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Visoki cilji do leta 2030
Slovenija si je v Slovenski industrijski strategiji zastavila visoke cilje, ki naj bi bili doseženi 
do leta 2030. A da bi jih dosegli, bo treba še veliko postoriti. 
Barbara Perko

Vizija razvoja slovenske industrije temelji 
na treh načelih, in sicer zeleno, ustvar-
jalno in pametno. Ker se to troje prepleta 
in dopolnjuje, so tako zastavljene tudi 
usmeritve in predlagane strategije, saj 
lahko le tako dosežemo ustrezne sinergij-
ske učinke in posledično konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva. Strateške ra-
zvojne prioritete Slovenije so prehod 
v nizkoogljično krožno gospodarstvo, 
raziskave, razvoj in inovacije (RRI) ter 
pametna industrija. 

Ključni cilji so namreč krepitev konku-
renčnosti, produktivnosti in inovativnosti 
gospodarstva. Do leta 2030 je tako cilj in-
dustrije 66.000 EUR dodane vrednosti na 
zaposlenega in 29,8 mrd EUR izvoza. Na 
področju snovne produktivnosti je cilj do 
leta 2030 doseči 3,50 SKM/kg. Z uspešno 
izvedenimi koraki na naštetih področjih 
bi tako lahko do ciljnega leta dvignili ino-
vacijski indeks in se na lestvici EII uvrstili 
med vodilne inovatorke, prav tako je cilj 
doseči 60 točk in s tem 10. mesto, ko gre 
za indeks DESI. 

Vse to v Strateškem načrtu razvojnega 
preboja Horizonti prihodnosti naslavlja 
Gospodarska zbornica Slovenije. Šti-
ri ključna področja, ki jih GZS skupaj z 
gospodarstvom opredeljuje v tem doku-
mentu, so zeleni prehod in digitalizacija, 
povezljivost, vloga države in finančnega 
sistema ter reindustrializacija. Znotraj 
teh je na nekaterih podpodročjih stanje 
kritično, zato bi bilo treba tam ukrepati 
hitro in učinkovito. 

1. Učinkovito poslovno okolje
Ciljev, ki jih izpostavljata tako GZS kot 
tudi Slovenska industrijska strategija 
2021-2030, ni mogoče doseči brez kon-
kurenčnega poslovnega okolja. Tukaj je 
na potezi predvsem država, ki lahko gre 
gospodarstvu naproti tako na področju 
davkov, delovne zakonodaje kot debiro-
kratizacije. Olajšati je treba tudi dostop 
do evropskih sredstev in bančnih garan-
cij. Pri tem je treba vključiti vse segmente 
podjetij, od velikih do malih. »Ključno pri 
tem je, da bo slovenska industrija imela 
vsaj primerljive, če ne boljših pogojev 
poslovanja, ki so osnova za zagotavljanje 
mednarodne konkurenčnosti. Slovenska 
industrija je namreč močno vezana na iz-
vozne trge,« poudarja Petra Prebil Bašin, 
direktorica GZS – Združenja za papir in 
papirno predelovalno industrijo.
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Ukrep: Debirokratizacija
Usklajeno delovanje ministrstev z 
namenom uresničevanja ključnih 
ciljev vlade na področju debirokrati-
zacije. Poenostavitev postopkov, ki so 
ključna ovira za normalno delovanje 
poslovnih subjektov. 

Za učinkovito poslovno okolje je po-
membno, da se okrepi reprezentativno 
podporno okolje in povečajo pristojnosti pri 
oblikovanju rešitev za gospodarstvo. Eden 
od ukrepov, ki jih predlaga gospodarstvo, 

je sooblikovanje zakonodaje. Pravočasno 
in redno vključevanje delodajalskih or-
ganizacij v oblikovanje politik, strateških 
dokumentov in zakonodaje je ključno za 
ustvarjanje takšnega okolja, ki bo odpra-
vljalo nepotrebne ovire za gospodarstvo. 

2. Poskrbeti je treba za kadre
V Sloveniji se praktično v vseh segmen-
tih soočamo s pomanjkanjem ustreznih 
kadrov, zato bi bilo treba več storiti na 
področju zapolnjevanja kadrovske vrze-
li. »Kadri in izobraževanje postajajo eden 
najbolj perečih problemov v gospodar-
stvu. Manjka delavcev v predelovalnih 
dejavnostih, manjka ustrezno izobraže-
nega kadra, starejši odhajajo brez prenosa 
kompetenc na mlajše, sistem vajeništva 
pa bi moral biti še bolj promoviran in 
spoštovan tudi v praksi,« opozarja Petra 
Prebil Bašin.  
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Ukrep: Ustreznejša politika 
zaposlovanja
Vzpostavitev ustreznejše politike na 
področju zaposlovanja in dela: predvi-
dljivo usklajevanje minimalne plače, 
omogočanje fleksibilnejše plačne 
politike in možnosti nagrajevanja 
uspešnejših zaposlenih, zaostritev 
pogojev za dodeljevanje socialnih 
transferjev ter vzpostavitev sistema 
za odkrivanje zlorab. 
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Rak rana še naprej ostaja zaposlovanje 
tujcev, saj postopek pridobivanja dovo-
ljenj za delo traja absolutno predolgo. Ker 
so kadrovski bazeni v naši neposredni 
bližini izčrpani, bi bilo nujno potrebno 
skleniti posebne sporazume s tretjimi 
državami. 

Več bi bilo treba storiti tudi na podro-
čju šolstva, saj nekateri izobraževalni 
programi kar kličejo po prenovi. Nujno bi 
bilo poskrbeti za večjo povezanost izobra-
ževalnega sistema in gospodarstva, da bi 
skupaj sledili razvojnim spremembam, ki 
jih prinaša dvojni prehod v vseh sektorjih. 

3. Težava vseh težav: okoljevarstvena 
dovoljenja
Veliko coklo za slovensko gospo-
darstvo predstavljajo težave pri 
pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj. 
Postopki so dolgotrajni in zahtevni. Ker 
v sklopu postopkov umeščanja v prostor 
in pridobivanja dovoljenj mine preveč 
časa, slovensko gospodarstvo izgublja 
na konkurenčnosti, tehnologije zastarijo, 

preden jih podjetja lahko implementirajo 
in posledično se zadani cilji vse bolj od-
daljujejo. » Ta akuten problem lahko za 
desetletja onemogoči konkurenčnost slo-
venske industrije, saj onemogoča razvoj 
podjetij, uvajanje novih tehnologij, one-
mogoča udejanjanje zelenega prehoda v 
industriji!« opozarja Petra Prebil Bašin.

Redukcije plina bi ogrozile 
slovensko industrijo.

4. Kaj bo z energijo?
Slovenska industrijska strategija poudarja, 
da je treba več storiti na področju izboljša-
nja energetske in snovne učinkovitosti v 
vseh sektorjih. Slovenijo čaka več izzivov, 
da bo lahko sledila ciljem, ki jih oprede-
ljuje Nacionalni podnebno energetski 
načrt 2030. Poleg opuščanja premoga, 
postopnega zmanjševanja subvencij fo-
silnim virom energije in njihove ukinitve 
bo treba sprejeti tudi odločitev o drugem 
bloku Nuklearne elektrarne Krško. 

Velik izziv pred gospodarstvom, še 
posebej pa energetsko intenzivnimi pano-
gami, prinašata jesen in zima pred nami. 
Trenutne geopolitične razmere v Evropi 
namreč vnašajo veliko negotovost gle-
de dobavljivosti plina in cen energentov. 
Pričakujemo lahko, da se bodo cene ele-
ktrike, plina in goriv še naprej gibale na 
izredno visokih nivojih. V primeru težav 
z dobavljivostjo energentov pa se zastav-
lja vprašanje, kaj se bo zgodilo v primeru 
redukcij plin ali elektrike. Kot pravi Pe-
tra Prebil Bašin, bi to bilo za slovensko 
gospodarstvo katastrofalno: »V Sloveniji 
smo v preteklosti z odlaganjem odloči-
tev in zavračanjem določenih tehnologij 
dosegli, da nimamo svojega skladišča ze-
meljskega plina, niti terminala za plin na 
morju, tako da smo z 90 % odvisnostjo 
od ruskega plina verjetno najbolj ranlji-
vo gospodarstvo v Evropi. Kar 2/3 vsega 
zemeljskega plina porabi prav industrija, 
zato se zdijo razmišljanja o redukcijah pli-
na za slovensko industrijo ogrožujoča za 
preživetje industrije v Sloveniji.« n
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KOVINSKO PREDELOVALNA INDUSTRIJA

PRAVILNO IZVEDENO IN HITRO OPRAVLJENO

SPODBUJAMO PRODUKTIVNOST

INDUSTRIJSKO BRUŠENJE

WEILER ABRASIVES, d.o.o. Titova cesta 60, SI - 2000 Maribor | info.slovenia@weilerabrasives.com | www.weilerabrasives.com

Čas je denar. Več časa, kot porabite za izdelavo izdelka, tem dražji je. In vsak korak pomeni dodaten čas. 
Brušenje. Rezanje. Čiščenje. Končna obdelava. Izdelki Weiler Abrasives so zasnovani, da zagotavljajo vrhunsko 
zmogljivost z največjo agresivnostjo in dolgo življenjsko dobo pred, med, ali po varjenju. To pomeni, da boste 
delo opravili hitreje in učinkoviteje. Potrebujete rešitve, s katerimi bo delo opravljeno pravilno, a tudi hitro.

Pri Weiler Abrasives se zavedamo, da se vsi proizvodni postopki med seboj razlikujejo in da se vsak sooča 
z drugačnimi izzivi v proizvodnji. Ena rešitev ne more ustrezati vsem. Naši strokovnjaki bodo preučili vašo 
proizvodnjo in vaše specifične proizvodne izzive ter razvili prilagojene rešitve, ki bodo optimizirale vaše 
delovanje. Zagotavljamo visoko zmogljive izdelke za industrijsko brušenje in inženirske rešitve, ki vam bodo 
zaradi povečane produktivnosti in dobičkonosnosti zagotovile konkurenčno prednost.


