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Podravska regija

Leto 2020 ni in ne more biti 
nadaljevanje 2019
Začetek letošnjega leta je tudi na Štajerskem napovedoval še eno uspešno, stabilno 
leto za gospodarstvo. A že dva meseca kasneje se je regija, podobno kot cel svet, znašla 
v eni največjih kriz: težave so z logistiko, nabavo surovin, izvozom … Kdaj se bodo 
postavili na noge, še ne vedo, računajo pa na pomoč države, saj menijo, da »takšne 
krize ni mogoče preživeti brez sistemskih ukrepov in pomoči«.
Nina Šprohar

»Leto 2019 se zdi daleč za nami, predvsem zaradi 
izrednega položaja, povezanega s koronavirusom. 
Če bi bil položaj takšen kot pred leti, bi v tem času 
podjetja že oddala letna poročila in pred nami bi bila 
slika poslovanja v letu 2019,« izredne razmere, ki so 
trenutno prisotne, ponazori Aleksandra Podgornik, 
direktorica Štajerske gospodarske zbornice. Ob tem bi 
najbrž tudi obudili marsikateri dogodek, ki je leto zaz-
namoval – čeprav jih zdaj ne postavljamo v ospredje, 
pa je po njenem mnenju prav, da ne pozabimo nanje. 
»Tako zaradi dobrih izkušenj kot tudi zaradi težav, 
ki mogoče niso bile rešene in ostajajo v vrsti za 
reševanje,« pojasni, saj bo življenje in delo po njenih 
besedah moralo čim prej steči naprej. 

A sogovornica opozarja, da leto 2020 ni in ne more 
biti nadaljevanje 2019. »V začetku letošnjega leta 
so napovedi za gospodarsko rast v Sloveniji kazale, 
da bo ta v prihodnjih dveh letih pretežno stabilna. 
V regiji smo se ukvarjali s pomanjkanjem ustrezne 
delovne sile, delavcev za nove zaposlitve praktično ni 
bilo več. Danes, slaba dva meseca kasneje, je regija, 
država in praktično cel svet v eni največjih kriz, ki se 
sicer ni začela v gospodarstvu, ima pa nanj neverjetne 
učinke,« pojasnjuje Podgornikova. 

Sodelovanje, izmenjava izkušenj in skupno 
iskanje rešitev
Podjetja se na ŠGZ ves čas obračajo z vprašanji in 
iskanjem izhodov iz nastalega položaja. »Podjetja 
iščejo možnost za ohranitev poslovanja, pri čemer 
seveda računajo na pomoč države, tako kot v vseh 
drugih gospodarstvih po svetu. Takšne krize namreč 
ni mogoče preživeti brez sistemskih ukrepov in 
pomoči,« je prepričana direktorica ŠGZ. Zelo se 
trudijo iskati načine, s katerimi bi podjetjem omogo-
čali nadaljevanje dela in nadomestili izpad dohodka, 
saj je nadaljevanje gospodarske dejavnosti izjemno 
pomembno za dobrobit nas vseh. »Obrnili smo se tudi 
na svoje člane in jih pozvali k sodelovanju, izmenjavi 
izkušenj in medsebojni pomoči, postavljanju vprašanj 
in predlaganju ukrepov. Prek različnih videokonferenc 
smo v stalnih stikih s člani, vsebine in termini se spre-
minjajo glede na aktualnost in so objavljeni na spletni 
strani zbornice,« o tem, kako podjetjem pomagajo, 
pravi Podgornikova. Kot pomoč v krizi izpostavlja 
predvsem sodelovanje, izmenjavo izkušenj in skupno 
iskanje rešitev.

»Takšne krize ni 
mogoče preživeti 
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ukrepov in pomoči,« 
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direktorica 

Štajerske 
gospodarske 
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Popolnoma so morali spremeniti način delovanja
Tudi v podjetju Impol je začetek leta obetal nada-
ljevanje uspešnega leta 2019: »Leto se je začelo 
spodbudno, obseg naročil je naraščal, a naše poslo-
vanje je kmalu zaznamovala epidemija,« opišejo potek 
dogajanja. Imajo sicer še vedno velik obseg naročil, 
a se pojavljajo težave pri upravljanju poslovanja, ki 
jih povzroča koronavirus: logistika, nabava surovin 
ipd. »Zaenkrat razmere uspešno obvladujemo, smo 
pa z namenom zmanjševanja negativnih vplivov 
sprejeli različne ukrepe: odpovedana so vsa službena 
potovanja, sestanki se izvajajo s pomočjo elektron-
skih konferenc, obiski v skupini Impol so omejeni na 
področje transporta in druge nujne poslovne transak-
cije, za vse obiskovalce veljajo poostrena pravila za 
preprečevanje okužb, zaposleni, ki jim narava dela to 
dopušča, delajo od doma, vsi interni sestanki pote-
kajo v omejenem obsegu oseb, zagotavlja se potrebna 
razdalja med ljudmi, vsi naši prostori so opremljeni z 
razkužili, zaposleni, ki so izpostavljeni interakcijam, 
nosijo zaščitna sredstva, odpovedali smo tudi malico 
v skupnih prostorih in zagotovili dezinfekcijo garderob 
ter se z zaposlenimi dogovorili o omejitvi medse-
bojnih osebnih interakcij,« vse spremembe naštejejo 
v Impolu.

Med največje uspehe v zadnjem obdobju skupina 
Impol uvršča razvoj programa finalizacije in prido-
bitev novega portfelja kupcev, razvoj drugih izdelkov 
z višjo dodano vrednostjo (crash in non-crash profili, 
edt-pločevina) in pridobitev standarda EN 9100 za 
poslovanje v letalski industriji. »V prihodnje name-
ravamo nadaljevati s preoblikovanjem prodajnega 
miksa v smeri povečevanja izdelkov z višjo dodano 
vrednostjo,« še obljubljajo.

Nemogoče je napovedati, kakšne posledice bo 
prinesel virus
V podjetju Talum podobno pravijo, da se gospodar-
stvo trenutno nahaja v izrednih razmerah, kakšne 
bodo posledice, še ne vedo, saj se stanje spreminja 
iz ure v uro. »Še toliko težje nam je tistim podjetjem, 
kjer proizvodni proces teče neprekinjeno, torej 24 ur 
na dan, 365 dni v letu, hkrati pa moramo poskrbeti 
za zdravje in varnost svojih sodelavcev. Koronavirus 
bo imel negativne posledice, kakšne in v kakšnem 
obsegu pa se bodo odražale, pa je v tem trenutku 
nemogoče napovedati,« še pravijo v Talumu.

Zaradi zakona o minimalni plači naj bi določene 
proizvodne programe preselili
V podjetju TBP – Tovarna bovdenov in plastike 
je prejšnje leto zaznamovalo naraščanje naročil, 
pomanjkanje delovne sile in strokovnega kadra ter 
zmerna rast cen surovin in storitev. »Zlasti pri stroških 
dela in storitvah je prišlo do eskalacije cen zaradi 
uveljavitve novega zakona o minimalni plači. Ta je 
delodajalcem že v preteklem letu povzročal 'glavo-
bole' in narekoval iskanje novih rešitev, s katerimi 
bi kljub dvigu stroškov dela ostali konkurenčni in 
ohranili svoj tržni delež,« pojasnjuje direktor pod-
jetja, dr. Danilo Rojko. Če je bila gospodarska rast na 

Štajerskem ena od pozitivnih strani lanskega leta, pa 
je dvig minimalne plače v letu 2020 in tudi napovedan 
dvig v letu 2021 po njegovem mnenju spremenil 
razmišljanje vodstev podjetij in začel spreminjati 
njihovo strategijo. »To še zlasti velja za avtomo-
bilsko industrijo, katere dobavitelj je tudi družba 
TBP. Sprememba strategije pomeni spremembo v 
organizaciji dela in dodatna vlaganja v posodobitev 
proizvodnih sistemov,« pojasnjuje Rojko.

Poleg tega, da se njihova družba trenutno sooča z 
dvigom konkurenčnosti zaradi dviga minimalne plače, 
ki v okviru zastavljene nove strategije narekuje tudi 
selitve določenih proizvodnih programov na področja 
s cenejšo delovno silo, jih pestijo tudi težave, pove-
zane s širitvijo koronavirusa. »Ta trenutno povzroča 
motnje v dobaviteljski verigi in izostanek zaposlenih 
zaradi nekaterih vladnih odredb. Če smo v začetku 
imeli težave z dobavo blaga iz Azije, je sedaj motena 
oskrba iz sosednje Italije in nekaterih držav zunaj 
EU. Te motnje se bodo verjetno še povečevale,« meni 
sogovornik. 

Več sredstev bodo namenili razvoju
Dobave kupcem trenutno še potekajo bolj ali manj 
nemoteno, vendar je, kot pravi Rojko, le vprašanje 
časa, kdaj bodo tudi sami čutili posledice pretrganja 
dobaviteljske verige svojih dobaviteljev, hkrati pa 
bodo zaradi izpada morali tudi njihovi kupci zmanjšati 
naročila.

»Vsekakor pa smo ponosni, da smo z uvajanjem 
novih oz. spremenjenih oblik organizacije dela in uva-
janjem avtomatizacije in robotizacije v proizvodnjo 
povečali našo konkurenčno prednost,« največji uspeh 
podjetja izpostavi Rojko. Vložek se že pozna in se 
odraža v pridobivanju novih projektov. »V prihodnosti 
želimo intenzivno nadaljevati v smeri posodabljanja 
proizvodnih sistemov ter več sredstev namenjati 
razvoju obstoječih produktov kot tudi razvoju 
novih. To še zlasti velja za produkte z višjo dodatno 
vrednostjo, ki bi zagotavljali družbi večje prihodke 
in omogočili ohranjanje obstoječih delovnih mest v 
regiji,« še pojasni Rojko. gg

Ostanimo aktivni
»Danes je najbolj aktualen poziv #ostani doma, 
dodati mu moramo #ostanimo aktivni, sicer 
doma ne bomo preživeli. V ŠGZ delamo vse, da bo 
regijsko gospodarstvo in s tem seveda tudi pre-
bivalstvo krizo prebrodilo in da bo gospodarstvo 
ponovno postalo vir razvoja,« poudari direktorica 
ŠGZ, Aleksandra Podgornik. 

»Če smo v začetku 
imeli težave z 
dobavo blaga iz 
Azije, je sedaj 
motena oskrba iz 
sosednje Italije in 
nekaterih držav 
zunaj EU. Te motnje 
se bodo verjetno še 
povečevale,« meni 
dr. Danilo Rojko, 
direktor podjetja 
TBP - Tovarna 
bovdenov in 
plastike.  
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