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Slovenska industrijska proizvodnja v 2019 s 3-odstotno rastjo 

Obseg industrijske proizvodnje v predelovalnih 
dejavnosti je bil v 2019 višji za 3 %. Najbolj se je 
povečal v visoko tehnoloških dejavnostih (+9,3 
%), kamor spadata farmacija in elektronska 
industrija ter letalstvo, sledila je rast v srednje-
-nizko tehnološko zahtevni proizvodnji (2,9 %), 
nizko tehnološko zahtevni proizvodnji (2,4%) ter 
srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodnji 
(1,7 %), kamor spadajo kemična, elektro indu-

strija in proizvodnja vozil. Po rasti proizvodnje 
izstopajo popravila in montaža strojev in naprav 
(28-odstotna rast) ter proizvodnja drugih vozil in 
plovil (17%). Več kot 10-odstotno rast proizvodnje 
so beležili še v proizvodnji drugih raznovrstnih pre-
delovalnih izdelkov, nad 8-odstotno v proizvodnji 
računalniških in elektronskih izdelkov ter obdelavi 
in predelavi lesa.

Proizvodnja

Vpliv epidemije je še nemogoče oceniti
Kakšen bo vpliv epidemije koronavirusa na njihovo letošnjo proizvodnjo, v slovenskih 
podjetjih še ne morejo oceniti, čeprav se znajo hitro prilagoditi novim razmeram.
Darja Kocbek

Za SIJ bi bila prekinitev poslovanja propad
V Skupini SIJ so nam pojasnili, da prekinitev poslo-
vanja zanje ne pride v poštev, saj bi s tem obsodili 
podjetje na propad, zaposleni pa bi izgubili delovna 
mesta. »Imamo obveznosti do kupcev, ki jih ne 
moremo prekiniti brez pogodbenih kazni, s katerimi 
bi lahko ogrozili obstoj podjetja,« so nam pojasnili. 
Ukrep zaustavitve bi za Skupino SIJ bil smiseln, če bi 
bil sprejet na ravni Evropske unije in bi veljal za vsa 
podjetja in za vse ljudi sočasno. V primeru samo-
stojne odločitve o zaprtju bi se izpostavili tveganju za 
trajno prekinitev poslovanja zaradi izgube kupcev in 
zaupanja s trga, hkrati pa ne bi rešili problema okužbe 
s koronavirusom. Problem je globalen in zato zahteva 
tudi globalne in ne parcialne ukrepe.

Impol ima plan ukrepanja v primeru nastanka 
epidemij
»Naše poslovanje je organizirano tako, da učinkovito 
obvladujemo različna tveganja, tako imamo tudi prip-
ravljen plan ukrepanja v primeru nastanka epidemij,« 
pojasnjujejo v Impolu. V letošnjem letu načrtujejo 
čisti poslovni izid pred obdavčitvijo v višini 29 
milijonov evrov in EBITDA v višini 54,5 milijona evrov. 
Glavna usmeritev skupine Impol v letošnjem letu je 
povečevanje deleža prodaje izdelkov z višjo dodano 
vrednostjo in razvoj nadaljnjih faz obdelave v verigi 
proizvodnje izdelkov. Za razvojne naložbe v trajna 
sredstva nameravajo enako kot v letu 2019 nameniti 
30 milijonov evrov. 

Krka je poskrbela za dovolj velike dobave surovin
V Krki pravijo, da so že ob pojavu koronavirusa 
pozorno spremljali epidemiološke razmere  in razvoj 
dogodkov tako na Kitajskem kot tudi drugod po svetu. 
Že  v začetku leta 2020 so poskrbeli za dovolj velike 
dobave surovin, s čimer so omogočili, da so njihovi 
procesi v čim večji meri potekali nemoteno. Uprava 
družbe pozorno spremlja razvoj dogodkov v državah, 
v katerih posluje skupina Krka. Njen vertikalno integri-
rani poslovni model pokriva širok spekter procesov in 
dejavnosti na globalni ravni. gg
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