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▪(grda) realnost in (visoke) zahteve v panogi

▪Tegobe in težave slovenske industrije

▪Izzivi industrije vs. izzivi (slovenske) države

▪Namigi in predlogi za naprej



Vloga in pomen slovenske industrije

Strateške usmeritve 
kovinsko predelovalne 
panoge 2017-2022

(dokument GZS za 
obdobje 2017 do 
2022)

www.gzs.si

23%
Delež industrije v BDP

1/3
Delež kovin. pred. panoge

proizvodnja kovinskih izdelkov

proizvodnja strojev in naprav

Proizvodnja motornih vozil, 
prikolic in delov zanje

3.200 podjetij

56.000 zaposlenih

7,3 mrd EUR prodaje
(5,1 mrd EUR izoz)

60% ustvarjene 
dodane vrednosti

98% MSP

72%
Izvoz kovin. pred. panoge

http://www.gzs.si/


(grda) realnost in (visoke) zahteve v panogi

> 98 % DDPTočnost in pravočasnost 
dobav (t in Q)

<< 10 ppmZahtevana kakovost
Pričakovane tolerance:

mm/10 mm/100      mm/1000

X% x Ylet + Z%Zahtevana produktivnost
Primer zahtevane produktivnosti:

( 5% x 3 leta ) + 7%

dodatne zahteve
„business link“
„pay to play“
„pay to quote!
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Tegobe in težave slovenske industrije

Strukturni 
izzivi

Epidemija 
Covid

Energetska 
kriza



Strukturni izzivi slovenske industrije

▪Velika odvisnost od nemškega trga

▪Močna odvisnost od avtomobilske panoge

▪(pogosto) visoka odvisnost od majhnega števila (zelo) velikih podjetij 
z ogromno pogajalsko močjo

▪(pre)majhen del vrednostne verige (npr. (preprosti) sestavni deli)

▪Pogosto nerazvita prodajna funkcija v MSP podjetjih

▪Izgubljamo konkurenčnost kot država in regija: velika birokracija, 
spreminjanje zakonov, naraščajoči stroški dela, neprijazno poslovno 
okolje, rigidna delovna zakonodaja, premalo EU razpisov in spodbud

Strukturni 
izzivi



Vpliv Covid epidemije na industrijo

▪Pretrgane oskrbovalne verige (tako iz Azije kot kontinentalno) 

pripeljal do zastoja pri dobavi materiala, komponent in surovin

▪Izpad ljudi v proizvodnji: zaostanki v proizvodnji in pri dobavah

▪Zdravstvene zahteve zaostrovale pogoje dela (v breme podjetij!)

▪Povečana potreba po financiranju proizvodnje in poslovanja

▪Zastoj naložb (Capex -> Opex)

▪Akutno pomanjkanje voljne delovne sile, od tehnologov, vzdrževalcev, 

do operaterjev 3 izmenskega dela

Epidemija 
Covid



Energetska kriza

▪Silovito povečanje stroškov električne energije (tudi 4x do 5x več

glede na 2021, na „spot“ trgu tudi skoraj do 10x več), čeprav sami 

proizvedemo in pokrijemo med 85% in 93% lastne E

▪Ogromno povečanje stroškov plina (podobno, kot elektrika)

▪Oskrba plina je zelo negotova; trenutno ustrezne alternative ni!

▪Stroški nafte so se zelo povišali – vsi čutimo posledice „deregulacije 

trga“ – nafta je trenutno glavni generator inflacije

▪„trajnostni“ viri pridobivanja E (sonce, zrak) so v povojih, njihova 

priključitev negotova, sredstev v budžetu ni

Energetska 
kriza



Izzivi industrije vs. izzivi (slovenske) države

▪Industrija deluje kot socialni korektiv za državo; 
država nalaga nove obremenitve….

▪Industrija absorbira vsa panožna in makro-
ekonomska nihanja

▪Epidemija Corone je v dveh letih dodobra 
izčrpala industrijo-nimamo nobenih rezerv!

▪Državna infrastruktura (elektrarne etc.) z 
enakimi/podobnimi vhodnimi stroški zaračunavajo 
E tudi 4x do 5x več, kot prej

▪Nafta se je podražila in država ne ukrepa (pa bi 
lahko!)

▪Ciklus naložb zaustavljen ali upočasnjen

▪Nimamo dovolj voljne in usposobljene delovne 
sile

▪Država NE deluje kot amortizer za visoka 
makro-ekonomska nihanja 

▪Država zahteva za svoje delovanje iz leta v leto 
več sredstev iz proračuna (država naj se uči 
produktivnosti (!!!) od industrije

▪Država se lahko neomejeno zadolžuje, podjetja 
pa so ZELO omejena (navkljub vojnim razmeram)

▪Javni nakupi in javni projekti so pogosto 
predmet preiskav korupcije; javni projekti 
večinoma zamujajo

▪Izjemno neučinkovito črpanje EU sredstev

▪Država je zelo birokratska in neživljenjska pri 
pridobivanju delovnih dovoljenj za tujce
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Namigi in predlogi za naprej

• Strateško repozicioniranje na trgu
• Vstop na nove trge, regije in panoge
• Razvoj novih kupcev
• Podaljšanje vrednostne verige (višja 

dodana vrednost – lastni proizvodni oz. 
vgradni podsklopi)

• Razviti nove sposobnosti in spretnosti za 
nove tehnologije in nove industrijske 
rešitve

• Vpeljati profesionalno prodajo, razviti 
prodajno metodologijo in prodajni sistem 

• Bolj aktivna in koristna gospodarska 
diplomacija (pozicionirati Slovenijo kot 
„best cost country“)

• Združevanje podjetij znotraj panoge ali 
regije za nakup E, plina, strateških surovin 
in storitev

• Bančni sistem se mora prilagoditi s 
svojimi kriteriji na vojne razmere…

• Hitrejše in enostavnejše pridobivanje 
delovnih dovoljenj

• Bolj poenostavljeno in učinkovito črpanje 
EU sredstev
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Namesto zaključka (in v razmislek!)

Ni  vsaka zmaga nekoga izguba 
drugega. Poiščimo panoge (ali 

projekte) z rastjo in skupaj rastimo 
skozi inovacije in sodelovanje.

Egoistično in kratkoročno zasledovanje lastnih 
interesov na račun drugega občasno prinese 
zmago spretnim, običajno pa izgubo vsem. 

Sodelovanje prinese dolgoročno dobrobit za vse 
strani, pa čeprav na račun počasnejšega razvoja. 

Uporabimo znanje in napore 
naših predhodnikov. Na 
podlagi njihovih naporov 
bomo hitreje napredovali

Samo tisti, ki tvegajo z lastno 
kožo (z vsem svojim 
premoženjem) lahko 

sprejemajo odločitve za druge… 
Vse ostalo je prazno in 
nevarno leporečenje !


