektorju, uporabljajo pa se tudi 
v avtomobilski industriji, strojništvu, 
ladjedelništvu, vesoljski industriji in 
proizvodnji medicinske opreme.

Sestava v skladu s potrebami kupcev
Sistemi GARANT Tool24 so na vo-

ljo v različnih modelih: kot predalna 
omarica, pokončna omarica ali po-
samezna omarica za izdajo. »Glavna 
prednost je, da se vse omare lahko 
kombinirajo med seboj na modularen 
način. To vam zagotavlja veliko prila-
godljivost pri njihovi razporeditvi – 
natančno v skladu z vašimi zahtevami. 
Prav tako je sisteme zelo enostavno 
razširiti ali spremeniti. Vsi pa so izde-
lani iz visokokakovostnih komponent 
za delovanje brez vzdrževanja,« raz-
lagajo v Skupini Hoffmann. Sisteme 
je mogoče prilagajati tudi glede na 
velikost ter težo blaga ali orodja. 

Kakovostna informacijska podpora
Kakovostna programska oprema, ki 

podpira delovanje omenjenih siste-
mov, omogoča zaposlenim preprosto 
uporabo, administraciji v podjetju pa 
učinkovito beleženje in tudi zaščitne 
opreme. Povezana je tudi s sistemom 
za upravljanje z materialom, kar zago-
tavlja pregled nad številom artiklov 
v posamezni omarici in pravočasno 
dopolnjevanje zalog. 

Zaščitna oprema prek spleta
V Skupini Hoffmann so razvili tudi 

sistem za spletni nakup zaščitnih ro-
kavic za industrijo. Pri spletnem na-
kupu je v prvem koraku treba določiti 
tveganje, ki smo mu pri delu izpostav-
ljeni, pri čemer jih sistem ponudi šest: 
mehanske poškodbe, ureznine, ope-
kline, poškodbe pri delu s kemikali-
jami, tveganja pri delu z elektriko in 
drugo. V naslednjih korakih pa izbere-
mo rokavice, ki nam najbolj ustrezajo. 
V sistemu je skupno na voljo več kot 
300 različnih modelov rokavic v okviru 
enajstih blagovnih znamk. 

Izbiro pa je mogoče omejiti le na 
rokavice najvišje kakovosti, pri čemer 
so zaposleni deležni zelo udobnih ro-
kavic, ki jih dobijo hitreje. 

Prednosti uporabe sistema 
GARANT Tool24

 ▪ Stroškovne prednosti 
(možnost prihranka do 50 %)

 ▪ Stroškovno učinkovita 
uporaba orodja, osebne 
zaščitne opreme in 
industrijske opreme.

 ▪ Zmanjšanje stroškov in 
nizka vezanost kapitala, 
zahvaljujoč avtomatizaciji.

 ▪ Preglednost stroškov, 
zahvaljujoč jasni 
razporeditvi in   poročanju v 
realnem času. 

Povečanje učinkovitosti

 ▪ Večja produktivnost zaradi 
krajšega časa pridobivanja 
in iskanja orodja.

 ▪ Integrirani logistični procesi 
z vmesniki do ERP sistemov.

 ▪ Intuitivne programske 
rešitve z navodili namesto 
zahtev za usposabljanje. 

Visoka operativna zanesljivost 
(24/7 za vse izmene)

 ▪ Varnost oskrbe 24/7/365 v 
vseh izmenah.

 ▪ Možnost prilagajanja v 
prihodnosti, zahvaljujoč 
modularni zasnovi po meri.

 ▪ Sledljivost orodij za izposojo 
in merilnih orodij.
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Učinkoviti sistemi za izdajo orodja 
in nabavo zaščitnih rokavic
S pomočjo sistemov za izdajo blaga in orodja Skupine Hoffmann je mogoče izboljšati produk-
tivnost in stroškovno učinkovitost v industrijski proizvodnji, z njihovo spletno rešitvijo za na-
bavo zaščitnih rokavic pa kakovostno poskrbeti za večjo varnost zaposlenih pri delu. 

V Skupini Hoffmann, ki sodi med 
vodilne svetovne proizvajalce indu-
strijskega orodja in opreme, izdelujejo 
tudi avtomatske sisteme za izdajo bla-
ga in orodja (GARANT Tool24). Ti pred-
stavljajo celovito rešitev za nabavo, 
skladiščenje in razdeljevanje blaga, 
orodja in majhnih delov. Posebej so 
jih razvili za industrijska podjetja v 
kovinskopredelovalnem in predeloval-
nem sektorju, uporabljajo pa se tudi 
v avtomobilski industriji, strojništvu, 
ladjedelništvu, vesoljski industriji in 
proizvodnji medicinske opreme.

Sestava v skladu s potrebami kupcev
Sistemi GARANT Tool24 so na vo-

ljo v različnih modelih: kot predalna 
omarica, pokončna omarica ali po-
samezna omarica za izdajo. »Glavna 
prednost je, da se vse omare lahko 
kombinirajo med seboj na modularen 
način. To vam zagotavlja veliko prila-
godljivost pri njihovi razporeditvi – 
natančno v skladu z vašimi zahtevami. 
Prav tako je sisteme zelo enostavno 
razširiti ali spremeniti. Vsi pa so izde-
lani iz visokokakovostnih komponent 
za delovanje brez vzdrževanja,« raz-
lagajo v Skupini Hoffmann. Sisteme 
je mogoče prilagajati tudi glede na 
velikost ter težo blaga ali orodja. 

Kakovostna informacijska podpora
Kakovostna programska oprema, ki 

podpira delovanje omenjenih siste-
mov, omogoča zaposlenim preprosto 
uporabo, administraciji v podjetju pa 
učinkovito beleženje izdanih izdelkov 
in orodij. Povezana je tudi s sistemom 
za upravljanje z materialom, kar zago-
tavlja pregled nad številom artiklov 
v posamezni omarici in pravočasno 
dopolnjevanje zalog. 

Zaščitne rokavice za industrijo prek 
spleta

V Skupini Hoffmann so razvili tudi 
sistem za spletni nakup zaščitnih ro-
kavic za industrijo. Pri spletnem na-
kupu je v prvem koraku treba določiti 
tveganje, ki smo mu pri delu izpostav-
ljeni, pri čemer jih sistem ponudi šest: 
mehanske poškodbe, ureznine, ope-
kline, poškodbe pri delu s kemikali-
jami, tveganja pri delu z elektriko in 
drugo. V naslednjih korakih pa izbere-
mo rokavice, ki nam najbolj ustrezajo. 
V sistemu je skupno na voljo več kot 
300 različnih modelov rokavic v okviru 
enajstih blagovnih znamk. 

Izbiro pa je mogoče omejiti le na 
rokavice najvišje kakovosti, pri čemer 
so zaposleni deležni zelo udobnih ro-
kavic, ki jih dobijo hitreje. 

Prednosti uporabe sistema 
GARANT Tool24

 ▪ Stroškovne prednosti 
(možnost prihranka do 50 %)

 ▪ Stroškovno učinkovita 
uporaba orodja, osebne 
zaščitne opreme in 
industrijske opreme.

 ▪ Zmanjšanje stroškov in 
nizka vezanost kapitala, 
zahvaljujoč avtomatizaciji.

 ▪ Preglednost stroškov, 
zahvaljujoč jasni 
razporeditvi in   poročanju v 
realnem času. 

Povečanje učinkovitosti

 ▪ Večja produktivnost zaradi 
krajšega časa pridobivanja 
in iskanja orodja.

 ▪ Integrirani logistični procesi 
z vmesniki do ERP sistemov.

 ▪ Intuitivne programske 
rešitve z navodili namesto 
zahtev za usposabljanje. 

Visoka operativna zanesljivost 
(24/7 za vse izmene)

 ▪ Varnost oskrbe 24/7/365 v 
vseh izmenah.

 ▪ Možnost prilagajanja v 
prihodnosti, zahvaljujoč 
modularni zasnovi po meri.

 ▪ Sledljivost orodij za izposojo 
in merilnih orodij. Stefan,  

strokovnjak za spletno poslovanje

DIGITALIZACIJA JE  
KOMPLEKSNA IN DRAGA. 
IN ZEMLJA JE PLOŠČATA.
Obstaja še druga pot: naši digitalni izdelki in storitve 
pospešijo vaše postopke izdelave in pri tem znižajo stroške. 
Naj gre za sisteme izdaje blaga ali proizvodnjo, ki temelji na 
spletni povezanosti: naši strokovnjaki za digitalizacijo bodo 
poiskali popolno rešitev za vas.

www.hoffmann-group.com
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Računati na drastično 
znižanje cen energije 
je iluzorno in treba se 
bo prilagoditi
Avtorica: Andreja Šalamun 

Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je pred kratkim zni-
žal napoved rasti BDP v Sloveniji s 4,7 na 4,2 odstotka, v naslednjih dveh 
letih pa naj bi se rast umirila na okoli treh odstotkih. Eden od pomembnih 
dejavnikov, ki vplivajo na rast BDP-ja, je namreč tudi cena energentov, ki 
se zaradi makroekonomskih razmer in vojne v Ukrajini vzpenja v nebo. 
Preverili smo, kako se s tem spopadajo slovenska industrijska podjetja. 

V Salonitu Anhovo tako kot v dru-
gih podjetjih občutijo izrazito rast 
cen emisijskih kuponov, energentov, 
elektrike in materialov, pa tudi višje 
stroške dela in storitev, na primer sis-
tematično dviganje minimalne pla-
če. »Dvige cen elektrike med drugim 
rešujemo z naložbami v zelene teh-
nologije, ki so del razvojnih načrtov 
cementarne,« pravijo. Napovedujejo, 
da bodo do leta 2025 kar 40 odstot-
kov električne energije za proizvodni 
proces v družbi pridobili iz lastnih ob-
novljivih virov energije. 

Trenutno tako gradijo sončno elek-
trarno na predhomogenizacijski hali 
Salonita Anhovo, katere neto površina 
bo znašala 11.180 kvadratnih metrov 
– torej za približno eno nogometno 
igrišče in pol. Ta bo letno proizvedla 
2.120 MWh električne energije in bo 
začela obratovati spomladi letos.  

Podpisali so tudi novo pogodbo 
s podjetjem Interenergo, in sicer za 
dodatne sončne elektrarne z nazivno 
močjo 1,5 MW, ki bodo postopno za-
čele obratovati do jeseni 2022. Name-
ščene bodo na vse primerne strehe v 
industrijskem kompleksu. 

V prihodnjih letih v družbi Salo-
nit Anhovo načrtujejo tudi posta-
vitev sončnih elektrarn na tleh – v 
kamnolomu in na območju stare 
cementarne, kjer trenutno še ure-
jajo območje. Ocenjujejo, da bodo 
imeli do leta 2024 postavljenih več 
kot 5 MW inštalirane moči iz sončne 
energije.

»Višanje cen vhodnih materialov, 
emisijskih kuponov, energentov, stro-
škov dela in storitev pa bo v prihod-
nje vplivalo tudi na ceno cementa,« 
izpostavijo v družbi. Dodajo, da so v 
preteklih letih uspešno zadrževali 
raven cen cementa, in to kljub rasti 
stroškov. »V prihodnje pa lahko priča-
kujemo, da bo treba del rasti stroškov 
in tudi načrtovanih naložb v razoglji-
čenje proizvodnje prenesti na ceno 
cementa,« še dodajo.

Cene energentov višje tudi  
do 700 odstotkov 

Energetska kriza ima izjemen 
vpliv na poslovanje družbe Talum, 
saj je proizvodnja aluminija ener-
getsko intenzivna dejavnost. »Jeseni 
2021 smo bili priča energetski krizi, 
ki je ne pomnimo, to pa je posledič-
no povečalo cene energentov tudi za 
700 odstotkov,« pove Marko Drobnič, 
predsednik uprave družbe Talum. 
»Odzvali smo se takoj in tudi z na 
prvi pogled bolečimi odločitvami – 
s posegom v dodatno zmanjšanje 
obsega proizvodnje primarnega 
aluminija – zagotovili, da smo vpliv 
zaostrenih razmer na trgu energen-
tov minimizirali in tako poslovno 
leto 2021 zaključili pozitivno,« pove 
predsednik uprave. V letu 2021 so 
tako ustvarili 353 milijonov evrov 
prihodkov in 452.000 evrov čistega 
dobička. »Stanje tehnološke rešit-
ve ob znižanju proizvodnje, v kate-
rem smo trenutno, ni dolgoročno 
vzdržno, poleg visokih cen energije 
pa je posledica tudi nevzpostavlje-
nih mehanizmov za zaščito tovrstne 
industrije v Sloveniji kot edini čla-
nici EU,« je jasen Drobnič. 

»Jeseni 2021 
smo bili priča 

energetski krizi, ki je 
ne pomnimo, to pa je 
posledično povečalo cene 
energentov tudi za 700 
odstotkov,« pove Marko 
Drobnič, predsednik 
uprave družbe Talum. 
»Odzvali smo se takoj 
in tudi z na prvi pogled 
bolečimi odločitvami 
– s posegom v dodatno 
zmanjšanje obsega 
proizvodnje primarnega 
aluminija – zagotovili, 
da smo vpliv zaostrenih 
razmer na trgu 
energentov minimizirali 
in tako poslovno 
leto 2021 zaključili 
pozitivno,« pove Drobnič.
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Znižan obseg proizvodnje je 
kratkoročen ukrep

Znižan obseg proizvodnje pri-
marnega aluminija na 30 odstotkov 
zmogljivosti njihove elektrolize z no-
vembrom 2021 je kratkoročen ukrep, 
poleti pa se bodo odločili, kako bodo 
nadaljevali na tem segmentu. »Od-
ločitev bo odvisna od razmer na trgu 
aluminija, razmer na trgu surovin in 
energentov in (ne)vzpostavljenih me-
hanizmov EU v Sloveniji za podporo 
delovanju tovrstne industrije. Še po-
sebej pomembno bo, kako se bosta 
EU in, ključno, Slovenija, odzvali na 
ekstremne razmere na trgu energen-
tov in kakšne kratkoročne ukrepe za 
zamejitev trenutno špekulativnih dvi-
gov cen energentov bosta sprejeli,« 
pove Drobnič. Doda, da imajo scenarije 
pripravljene: »Ena izmed možnosti je 
tudi ta, da s proizvodnjo primarnega 
aluminija v Talumu letos prenehamo. 
Seveda bi ta možnost pomenila tudi 
znižanje števila zaposlenih in pre-
kinitev načrtnega trajnostnega pre-
strukturiranja programov v Talumu. Z 
vzpostavitvijo vseh mehanizmov EU za 
podporo tej industriji tudi v Sloveniji, 
kot zadnji članici EU, s proizvodnjo 
aluminija in reakcije v smeri zamejitve 
cene energentov se to ne bo zgodilo.« 

Upajo na prevlado  
zdrave kmečke pameti

»Glede na rast potreb po aluminiju, 
pomenu aluminija v oskrbovalnih ve-
rigah ne samo v Sloveniji, kjer panoga 
ustvari kar osem odstotkov BDP, ampak 
tudi v Evropi, tehnološko dovršenost 
proizvodnih procesov v družbi Talum 
v primerjavi s konkurenco in dejstvo, 
da smo na področju trajnostnih ciljev 
in emisij že danes presegli zastavljene 
cilje EU do leta 2030, upam, da bo ZKP 
(zdrava kmečka pamet, op. a.) po skoraj 
desetletju prizadevanj za vzpostavitev 
primerljivega in konkurenčnega poslov-
nega okolja še pravočasno prevladala 
tudi v Sloveniji,« pravi Drobnič. »Ra-
čunati na to, da se bodo cene energije 
drastično znižale, je iluzorno in temu 
se bo treba prilagoditi,« pravi.

V Talumu se bo letos kljub zmanj-
šanju obsega proizvodnje v elektrolizi 
strošek električne energije zvišal za 20 
milijonov evrov na 60 milijonov; cene 
električne energije so namreč višje za 
tri- do štirikrat. Za potrebe elektroli-
ze, ki je energetsko najbolj intenziven 
proces, imajo zagotovljeno električno 
energijo za letos, električno energijo 
za splošno porabo pa do leta 2026. 
»Neuvedeni mehanizem pomoči EU 
za energetsko intenzivno industrijo 
nam ne omogoča nakupa električne 
energije za večji obseg proizvodnje v 
elektrolizi,« pojasni Drobnič. 

Pripravljeni različni scenariji v 
primeru redukcij dobave plina

Na področju zemeljskega plina, kjer 
imajo primerljive sistemske pogoje kot 
evropski konkurenti, imajo zakupljenih 
70 odstotkov potreb za tri leta (cena 
zemeljskega plina je višja za pet- do 

sedemkrat). »Pripravljene imamo raz-
lične scenarije, kako se odzvati na mo-
rebitne redukcije dobave plina. Iskre-
no si želim, da jih ne bo treba izvajati,« 
pravi Drobnič. Doda, da lahko glede na 
instalirano BAT tehnologijo na vseh 
proizvodnih napravah, ki je skladna 
z IPPC direktivo, in doseženo visoko 
stopnjo energetske učinkovitosti v 
procesih ob redukcijah plina samo 
znižujejo obseg proizvodnje. Druge 
možnosti ni. »Vse sile je treba upreti 
v to, da se vojna v Ukrajini čim prej 
konča, Evropa pa mora sočasno nare-
diti vse za čim večjo samozadostnost 
na področju energije in materialov,« 
poudari predsednik uprave Taluma. 

Prostora pri energetski 
učinkovitosti nimajo več 

V Talumu veliko vlagajo tudi v ener-
getsko učinkovitost. »Pokazatelj naše 
energetske učinkovitosti in vseh dose-

danjih razvojnih prizadevanj v smeri 
povečevanja učinkovitosti naših pro-
cesov je dejstvo, da smo na primer 
med 10 odstotki najučinkovitejših 
proizvajalcev aluminija in aluminijevih 
izdelkov, uporabljamo BAT tehnologijo 
skladno z IPPC. Prostora za izboljša-
ve v tej smeri kot tudi v smeri izrabe 
odpadne toplote, kjer že danes vso 
uporabno odpadno toploto vračamo 
nazaj v proces ali pa jo uporabljamo 
za pripravo tople sanitarne vode, prak-
tično ni,« pove Drobnič in doda, da 
prizadevanja in dejanja na področju 
upravljanja z energijo potrjujejo z de-
lovanjem v skladu s standardom ISO 
50001, ki so ga pridobili v letu 2019.

Trenutne ravni cen so nevzdržne 
Kakšno gibanje cen energentov 

pa v Talumu pričakujejo v prihodno-
sti in kako se bodo s tem spopadli? 
»Računati na to, da se bodo cene 

energije drastično znižale, je iluzor-
no in temu se bo treba prilagoditi. 
Ne naša in še kakšna generacija za 
nami ne bo doživela več nizkih cen 
energije izpred leta 2020. Trenutne 
ravni cen energije pa so nevzdržne 
za industrijsko proizvodnjo in jih 
bo treba z regulatornimi mehaniz-
mi ublažiti do ravni, ko špekulativni 
vpliv na cene ne bo prevladujoč; za 
električno energijo ocenjujem, da je 
ta na ravni 100 evrov za megavatno 
uro,« pove sogovornik in doda, da bi 
lahko nižjo porabo energije v Talu-
mu dosegli le z znižano proizvodnjo, 
kar pa se mu zdi zaradi vseh njiho-
vih dosedanjih dosežkov nespreje-
mljivo in bi »hkrati povzročilo ne-
popravljivo tehnološko, ekonomsko 
in družbeno škodo.« Zato pričakuje, 
da bo Slovenija čim prej implemen-
tirala regulatorne mehanizme EU na 
področju energije. 

V Salonitu 
Anhovo dvige 

cen elektrike med drugim 
rešujejo z naložbami v 
zelene tehnologije, ki so 
del razvojnih načrtov 
cementarne. Napovedujejo, 
da bodo do leta 2025 kar 
40 odstotkov električne 
energije za proizvodni proces 
v družbi pridobili iz lastnih 
obnovljivih virov energije. 
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Usmerjeni v  celovito energetsko oskrbo
Slovenski energetski trg pomembno sooblikuje Skupina Istrabenz plini, ki deluje v štirih  
državah in spada med vodilna podjetja za oskrbo s plini in celovitimi energetskimi rešitvami. 

Skupina Istrabenz plini se ponaša 
z mednarodnim portfeljem družb, saj 
jo poleg matične družbe Istrabenz pli-
ni s sedežem v Kopru ter lokacijami v 
Ljubljani, Celju in Novem mestu, sesta-
vlja še pet odvisnih družb – Plinarna 
Maribor, Istrabenz plini Bakar na Hrva-
škem, Istrabenz plini Breza v Bosni in 
Hercegovini, Istrabenz plini Beograd v 
Srbiji ter družba GTG plin iz Celja s svojo 
odvisno družbo v hrvaškem Karlovcu. 

S podporo lastnika, italijanske 
Skupine SIAD, razvijajo inovativne 
energetske rešitve, zagotavljajo stro-
kovnost in zanesljivost ter si nenehno 
prizadevajo za rast in razvoj na pod-
ročju poslovanja ter uresničevanje 
vizije, da postanejo najuspešnejša 
regijska skupina ter ponudnik indu-
strijskih plinov in celovitih energet-
skih rešitev.

Uspešno obvladovanje tveganj
»Delujemo v panogi, ki se izjemno 

hitro spreminja in je tudi ves čas pod 
drobnogledom. Prav zato je še kako 
pomembna naša odzivnost na spre-
minjajoče se potrebe kupcev ter z 
donosom in rastjo zagotoviti dolgo-
ročno vrednost za različne deležnike,« 
poudarja Aldo Srabotič, generalni di-
rektor, ki dodaja: »Razvoj poslovnih 
programov nam omogoča delitev 
poslovne dejavnosti na področja, ki 
vključujejo kupce iz različnih sektor-
jev. To pomeni zadostno razpršena in 
obvladana tveganja, da lahko Skupina 
posluje nemoteno tudi v manj ugo-
dnih gospodarskih razmerah, ki smo 
jim priča v zadnjem času.«

Razvejan poslovni portfelj
Glavna primerjalna prednost Sku-

pine Istrabenz plini je predvsem njen 
razvejan poslovni portfelj, ki zajema 

ključna področja: tehnične pline, ute-
kočinjen naftni plin v plinohramih in 
avtoplin, utekočinjen naftni plin v 
jeklenkah z lastno blagovno znamko 
Plindom, zemeljski plin z dejavnostjo 
operaterja distribucijskega sistema 
in celovite energetske rešitve tako za 
zasebne kot poslovne uporabnike – v 
smislu energetskega pogodbeništva. 

Razvoj inovativnih energetskih 
rešitev

Pomemben del razvoja in uspeš-
nosti so tudi naložbe, ki jih je bilo 
za Skupino Istrabenz plini v zadnjih 
dveh letih kar nekaj. »Naložbe so 
nam v letu 2020 omogočile prevzem 
podjetja s tehničnimi plini v Bosni 
in Hercegovini, lani pa tudi odprtje 
povsem nove in sodobne polnilnice 
tehničnih plinov v Srbiji. Postati že-
limo najuspešnejša regijska skupina 
in ponudnik industrijskih plinov ter 
celovitih energetskih rešitev. Verja-
mem, da nam s strokovnim delom 
vseh družb pod okriljem Skupine in 
s ponudbo za učinkovito uporabo pli-

nov in najsodobnejšimi energetskimi 
rešitvami za gospodinjstva, lokalne 
skupnosti, gospodarske objekte ter 
industrijo, to lahko uspe,« poudarja 
sogovornik.

Optimistično v nizkoogljično 
prihodnost

Kot odziv na spremenljivo okolje 
v zadnjih dveh letih načrtujejo na-
daljevanje ustvarjanja raznolikega 
nabora aktivnosti, povezanih s plini 
in energijo, pri čemer bo vsako od 
štirih področij dejavnosti, torej ute-
kočinjen naftni plin, zemeljski plin 
skupaj z dejavnostjo operaterja dis-
tribucijskega sistema, tehnični plini in 
energetsko pogodbeništvo, predsta-
vljalo približno četrtino prihodkov iz 
poslovanja. »S tem bomo uravnotežili 
poslovni portfelj Skupine Istrabenz 
plini in omogočili trajen in dolgoročni 
razvoj,« zaključuje Aldo Srabotič. 
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vse več pozornosti 
namenjajo skrbi za 
okolje 
Avtorica: Jerneja Srebot

V preteklih nekaj letih so se v slovenskih podjetjih zgodile številne spre-
membe kot posledica prizadevanj za omilitev okoljske krize. Poleg ukre-
pov, ki so nujni zaradi izpolnjevanja zakonodaje, se nekatere družbe lo-
tevajo tudi korakov v lastni režiji kot odraz svojih dolgoročnih strategij. 
Ob naporih za zmanjševanje odpadkov in povečanju ravni ponovne rabe 
materialov podjetja zmanjšujejo tudi porabo vode in energije, pri kateri 
pa vedno bolj posegajo po obnovljivih virih energije.

Številna podjetja so v zadnjih 
letih že naredila opazen na-
predek na področju skrbi za 

okolje. V podjetju Impol, ki se ukvarja 
s predelavo aluminija, so v zadnjih 
desetih letih z uvajanjem obtočnih 
hladilnih sistemov za hlajenje naprav 
zmanjšali specifično porabo tehnolo-
ške vode za desetkrat.

Poleg dveh čistilnih naprav za 
odpadni zrak v livarni so uvedli 
trajne meritve HCl, TOC in prahu. 
Iz odpadnega zraka iz procesa hla-
dnega valjanja izločajo valjčna olja, 
ki jih vračajo v proces valjanja in 
s tem zmanjšujejo porabo virov ob 

sočasnem zmanjševanju emisij. Na-
predek opažajo na vseh okoljskih 
področjih, dosegli pa so tudi visoko 
osveščenost zaposlenih, ki aktivno 
sodelujejo pri doseganju okoljskih 
ciljev podjetja.

Tudi v Leku so zadovoljni z rezulta-
ti. Kljub rasti proizvodnje in uvajanju 
inovativnih farmacevtskih izdelkov z 
višjo dodano vrednostjo so v obdob-
ju med letoma 2016 in 2020 skupno 
porabo energije povečali le za 1,5 
odstotka, učinkovitost rabe ener-
gentov na zaposlenega so povečali 
za 24 odstotkov ter skupno količino 
porabljene vode zmanjšali za 12 od-

stotkov. Skupna količina odpadkov se 
je zaradi povečane proizvodnje v tem 
obdobju sicer povečala za 13 odstot-
kov, pri čemer je največje povečanje 
predstavljal odpadni micelij, ki je ne-
nevaren in biorazgradljiv odpadek s 
95-odstotno vsebnostjo vode. »Več 
kot 92 odstotkov vseh nastalih od-
padkov recikliramo oziroma ponovno 
uporabimo, biorazgradljivi odpadki 
tudi sicer predstavljajo 77 odstotkov 
vseh naših odpadkov,« pravijo v Leku. 
Dodajo, da so za neposredne naložbe 
v varovanje okolja v letu 2021 name-
nili osem milijonov evrov, v zadnjih 
petih letih pa 24,9 milijona.

Spreminja se miselnost zaposlenih
Načrti glede nadaljnjih postopkov 

se razlikujejo glede na tip podjetja. 
Nekatera se bodo ukvarjala z osve-
ščanjem, druga z zmanjševanjem 
energetske porabe, tretja z uravna-
vanjem odpadnega materiala. V pod-
jetju Impol bodo npr. povečali delež 
sekundarnih surovin, pri čemer je cilj 
uporabiti več sekundarnega alumi-
nija, zbranega po končni uporabi, in 
ga uporabiti kot vhodni material za 
najzahtevnejše izdelke.

Ko gre za multinacionalke, so lo-
kalne enote v veliki meri odvisne od 
teženj svojih matičnih podjetij. Na 
Leku sledijo dolgoročni Novartisovi 
strategiji okoljske trajnosti, kamor 

spadajo tudi cilji doseganja ogljič-
no nevtralnega poslovanja lokacij in 
nekateri izzivi trajnostne mobilnosti.

»V zadovoljstvo nam je, da zaposle-
ni z veliko naklonjenostjo in dejavno, 
tudi s prostovoljnim delom, sprejema-
jo Novartisovo trajnostno naravnanost 
in vključevanje v uresničevanje evrop-
skega zelenega dogovora. To je gotovo 
bistveni dejavnik uvajanja izboljšav,« 
pravijo na Leku. Še posebej so veseli 
ambicioznih predlogov in svežih po-
bud mladih sodelavcev.

Nove tehnologije omogočajo 
nenehen razvoj

V Goodyearu, enem večjih sve-
tovnih proizvajalcev pnevmatik, se 

24,9 
milijona evrov so v Leku 

v zadnjih petih letih 
namenili neposrednim 
naložbam v varovanje 

okolja.
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zavezujejo k zmanjšanju porabe 
energetskih virov in vode, vplivanju 
na zmanjšanje emisij in odpadkov 
ter povečevanju uporabe alterna-
tivnih, okolju prijaznejših surovin, 
»ne le z namenom izpolnjevanja in 
preseganja okoljskih standardov, 
temveč predvsem zaradi ohranitve 
našega okolja za prihodnje genera-
cije,« pravijo.

V okviru lokalnih prizadevanj so 
lani v Kranju začeli uporabljati izključ-
no hidro električno energijo, s čimer 
bodo v Sloveniji na leto prihranili več 
kot 46.000 ton ogljikovega dioksida. 
Z izboljševanjem filtrnih sistemov in 
rednim nadzorom vzdrževanja zmanj-
šujejo emisije v zrak, prizadevajo pa 
si tudi zmanjšati hrup.

»V vseh letih doslej nam je uspelo 
precej zmanjšati vpliv na okolje, pri-
zadevanja za izboljšave pa se prav-
zaprav nikoli ne končajo, kar nam 
omogočajo tudi nove tehnologije, ki 
zagotavljajo izboljšanje posameznih 
okoljskih indikatorjev,« pojasnijo v 
podjetju.

Še vedno preveč nepotrebne 
administracije

Številnim podjetjem težavo pri 
uvajanju raznih sprememb pred-
stavljajo dolgi in zapleteni upravni 
postopki, ki kljub trudu pri pripravi 
vlog in sprotnem reševanju nejasnosti 
tečejo prepočasi. V Leku menijo, da 
bi ob tem morali prioritetno uvajati 
najnovejše tehnološke rešitve tako za 
zmanjševanje količin odpadkov kot 
dvigniti učinkovitost v zvezi z njihovim 
nastajanjem in odstranjevanjem.

»Pričakujemo, da bo izvedbena 
okoljska zakonodaja pospešila vlaganja 
v tehnologije za zmanjševanje ogljične-
ga odtisa in učinkovito rabo naravnih 
virov, odpravila nepotrebne admini-
strativne postopke in razširila možnosti 
za krožno gospodarstvo,« pravijo.

Prav tako v novem zakonu o varstvu 
okolja pozdravljajo možnost olajšav in 
spodbud za domača podjetja, vklju-
čena v shemo EU za okoljsko vodenje 
organizacij EMAS, saj so med drugim 
podvržena dodatnim okoljskim preso-
jam in neodvisnemu nadzoru. 

Vse več pobud prihaja iz podjetij

V društvu Ekologi brez meja zaradi 
povečanega števila pobud, sodelo-
vanj in tudi napačnega razumevanja 
okoljskih izzivov izvajajo program, na-
menjen podjetjem, ki želijo nadgraditi 
svoj trud v prizadevanju za trajnostni 
razvoj. Izvajajo predavanja, team 
building aktivnosti za zaposlene in 
programe zmanjševanja odpadkov v 
pisarnah, prav tako svetujejo pri oza-
veščanju potrošnikov, izvedbi dogod-
kov in drugih storitev s področja zero 
waste turizma. Udeleženci pridobijo 
nova znanja o trajnosti in okoljskih 
tematikah, ideje za konkretne projek-
te in dolgoročna sodelovanja, orod-
ja za vpeljavo osnovnih ukrepov za 
zmanjševanje odpadkov v podjetju 
in povezave s podobno mislečimi 
podjetji.

»Veseli smo, da je po prvi izvedbi 
programa hitro prišlo do konkretnih 
rezultatov: Maraton treh src tako sku-
paj z nami stopa na pot do manj od-
padkov. Z vsemi udeleženci ostajamo 
v stiku, z nekaterimi od vključenih pa 
sodelujemo že od prej in ohranjamo 
dolgoročna partnerstva,« pravijo v 
društvu.

Ključen je strateški načrt

Odnos do varovanja okolja je po iz-
kušnjah Ekologov brez meja odvisen 
od posameznega podjetja, zagotovo 
pa lahko o dobrem odnosu govorimo 
takrat, ko se podjetja trajnosti lote-
vajo strateško in celovito, ob podpori 
vodstva. Stanje se sicer po njihovem 
opazno izboljšuje, saj je vedno več 
takih, ki se zavedajo pasti zelenega 
zavajanja in v svoje akcije vključujejo 
tudi kredibilne zunanje strokovnjake.

»Ostaja pa še veliko dela, saj postaja 
vse bolj jasno, da je obseg okoljske 
krize večji od pričakovanj in da se tudi 
na človeškem zdravju odraža bolj, 
kot smo mislili,« opozarjajo v dru-
štvu. »Zakonodaja skrbi, da se izvaja 
vsaj predvideni minimum ukrepov, 
strateški dokumenti pa spodbujajo k 
implementaciji tehničnih standardov, 
certifikatov in drugih mehkih nadgra-
denj delovanja in vodenja podjetij. 
Ko so na voljo ekonomske spodbude, 
se take politike po navadi izkažejo za 
uspešnejše,« še povedo.
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tudi za kratke dobavne roke 

Skladiščni šotori so dani na 
trg kot celota in so slovenski 
proizvod. Prednost skladiščnih 
šotorov je tudi ta, da jih lahko 
kupite ali pa vzamete v najem 
in s tem rešite sezonsko skladi-

in kvalitetno montažo. 

ščenje.

Skladiščni šotor raste z veliko-
stjo posla
V sedanjih negotovih poslovnih 
razmerah, ko se obseg naročil 
in poslovanja lahko spremeni 
čez noč, je za številna podjetja 
zanimiva njihova ponudba »eno-
stavnih poslovno – skladiščnih 
objektov«. Tudi pri njih velikost 
v celoti prilagodijo željam naroč-

nika. Naročnik lahko izbira med 
različnimi kritinami, kot so PVC, 
valovita pločevina, termo paneli 
ter različnimi tipi vrat.
Vsi materiali so skladni z evrop-

skimi normami in dobavljivi v 
različnih lastnostih in barvah.
V podjetju poleg aluminijastih 
skladiščnih šotorov in hal ponu-
jajo tudi prireditvene šotore ter 

catering opremo, servis šotorov, 
popravilo in čiščenje PVC ponjav, 
pomoč pri pripravi dokumenta-
cije, 3D izrise in vso podporo pri 
vašem zastavljenem projektu.

Ugodno in hitro »enostavni poslovno – 
skladiščni objekti«

NOVO!!! 

www.skladiscnehale.com 

Negotovim razmeram se lahko prilagodite z industrijskimi ali poslovnimi halami 
in aluminijastimi skladiščnimi šotori.
V podjetju Petre šotori – hale 
d.o.o. vam velikost in obliko 
šotora ali hale z aluminijasto 
konstrukcijo prilagodijo vašim 
potrebam, poskrbijo pa
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Digitalizacija je 
neizbežna tudi v 
logističnih procesih 
Avtorica: Jerneja Srebot

Način, kako je notranja logistika vzpostavljena v podjetjih, je odvisen od 
številnih dejavnikov – od obsega proizvodnje, vrste produkta, ne nazad-
nje tudi od tega, na kako širokem trgu je družba prisotna. Nenehno poso-
dabljanje logističnih sistemov je bistveno za vzdrževanje konkurenčnosti 
podjetja, kakovost izdelkov in upravljanja stroškov, pri tem pa pomembno 
vlogo igra digitalizacija. Pri vseh spremembah pa ne gre pozabiti tudi na 
zaposlene, ki so ključni za delovanje vsakega podjetja, ne glede na to, kako 
napredna je oprema.

Ko gre za podjetja, ki deluje-
jo na mednarodni ravni, to 
običajno pomeni, da izdelki 

prepotujejo precej dolgo in zahtev-
no pot, preden prispejo do končnega 
uporabnika – od razvoja, proizvodnje 
in kontrole kakovosti do pakiranja in 
končne distribucije.

Na Leku, ki je del mednarodne sku-
pine Novartis, pri tem poudarjajo po-
men dobro utečenega distribucijske-
ga omrežja: »Naša notranja logistika 
se dnevno odvija po zahtevah dobre 
distribucijske prakse v farmacevtski 
industriji in poteka tako med lokaci-
jami v Sloveniji kot tudi med Novar-
tisovimi enotami po svetu.«

Ob izvajanju notranje logistike 
se ravnajo po notranjem standardu 
operativne odličnosti oskrbovalne 
verige (NOSSCE) za preprosto, pre-
gledno in nemoteno delovanje oskr-

bne verige. Kar se tiče logističnih 
storitev znotraj države, jih upravlja-
jo v Globalnem operativnem centru, 
izvajajo pa jih s pomočjo partner-
skih podjetij, ki so specializirani 
dobavitelji.

Odločitve v mednarodnem prometu 
lahko pomembno vplivajo na okolje 

Mednarodna distribucija je pogosto 
razlog za visoke količine emisij in ima 
lahko precejšnje posledice za okolje, 
nekatere družbe pa po lastnih načrtih 
za varovanje okolja pri tem izbirajo čim 
bolj okolju prijazne pristope. 

Lastne usmeritve se trudijo upo-
števati tudi v Novartisu, kjer ubirajo 
odločitve za zniževanje emisij. »V 
vseh razpisih za storitve v cestnem 
prometu zahtevamo uporabo tovor-
njakov, ki izpolnjujejo najnovejše 
ekološke standarde glede izpustov. 

NAPREDNE
ENERGETSKE
REŠIT VE

TAB-Haidi d.o.o.
član Skupine TAB

Polena 6
2392 Mežica

T: 02 87 02 300www.tab-haidi.si
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Uvedli smo tudi prvi električni do-
stavnik v hladni verigi v Sloveniji, ki 
redno vozi med lokacijama Ljubljana 
in Mengeš,« pravijo na Leku.

V okviru zmanjševanja vpliva na 
okolje se trudijo tudi za zmanjševa-
nje porabe goriva, kar pomeni, da 
pri ladijskem in letalskem prevozu 
skupaj z dobavitelji iščejo najkrajše 
možne poti s čim manj vmesnimi po-
stanki. Krajše transportne razdalje 
in boljšo izkoriščenost zmogljivosti 
dosegajo tudi s pomočjo vpeljevanja 
novih distribucijskih modelov preko 
t. i. 'hubov' oz. vozlišč.

Pri distribuciji čezmorskih pošiljk 
si prizadevajo povečati razmerje med 
letalskim in ladijskim transportom v 
korist ladijskega prometa, saj ima ta 
nižji emisijski faktor, posredne emi-
sije ogljika in količine odpadkov pa 
zmanjšujejo tudi z optimizacijo pa-
kiranj zdravil.

Z digitalizacijo do večje 
učinkovitosti, transparentnosti in 
hitrosti dostave

Na notranjo logistiko v podjetjih 
pomembno vpliva tudi proces digita-
lizacije, ki se vedno bolj širi in krepi 
širom celotnega poslovanja. Digita-
lizacija procesov in uporaba specia-
liziranih e-orodij imata velik pomen 
pri doseganju večje učinkovitosti, 
transparentnosti in hitrosti dostave.

V Leku tako uporabljajo namensko 
e-orodje za komuniciranje s prevozni-
ki, kar bodo v prihodnosti še dodatno 
razširili zaradi njegovih vsestranskih 
koristi – z vidika naročnika to orodje 
povečuje preglednost nad razpolo-
žljivostjo in vrsto prevozov, prav tako 
pa omogoča tudi lažje prilagajanje 
logističnih partnerjev. »Tako je nam 
kot naročniku in našim prevoznikom 
omogočen širši nabor možnosti, s 
katerim skrajšujemo čas dostav in 
povečujemo preglednost logističnih 
procesov,« pojasnjujejo v podjetju.

Standardizacija ni vedno mogoča
Situacija z notranjo logistiko lahko 

precej variira, ko gre za podjetja, ki 

za razliko od serijske proizvodnje iz-
delujejo artikle po naročilu. Podjetje 
Preis denimo proizvaja izdelke velike 
teže in dimenzij – med 4 in 100 ton na 
enoto ter dimenzij okrog 3 m širine, 
12 m dolžine in 4 m višine. Ker so pro-
izvedeni izključno po naročilu, gre v 
veliki meri za projektno proizvodnjo, 
serijska proizvodnja pa zavzema le 
manjši delež.

»Tako se na eni strani srečuje-
mo z dejstvom, da gre za zelo težke 
komponente izrednih dimenzij, kar 
pomeni, da so naša infrastruktura za 
logistiko pretežno dvigala in le nekaj 
viličarjev, na drugi strani pa s tem, 
da so sestavni deli proizvoda vsakič 
nekoliko drugačni, torej standardi-
zacija postopkov skoraj ni možna,« 
pojasnjujejo na Preis Sevnica.

Pri tem poudarjajo, da vsakršno 
uvajanje novega ERP sistema in us-
vajanje njegove popolne rabe zahteva 
svoj čas. Nujno je zagotavljati dosle-
dno uporabo podatkov, da sistem de-
luje, kakor je želeno, predvsem ko gre 
za notranjo logistiko, katere namen 
je zagotavljanje materiala, pozicij, 
polizdelkov na delovnih mestih ob 
pravem času, da v procesu prihaja 
do čim manj motenj.

Pomembno je opismenjevanje 
zaposlenih

Učinkovita in posodobljena logi-
stika je pomembna za konkurenčnost 
podjetja in za uravnavanje stroškov. 
Podjetje Preis je v zadnjih treh letih 
precej investiralo v opremo za interno 
logistiko, v več prostora za vmesna 
skladišča in opremo za ta prostor, s 
čimer so lahko dvignili proizvodne 
zmogljivosti, proizvajajo pa tudi več 
in težje proizvode, kar jih na trgu dela 
konkurenčnejše.

Ob izboljšavah na infrastrukturi 
poudarjajo tudi nujnost digitalizacije, 
saj velike količine materiala, polizdel-
kov in izdelkov ročno ni več mogoče 
spremljati in imeti optimalnega nad-
zora nad proizvodnjo. 

Cilj pri nadgrajevanju notranje lo-
gistike je dvig produktivnosti tako, da 

Cilj pri nadgrajevanju notranje logistike je 
dvig produktivnosti tako, da se čim bolj skrajša 

dolžina pretočnih časov, pri vsakem posodabljanju že 
obstoječih sistemov pa je ključno, da se spremembe ne 
le uvedejo, temveč da nov način delovanja ponotranjijo 
zaposleni vzdolž celotne linije.

se čim bolj skrajša dolžina pretočnih 
časov, pri vsakem posodabljanju že 
obstoječih sistemov pa je ključno, da 
se spremembe ne le uvedejo, temveč 
da nov način delovanja ponotranjijo 
zaposleni vzdolž celotne linije. Na 
Preisu tako opozarjajo, da je treba 
veliko pozornosti nameniti opisme-
njevanju zaposlenih pri uporabi ERP, 
saj brez kompletnih in kakovostnih 
podatkov učinkovito upravljanje pro-
izvodnje ni možno, to pa je nujno za 
hitro reagiranje na zahteve trga. 

Na notranjo 
logistiko v 

podjetjih pomembno 
vpliva tudi proces 

digitalizacije, ki se vedno 
bolj širi in krepi širom 
celotnega poslovanja. 

Digitalizacija procesov in 
uporaba specializiranih 

e-orodij imata velik 
pomen pri doseganju 

večje učinkovitosti, 
transparentnosti in 

hitrosti dostave.

Iskra Impuls, Zasavska cesta 43 g, 4000 Kranj    |    www.iskraimpuls.si

Celovite rešitve, od ideje do realizacije, na 

avtomatizacije, dvigal in sistemov za razsute 
tovore ter hidromehanske opreme.

INTRALOGISTIKA

Popolnoma avtomatizirana regalna dvigala za visokoregalna 

kontejnerjev   |   Sistem za sledenje materiala 
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Avtorica: Špela Šimenc

Nove materiale v svetu razvijajo z veliko hitrostjo, podjetja pa morajo, če želi-
jo ostati konkurenčna, temu razvoju slediti. Iščejo predvsem nižjo ceno, iste 
lastnosti in obnovljivost, ki pa največkrat ni združljiva s potrebo po nenehni 
rasti. Pravo revolucijo so na področju materialov naredili nanomateriali.

Razvoj novih 
materialov: 
med trajnostjo in 
učinkovitostjo
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O čem razmisliti pred naložbo v viličarje
Tehtamo lahko med nakupom novih ali rabljenih viličarjev ter obnovo obstoječega voznega 
parka – vsaka od možnosti ima dobre in slabe plati.

Ko začutite potrebo po novih vili-
čarjih ali zamenjavo obstoječih, ver-
jetno začnete razmišljati, ali kupiti 
nove viličarje ali rabljene, oziroma ali 
bi morda samo obnovili najbolj dotra-
jane. V podjetju  Parkelj, d. o. o., ki je 
zastopnik za slovenski in bosanski trg 
za premium viličarje proizvajalca Still, 
vam za olajšanje omenjene dileme 
podajajo primerjavo med omenjenimi 
tremi možnostmi.

Prednosti in slabosti nakupa 
novega viličarja

Nakup novega viličarja je v primer-
javi z nakupom rabljenega ali obnovo 
obstoječega finančno najbolj zahteven. 
Po drugi strani pa nove tehnologije in 
rešitve zagotavljajo tudi boljše in var-
nejše pogoje dela za vaše zaposlene 
ter večjo učinkovitost in manjšo pora-
bo energentov. »Ker viličar kupujete za 
daljše obdobje, se nabavna cena novega 
viličarja porazgubi v stroških vzdrževa-
nja v življenjski dobi viličarja glede na 
rabljenega ali obnovljenega. Novi viličar 
bo imel precej daljšo življenjsko dobo. 
Ker so trenutno težave z logistiko in su-
rovimi materiali po vsem svetu, se to 
tudi močno pozna na dobavnih rokih 
za nove viličarje. Ti so se v zadnjih 2 

letih povečali za skoraj 500 %, tako da 
se je treba ob nabavi novega viličarja 
prepričati o realnem dobavnem roku 
in ustrezno planirati svoje aktivnosti,« 
razlagajo v družbi Parkelj.

Prednosti in slabosti nakupa 
rabljenega viličarja

»Nakup rabljenega viličarja je podo-
ben nakupu rabljenega avtomobila; po-
zorni morate biti na veliko dejavnikov 
(baterije, teleskop, obraba zamenljivih 
delov stroja …), ki vas lahko stanejo v 
prihodnosti veliko več, kot ste privar-

čevali pri nabavni ceni. Izpostaviti je 
treba tudi, da so težave na trgu novih 
viličarjev privedle tudi do povečanja 
cen na trgu rabljenih viličarjev,« pou-
darjajo v podjetju Parkelj. 

V Parklju ponujajo široko paleto različ-
nih rabljenih viličarjev v stanju, kot so ali 
obnovljene iz njihovega voznega parka. 

Prednosti in slabosti obnove 
viličarjev iz vašega voznega parka

Obnova viličarjev je najbolj primerna 
izbira, ko se ne odločite za nakup novih, 
a želite izboljšati svoj vozni park. »Tudi 
obnova nekaj stane. V našem podjetju 
lahko izbirate med tremi stopnjami ob-
nove, ki so tudi cenovno zelo različne. Če 
se odločate za obnovo svojega viličarja, 
morate razlikovati med mehansko in vi-
zualno obnovo. Pri mehanski je cilj podalj-
šati življenjsko dobo viličarja in zmanjšati 
nenačrtovane stroške zaradi okvar. Med-
tem vizualna obnova pomeni predvsem 
obnovo videza viličarja,« pravijo.

Plusi in minusi pri nakupu 
rabljenega viličarja
+ Nižja nabavna cena.
+ Kratki dobavni roki.
- Veliko potencialnih pasti pri 
nabavi.
- Dražje vzdrževanje in krajša 
življenjska doba.

Plusi in minusi obnove 
obstoječega voznega parka 
viličarjev

+ Vložek v obnovo je bistveno 
cenejši kot nakupna cena no-
vega ali rabljenega viličarja.

+ Hitra izvedba.

+ Ob dobri mehanski obnovi 
lahko podaljšamo življenjsko 
dobo viličarja in znižamo stro-
ške vzdrževanja.

+ Ob dobri vizualni obnovi 
viličar izgleda kot nov in s tem 
pripomore k imidžu podjetja.

- Lahko se pojavijo nepričako-
vane napake.

- Ni osvežitve starosti voznega 
parka.

Plusi in minusi pri nakupu 
novega viličarja

+ Zanesljivost, varnost, učin-
kovitost.

+ Dolga življenjska doba in 
manjši stroški vzdrževanja ter 
garancija proizvajalca.

+ Strošek lastništva viličarja 
v dobi lastništva (več kot 5 
let)  je primerljiva z nakupom 
slabega rabljenega viličarja.

+ Krepi podobo podjetja.

- Nabavna cena.

- Dolgi dobavni roki. Tel.:  01 520 50 28 
e naslov: info@parkelj.si

parkelj_Industrija2022.indd   2parkelj_Industrija2022.indd   2 9.5.2022   13:56:009.5.2022   13:56:00
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»Od novih materialov se 
v prvi vrsti pričakuje 
troje: iščemo nižjo 

ceno, iste lastnostni in obnovljivost,« 
pravi naš sogovornik dr. Ivan Jerman, 
vodja Laboratorija za razvoj premazov 
na Kemijskem inštitutu. Kot material 
prihodnosti, ki zadošča vsem tem me-
rilom, izpostavi aluminij, ki ima zelo 
dobre lastnosti za recikliranje in se 
ga tudi že precej uporablja. »Drži, da 
proizvodnja aluminija potrebuje veliko 
energije, je pa tudi res, da se izredno 
dobro reciklira. Mislim, da je alumi-
nij material, ki ima velike možnosti, 
saj ga je veliko. In če imamo dovolj 
energije, ga v krog vrnemo veliko laž-
je kot na primer plastiko, polimere.  
Ko imamo v en kopolimer združenih 
pet ali šest polimerov, to zares tež-
ko recikliramo,« pravi sogovornik, ki 
izpostavi zanimiv primer uporabe – 
znanstveniki se pospešeno ukvarjajo 
s tem, kako s pomočjo aluminija shra-
niti v poletnih mesecih pridobljeno 
sončno energijo iz sončnih celic in jo 
izkoristiti v temnih in hladnejših me-
secih, ko sonca ni veliko. »Kako bo 
to šlo, ali bo to res prihodnost, še ne 
vem, vsekakor pa bomo delali na tem,« 
obljublja Jerman. 

Grafen, super material, toda … 
Po mnenju sogovornika bomo v 

prihodnosti uporabljali veliko več 
aluminija kot grafena, od katerega 
si sicer strokovnjaki veliko obetajo 
predvsem zaradi njegovih izjemnih 
lastnosti. Leta 2010 sta Konstantin 
Novoselov in Andre Geim prejela 
Nobelovo nagrado za fiziko za pio-
nirske raziskave dvodimenzionalnega 
ogljikovega materiala in od takrat do 
danes so na tem področju izvedli ve-
liko raziskav. 

»Grafit je sestavljen iz plasti grafe-
na in se ga da razplastiti. Če ga zna-
mo pripraviti, ima izredne mehanske 
lastnosti. Za primer: pravijo, da če bi 
imeli en kvadratni meter grafena in bi 
ga dva prijela vsak na svojem vogalu, 
bi lahko nanj posadili mačka. Je pa 
to v praksi težko izvedljivo, ker niko-
li ne moremo pripraviti tako velike 
samostoječe površine. Grafen brez 
napak ima tudi izredno električno in 
toplotno prevodnost, njegovi lističi 
zmanjšajo propustnost za kisik. Je 
izredno močan in fleksibilen hkrati,« 
material opiše sogovornik. Ovira pri 

njegovi industrijski uporabi pa je te-
žava pri proizvodnji velikih količin. 
Najbolj kakovostna nahajališča mi-
nerala grafena so na Švedskem, nad 
številnimi tamkajšnjimi rudniki ima 
100-odstotno lastništvo podjetje av-
stralsko podjetje Talga, ki trdi, da so 
tudi težavo glede proizvodnje velikih 
količin že premostili. Na Kitajskem pa 
grafit proizvajajo s pomočjo segreva-
nja olj na visoke temperature. 

Grafen se sicer lahko uporablja 
za telefone, televizije, ekrane, kjer 
je potrebna prevodna plast na po-
limeru ali steklu. Da je plast trans-
parentna in prevodna, so prej upo-
rabljali indijev oksid (ITO), dopiran s 
kositrom, katerega težava je v tem, 
da ga je malo, in če ga ne bi reci-
klirali, ga ne bi bilo več. Sogovornik 
omeni članek izpred nekaj let, kjer 
so prikazali napovedi, koliko je še 
določenega materiala. Za ITO so 
predpostavili, da ga je še za pet let, 
v primeru recikliranja za devet. »Si 
predstavljate, da ne moremo narediti 
več nobenega ekrana? Zato se toliko 
dela na grafenu. Toda njegova pripra-
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va je zelo težka. Poleg tega je dobro 
vedno pogledati še na senčno stran. 
Rudniki grafita v Šrilanki npr. obljub-
ljajo grafit po najnižji ceni na trgu. 
Cena? Grafit bodo tam kopali ljudje 
na roke po cele dneve za pest riža,« 
sogovornik prikaže še drugo plat, ki 
velikokrat ostane skrita, a vendar naj 
bi trajnostno gospodarstvo v svoje 
bistvo vzelo tudi človeka, zato je o 
tem treba govoriti. 

Nanotehnologija naredila revolucijo
Na vsa področja industrije veliko 

revolucijo prinaša nanotehnologija. 
Da je nanotehnologija vodilna sila 
tehnološke revolucije 21. stoletja, 
poudarja strokovnjak Janez Škrlec, 
dolgoletni član Sveta za znanost in 
tehnologijo RS in ustanovitelj Odbora 
za znanost in tehnologijo pri OZS, ki 
se ukvarja predvsem z elektroniko, 
mehatroniko, bioniko in nanotehno-

logijo: »Velikost trga za nanotehnolo-
ške izdelke je že primerljiva z bioteh-
nološkim sektorjem, medtem ko bodo 
pričakovane stopnje rasti v naslednjih 
nekaj letih precej višje. Nanotehnolo-
gija lahko proizvaja nove materiale in 
izdelke, ki lahko revolucionirajo vsa 
področja našega življenja.« Ob tem v 
eni izmed svojih pobud poudarja, da 
bo »obljuba o ustanovitvi velikega 
števila novih industrij visoke vrednos-
ti na podlagi preteklih naložb v NNI 
(Network to Network Interface, op. a.) 
uresničena le, če bo mogoče razviti 
ustrezne proizvodne tehnologije za 
gospodarno in zanesljivo proizvodnjo 
izdelkov, ki temeljijo na nanotehno-
logiji, v komercialnem obsegu.« Pravi, 
da je polprevodniška industrija to že 
dosegla, vendar proizvodne metode 
niso prilagodljive ali ekonomične 
zaradi raznolikosti novih materialov 
in izdelkov v zahtevanih količinah in 

dolžinah, zato so potrebni radikalno 
novi pristopi, ki pa morajo biti zasno-
vani trajnostno. 

Nanotehnologija prinaša hiter ra-
zvoj novih materialov in Slovenija na 
tem področju spada v sam vrh. Cilj 
je razvoj novih nanomaterialov, ki 
bodo izboljšali lastnosti obstoječih. 
»Nanomateriali imajo v primerjavi z 
vsem drugim veliko boljše lastnosti. 
Zakaj? Ker je navadno pri lastnostih 
materialov samo površina tista, ki 
je reaktivna. Za primer poglejmo 
katalizatorje – kar je v notranjosti, 
je stran vržen material. S tem, ko 
pa naredimo nanodelce, površino 
izredno povečamo in pridobimo 
aktivna mesta. Pozitivna stran na-
notehnologije je tudi ta, da pomeni 
manj materialov,« razloži dr. Jerman, 
ki se strinja, da je vključevanje no-
vih materialov nujno in tisto, kar 
podjetja ohranja konkurenčna.  

Nanotehnologija 
prinaša hiter 

razvoj novih materialov 
in Slovenija na tem 

področju spada v sam 
vrh. Cilj je razvoj novih 

nanomaterialov, ki 
bodo izboljšali lastnosti 

obstoječih.
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Proizvodnja, storitve,
marketing in inžinering d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica, Partizanska 38, SLOVENIJA

Z naprednimi tehnologijami proizvajamo visokokakovostne izdelke iz aluminija 
in njegovih zlitin. Svojim partnerjem ponujamo servis in storitve na visoki ravni. 
Nenehno si prizadevamo zmanjševati vplive na okolje, ki so posledica našega 
sedanjega in preteklega delovanja. Z uvajanjem in izvajanjem nenehnih izboljšav 
procesov želimo doseči dolgoročno zadovoljstvo in lojalnost partnerjev, visoko 
stopnjo zdravja in varnosti ter zavzetosti zaposlenih.

Visokokakovostni  
izdelki iz aluminija  
in njegovih zlitin za varjenje

1. Nenehno izboljševati 
sisteme vodenja kakovosti.

2. Prisluhniti in se odzvati na 
potrebe, pričakovanja, ideje in 
pobude vseh zainteresiranih 
strani, predvsem kupcev, 
zaposlenih in javnosti.

3. Na vseh področjih delovanja 
prepoznavati in obvladovati 
tveganja, ki bi lahko ogrožala 
poslovanje družbe.

4. Prizadevati si za nenehno 
zmanjševanje vplivov na okolje, 
ki so posledica sedanjega in 
preteklega delovanja.

5. Naše aktivnosti na področju 
upravljanja zaposlenih 
usmerjati h gradnji zavzetosti 
ter preprečevanju poškodb in 
okvar zdravja.

NAŠE  
ZAVEZE

Proizvodnja, storitve, marketing in inženiring
 Partizanska ulica 38
 SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija
 tel.: +386 (0) 284 53 11 4, +386 (0) 284 53 27 3
 email: alumat(at)alumat.si
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O tem smo povprašali slo-
vensko podjetje Indenna 
dvigala, ki je bilo usta-

novljeno leta 2001. Od ustanovitve 
do danes so postali eden glavnih 
proizvajalcev industrijskih dvigal 
in dvižnih rešitev v Sloveniji in na 
sosednjih trgih. Specializirani so za 
standardne in nestandardne dvižne 
rešitve in, kot pravijo, za stranke 
vedno poiščejo primerne in kako-
vostne rešitve.

V družbi opažajo, da se podjetja 
za naložbo v industrijsko dvigalo 
danes odločajo veliko pogosteje 
kot pred leti. Menijo, da se povpra-
ševanje povečuje v vseh sektorjih. 
Se pa, kot pravijo, zmanjšuje no-
silnost industrijskih dvigal: »Če je 
bilo treba še pred leti za določeno 
podjetje narediti 10-tonsko dvigalo, 
danes za isto mesto zadošča dviga-
lo za 6,3 tone,« pojasnijo.

Največ projektov ima Indenna v 
zadnjih petih letih s področja t. i. 
'handlinga', kjer so nosilnosti pod 
500 kilogrami, velikokrat tudi pod 
100 kilogrami. V Sloveniji vsekakor 
največ dvigal dobavljajo v sektor 
avtomobilske industrije.

Kaj vse razumemo  
pod besedo dvigala?

Za dvigala lahko rečemo, da so 
premične in nepremične naprave 
na ročni ali motorni pogoj in so 
namenjena dviganju in spuščanju 
prosto visečega bremena z ali brez 
njegovega prenosa, ki delujejo z 
jekleno vrvjo ali verigo. Glede na 
gibanje dvigala ločimo: nepremič-
na, premična in prenosna dvigala; 
glede na vrsto pogona poznamo: 
dvigala na ročni in dvigala na mo-
torni pogon; glede na mesto upora-
be ločimo delavniška, pristaniška, 

metalurška in gradbena ter druga 
dvigala; glede na konstrukcijsko 
izvedbo pa poznamo: škripce, vi-
tle, mostna dvigala, stebrna in 
stenska konzolna igrala, portalna 
ali polportalna dvigala, prekladalni 
mostovi, dvigala s stolpom (grad-
bena stolpna dvigala) in premična 
samovozna dvigala (avtomobilska, 
na tirnih vozilih in druga).

Pandemija je prinesla pozitivne  
in negativne izzive

V podjetju Indenna so si enotni, 
da jih je pandemija kovida-19 pred-
vsem spodbudila k temu, da pov-
sem prenovijo IT-segment v pod-
jetju. Največ sredstev so vložili v 
hardware in software. Prav tako so 
bili zaradi večjega deleža dela od 
doma primorani sprejeti določene 
organizacijske spremembe. Glavna 
težava časa pandemije pa je bila 
predvsem to, da so zaradi motenj 
v dobavni verigi porabili več časa 
in energije za uresničitev projektov.

Kupce obravnavajo celostno 
V podjetju Indenna menijo, da 

so lahko konkurenčni z dvižnimi 
rešitvami po meri naročnika ozi-
roma uporabnika ter zaradi lastnih 
kakovostnih in hitrih poprodajnih 
aktivnosti (servis in hitra oskrba 
z rezervnimi deli). Pravijo, da se 
od tekmecev razlikujejo v tem, da 
prisluhnejo (potencialni) stranki, 
poskušajo ji priskrbeti točno to, kar 
želi in kar dejansko potrebuje.

Obenem poskušajo delovati ce-
lostno, tako da skušajo razumeti 
strankin celotni delovni proces in 
vanj umestiti primerno dvižno re-
šitev, ki bo prijazna do uporabnika 
tudi z vidika kasnejšega vzdrževanja.

»Ne nazadnje pa potencialnim 
kupcem nudimo tudi podporo od 
samega začetka projekta (čeprav 
hala ali delavnica sploh še ne stoji-
jo) ter svetujemo optimalne dvižne 
rešitve, ki jih nato izvedemo na 
ključ,« še poudarijo v podjetju. 

Povpraševanje po 
industrijskih 
dvigalih vse večje
Avtorica: Urška Kužner 

Pri delu, ki se opravlja v proizvodnih procesih ali v skladišču, v transportnih 
ali vzdrževalnih halah, pa tudi na gradbiščih in še marsikje, kjer se operira 
z velikimi količinami tovora, ki ga je treba dvigovati in premikati, se upora-
bljajo dvigala. Preverili smo, kakšno je trenutno stanje na tem trgu. 
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RAZSVETLJAVA

Cilj je zmanjšati rabo 
elektrike in znižati 
stroške obratovanja
Avtorica: Urška Kužner 

V zadnjem času tudi podjetja vse več pozornosti namenjajo učinkoviti rabi ener-
gije. Pod drobnogledom se je znašla predvsem industrija, in sicer zaradi obse-
žnih osvetljenih površin, saj je svetloba na pravem mestu ključnega pomena za 
vse vrste poslovnih in industrijskih procesov. Za osvetlitev podjetja porabijo ve-
lik delež energije, saj se zavedajo, da s pravilno osvetlitvijo povečajo produktiv-
nost delavcev. Ustrezna razsvetljava namreč preprečuje utrujenost, dobro vpliva 
na zdravje, pomembno pa zmanjšuje tudi možnost nesreč na delovnem mestu. 

PREDNOSTI:  

Reference: več 2.500 različnih industrijskih dvigal od  
80 kg do 320 ton po celi Sloveniji ter mednarodno.

Tradicija v nastajanju ter bogate izkušnje, saj smo na 
trgu prisotni od leta 2001.

Fleksibilnost pri iskanju optimalne rešitve za naročnika 
(možnost izdelave konstrukcije po naši dokumentaciji ...).

Sodelovanje z investitorjem od prvih osnutkov nove 
hale ter vse do montaže žerjava in predaje ustrezne 

dokumentacije.

Podružnice v regiji - 5 samostojnih podjetij v skupini 
INDENNA.

Zastopstva priznanih dvižnih znamk, nekatere več kot  
15 let. Več na www.indenna.si/zastopstva.

Redno šolan kader pri naših glavnih dobaviteljih.

Izvajamo legalizacije starih, rabljenih dvigal oziroma 
dvigal brez dokumentacije.

Lastna projektiva, proizvodnja, montaža ter servis 
dvižne in žerjavne tehnike.

Izvajamo servis na klic ali redne obdobne preglede 
skladno s potrebami naročnika.

Aktivno sodelujemo z vzdrževalnimi službami z 
dobavami rezervnih delov za vse priznane znamke.

Mikro hitrost 
dviga / spusta

Preprečitev 
ohlapne vrvi

Delo v tandemu 
(2 vitla ali 2 dvigala hkrati)

Gibanje dvigala v 
»prepovedanem« območju 

v delavnici

Nično nihanje kavlja pri 
vožnji dvigala (ni čakanja na 

umiritev nihanja kavlja)

Višja hitrost kavlja 
pri 20% obremenitvi 

(frekvenčno reguliranje 
dviga in spusta)

Sinhroni dvig

Indenna dvigala d.o.o.

Prevale 7, 1236 Trzin
T: +386 (0)1 542 14 13, +386 (0)1 320 28 98

E: info@indenna.si
www.indenna.si

NI BREMENA,  KI GA NE 
DVIGNE INDENNA

Projektiranje, izdelava, servis 
in montaža profesionalnih 

industrijskih dvigal

Aktivno spremljamo trende povezane z industrijo 
4.0, skušamo najti pametne dvižne rešitve, s 

katerimi stranki omogočimo boljši nadzor nad 
industrijskimi dvigali.

Možnosti pametnih rešitev:
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Kot pravijo v družinskem 
podjetju Jaka&I, ki je že 25 
let usmerjeno v proizvodnjo 

in prodajo vseh vrst razsvetljave, se 
v proizvodnji srečujejo z zelo velikim 
številom svetilk, ki ob dolgotrajnem 
delovanju porabijo zelo veliko ele-
ktrične energije. To pa pomeni tudi 
višje stroške. Kot eni od proizvajalcev 
LED razsvetljave stremijo k uporabi 
najnaprednejših LED diod in osta-
lih komponent, ki postajajo iz leta v 
leto bolj izpopolnjene. V proizvodnih 

prostorih se običajno uporabljajo so-
dobne svetilke, ki imajo zelo visoke 
svetlobne izkoristke. To pomeni, da pri 
nizki porabi električne energije proi-
zvedejo zelo veliko količino svetlobe. 
V prostorih, kjer je čez dan prisotna 
večja količina naravne svetlobe, so v 
svetilke vgrajeni DALI napajalniki, ki v 
kombinaciji z DALI senzorji in krmilniki 
prilagajajo svetilnost svetilk v prosto-
ru. Vse to vodi k temu, da razliko do 
potrebne osvetljenosti na delovnem 
mestu zagotovijo svetilke. Ker je pri-

sotna naravna svetloba, svetilke ne 
delujejo s polno močjo, kar pomeni, 
da porabijo manj električne energije.

V skladiščnih prostorih je navadno 
potrebna osvetljenost samo takrat, 
ko so prisotni ljudje. V ta namen se 
v svetilke vgrajujejo senzorji gibanja 
oziroma prisotnosti. Tako se svetilke 
vključijo le v primeru, da zaznajo gi-
banje človeka ali stroja – viličarja. Na 
ta način se učinkovito zmanjša pora-
ba električne energije, znižajo pa se 
tudi stroški obratovanja.   
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Energetska učinkovitost odvisna od 
komponent razsvetljave 

Sama energetska učinkovitost je 
odvisna od komponent razsvetljave, 
predvsem od optimizacije svetilk, ki 
imajo možnost regulacije, od ele-
ktronskih pred-stikalnih naprav in 
od vključevanja naravne svetlobe. 
Sodobni sistemi tako na teh rešitvah 
prihranijo energijo in denar, obenem 
pa omogočajo boljšo osvetlitev. Zelo 
pomembno je, da imajo svetila visok 
svetlobni izkoristek, v nasprotnem 
primeru niso učinkovita. Svetlobni 
izkoristek nam pove, koliko svetlobe 
svetilka pretvori iz električne ener-
gije, ki jo porablja. Višje je razmerje 
lumnov na vat (lm/W), boljša je ener-
getska učinkovitost. Če primerjamo 
stare in nove fluorescenčne sijalke, 
vidimo, da imajo stare precej nizek 
svetlobni izkoristek, le 65 lm/W. 
Novejše fluorescenčne cevi s pre-
merom 26 mm dosegajo svetlobni 
izkoristek okoli 93 lm/W, najnovejše 
fluorescenčne cevi s premerom 16 
mm pa dosegajo svetlobni izkoristek 
kar več kot 100 lm/W. Fluorescenč-
nim sijalkam se je obenem podalj-
šala tudi življenjska doba, iz 7.500 na 
24.000 ur z elektronskimi predstikal-
nimi napravami. Človeka slabe vidne 
razmere ovirajo pri delu, saj večino 
informacij pridobi preko čutila za vid. 
Posledično je razsvetljava na delov-
nem mestu izjemnega pomena.

Pričakujemo svetila z izjemno 
visokimi svetlobnimi izkoristki

V podjetju Jaka&I menijo, da se 
bodo z nadaljnjim razvojem LED diod 
v prihodnosti razvijale tudi svetilke. 
Vsi proizvajalci svetil in LED diod si 
prizadevajo za skupno zmanjšanje 
električne energije. Njihov cilj je tako 
razvoj LED diod, ki imajo izjemno vi-
soke svetlobne izkoristke. Vedno več 
poudarka je tudi na pametnih inšta-
lacijah, ki skrbijo za neodvisno regu-
lacijo svetilk, samodejno prižiganje 
in ugašanje svetil v primeru, ko je to 
potrebno, ter samodejno prilagajanje 

svetilnosti glede na količino naravne 
svetlobe.

Pri kakovostni razsvetljavi se je tre-
ba ravnati po evropskem standardu 
– ta določa minimalne ravni osvetlje-
nosti, ki so še primerne za kakovostno 
razsvetljavo. Pomembni so tudi poraz-
delitev svetlosti, raven bleščanja, kam 
je svetloba usmerjena in barva svetlo-
be. Dejstvo je, da se prebivalstvo stara 
in na delovnem mestu ostaja vedno 
več starejših ljudi, kjer se posledično 
porabi več svetlobe. Podjetje svetuje, 
da se lahko zahteva po različnih rav-
neh osvetljenosti izpopolni z vgradnjo 
ustrezne regulacije svetlobe. Raven 
osvetlitve se tako lahko prilagodi sta-
rejšim, mlajšim delavcem pa se svet-
loba regulira z zatemnitvijo. 

Druga težava, ki se pogosto po-
javlja, je vprašanje, kako zmanjšati 
rabo svetlobe v nočni izmeni, saj je 
v tem času za produktivnost delav-
ca pomembna močna osvetljenost. 
Ob mraku se namreč zmanjša po-
zornost, delavci pa postanejo tudi 
hitreje utrujeni. 

Upoštevajo potrebe uporabnikov
»Za kakovostno delovno območje 

je treba prostor osvetliti po tehničnih 
smernicah, ki narekujejo minimalne 
osvetljenosti za določena delov-
na področja,« poudarijo v podjetju 
Jaka&I. Kljub temu da upoštevajo 
tehnične smernice, pa je treba upo-
števati tudi želje uporabnikov in 
končno stanje svetil prilagoditi njiho-
vim potrebam in zahtevam. Osnovne 
svetlobne projekte izdelajo z raču-
nalniškimi programi, kjer simulirajo 
objekt s svetilkami in tako izračunajo 
vrednosti osvetljenosti prostorov. 

Na podlagi računalniških izračunov 
in realnega stanja na objektu nato 
izberejo ustrezne tipe svetil in jih 
pravilno umestijo v prostor. Vedno 
se trudijo uskladiti tehnične smernice 
in zahteve naročnika, seveda pa ved-
no tudi gledajo na to, da so prostori 
osvetljeni tako, da je delo v njih lahko 
kakovostno.  

Sama energetska 
učinkovitost je 
odvisna od komponent 
razsvetljave, predvsem 

od optimizacije svetilk, 
ki imajo možnost 

regulacije, od elektronskih 
predstikalnih naprav 

in od vključevanja 
naravne svetlobe. 

Sodobni sistemi tako na 
teh rešitvah prihranijo 

energijo in denar, obenem 
pa omogočajo boljšo 

osvetlitev.
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Sodelujte 
z nami! 
Pridružite se vodilnemu švedskemu proizvajalcu 
visokokakovostne prehrane za hišne ljubljenčke 
z dostavo na dom.

Husse uspešno posluje že od leta 1987 in je danes preko franšiz in distributerjev prisoten že 
v več kot 50 državah po svetu. 
Na področju prodaje in dostave prehrane po Sloveniji vabimo k sodelovanju nove sodelavce. 

Za več informacij nas pokličite na 041 505 092, ali nam pišite na tomaz.cepon@husse.si.

Husse Slovenija, 
Dašis d.o.o., 
Gorenjesavska 13b, 4000 Kranj www.husse.si




