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Strategija

Zeleno, ustvarjalno in pametno so trije elementi, ki sestavljajo vizijo Slovenske 
industrijske strategije 2021-2030.
Barbara Perko

Trije elementi – zeleno, ustvarjalno in pametni 

razvoj – bodo zagotovili konkurenčnost gospodarstva 

in ustvarili pogoje za prestrukturiranje industrije 

v industrijo znanja in inovativnosti za nova in bolj 

kakovostna delovna mesta ter prehod v zeleno, 

ustvarjalno in pametno gospodarstvo. 

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu 

Simon Zajc je ob predstavitvi osnutka Slovenske 

industrijske strategije 2021-2030 dejal, da je indu-

strija vitalni del slovenskega gospodarstva. »V novi 

industrijski strategiji 2021-2030 določamo cilje naše 

industrije in poti do njih. Naši strateški nalogi sta 

dvigniti konkurenčnost industrije in prestrukturiranje 

v industrijo znanja, v kakovostna delovna mesta z 

visoko dodano vrednostjo. Cilji industrijske strategije 

do leta 2030 so doseči 66.000 evrov dodane vrednosti 

na zaposlenega, preiti v krožno gospodarstvo in 

močno okrepiti inovacijski zagon podjetij. Za izvajanje 

strategije bo v prihodnjih letih na voljo vrsta ukrepov, 

ki bodo podjetjem pomagala spreminjati poslovne 

procese in krepiti njihov dolgoročni položaj na 

globalnem trgu.«

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 

RS, kjer so oblikovali strategijo kot glavno gonilo 

razvoja navajajo raziskave, razvoj in inovacije. Kot eno 

ključnih nalog strategije tako naštevajo oblikovanje 

pogojev za povezovanje različnih akterjev in za učenje 

ter izpeljavo novih inovativnih projektov. Ključno je 

povezovanje verig vrednosti, vseh podjetij in institucij 

znanja z vsemi deležniki. 

Cilj je oblikovanje trajnostne industrijske strate-

gije, ki bo skladno s strategijo pametne specializacije 

in drugimi razvojnimi usmeritvami spodbujala inova-

tivne rešitve, vpeljavo najsodobnejših tehnologij ter 

prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo. K temu 

morajo proaktivno in usklajeno pristopiti tako država 

kot podjetja, javne raziskovalne in izobraževalne 

institucije ter drugi. 

Kaj naj bi dosegli do leta 2030?

V dokumentu so predstavljeni cilji, ki naj bi jih dosegli 

v letu 2030. Krovni kazalnik je produktivnost dela, 

merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega po 

delovnih urah. Cilj je, da produktivnost dela do leta 

2030 doseže 66.000 EUR. Izvoz bo še naprej poganjal 

rast prodaje, a njegov pomen v prodaji ne bo več tako 

naraščal kot v preteklem obdobju. 

Na področju zelenega razvoja ključni kazalnik 

predstavlja snovna produktivnost, ki se meri z 

razmerjem med BDP ter porabljenimi surovinami in 

Ključno je 
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Za doseganje cilje so 
na razpolago številni 
ukrepi, ki jih je treba 
ustrezno oblikovati 

in sistematično 
pristopiti k izvajanju 

strategije.

Organizatorji konference:

Oglaševalec konference:

materiali (zadnji znani podatek: 1,79, cilj v 2030: 3,50), 

na področju ustvarjalnega razvoja pa inovacijski 

indeks, ki vključuje različne vidike ustvarjalnosti in 

inovativnosti (v 2020: 84,9 %, cilj v 2030: 110 %). 

Na področju pametnega razvoja je ključni kazalnik 

DESI Index, ki meri stopnjo digitalizacije v gospodar-

stvu in družbi. Po podatkih za 2020 je Slovenija z 51,2 

točke na 16. mestu, cilj je 10. mesto in 60 točk v 2030. 

Drugi pomembni indeksi na področju pametnega 

razvoja so še dvig stopnje robotizacije proizvodnje, 

število patentov na prebivalca in digitalni indeks v 

podjetjih. 

Za doseganje omenjenih ciljev so na razpolago 

ukrepi na področju RRI, podjetništva, internaciona-

lizacije, kadrov in poslovnega okolja. S standardnimi 

ukrepi je mogoče spodbujati zeleni, ustvarjalni in 

pametni razvoj, pri čemer je treba te ukrepe ustrezno 

oblikovati in usmeriti ter sistematično pristopiti k 

izvajanju strategije. gg
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Razvojno usmerjeni TECOS
TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je prva izbira za kakovostno in hitro pomoč pri razvoju 
izdelkov in tehnologij z visoko dodano vrednostjo. »Pohvalimo se lahko z uglednimi referenčnimi 
projekti tako domačih kot tujih podjetij. Naše stranke so uspešna velika in mala podjetja, ki želijo 
dolgoročnega partnerja s konkretnimi rešitvami s področja razvoja in proizvodnje plastičnih oz. 
kovinskih polizdelkov ali kombinacije obeh. TECOS deluje tudi kot slovenski orodjarski grozd 
in tako kot zastopnik slovenskih orodjarjev predstavlja vstopno točko vsem morebitnim tujim 
partnerjem, ki želijo z njimi sklepati posle,« pojasnjuje dr. Aleš Hančič, direktor TECOS-a.  

TECOS predstavlja enega ključnih razvojnih stebrov slovenskega orodjarstva. Ustanovljen je 
bil leta 1994 na pobudo slovenskih orodjarjev, katerih cilj je bil posodobiti svojo proizvodnjo in 
povečati lastno dodano vrednost. TECOS odlikujejo obsežen lasten razvoj, raba najbolj naprednih 
tehnologij, številni znanstvenoraziskovalni dosežki in njihov prenos v industrijsko prakso na 
področjih orodjarstva.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije
www.tecos.si   |   info@tecos.si   |   03 490 09 20


