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1
1.1

UVOD
OPREDELITEV PROBLEMA

Slovenija se, kljub visokemu deležu gozdnatosti (58,3 % po podatkih Zavoda za
gozdove Slovenije za leto 2016) (Poročilo …, 2017), ki predstavlja bogato surovinsko
zaledje, spopada z veliko krizo lesnopredelovalne panoge, ki se je v času zadnje
gospodarske krize leta 2008 samo še poglobila (Miklič, 2012). Stanje lesnopredelovalne
panoge se sicer po krizi počasi izboljšuje, vendar pa gospodarnost lesne panoge zaostaja
za gospodarnostjo povprečja predelovalne panoge v Sloveniji (Pirjevec, 2015). Vzroki,
ki so pripeljali k nazadovanju gospodarsko nekoč pomembne panoge, se kažejo
predvsem v slabem stanju pohištvene in gradbene industrije, pretrgani gozdno-lesni
predelovalni verigi (Miklič, 2012). Posledično se veliko okroglega lesa izvozi (več kot 3
mio m3 v letu 2016 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije), domači
predelovalni obrati niso priskrbljeni z dovolj surovine, hkrati pa s prodajo surovine v
tujino podjetja izgubljajo velik del dohodka, ki bi ga lahko dobili s prodajo polizdelkov
ali končnih produktov (Humar, 2012). Podjetja posledično ne izkoriščajo vseh
potencialov povezanih z lesom in si medsebojno ustvarjajo preveliko konkurenco na
slovenskem trgu, hkrati pa so zaradi tehnološke zastarelosti in velike obdavčitve dela
nekonkurenčni na tujih trgih (Miklič, 2012).
Za boljše razumevanje stanja v kateri se nahaja slovenska lesnopredelovalna panoga
danes je potrebno poznati njeno zgodovinsko ozadje. Razvoj panoge v prejšnjem
družbeno-ekonomskem sistemu je dajal večji pomen številu zaposlenih v panogi kot
produktivnosti in inovativnosti (Tekavec, 2006). V tem času so se ustanavljale velike
tovarne oziroma lesnopredelovalna podjetja, ki so proizvajala končne izdelke za velik
domači jugoslovanski trg. V času po osamosvojitvi Slovenije pa so se ta podjetja, zaradi
izgube velikega trga, spopadale s številnimi poslovnimi ovirami, ki pa jih, zaradi
zastarele tehnologije, pomanjkanja inovacij in nagnjenosti k masovni proizvodnji
nizkocenovnih, nekakovostnih proizvodov, niso mogli premagati (Tajnikar, 2005).
Nadalje so lesnopredelovalna podjetja zaradi zaostrenih pogojev poslovanja vso svojo
energijo in kapital usmerjala v ohranitev obstoječega stanja oziroma v boj za preživetje,
za izobraževanje kadrov, tehnološki razvoj in raziskave pa je le-tega zmanjkalo (Prislan
in sod., 2015). Vsi ti razlogi in konkurenčno slabo državno makroekonomsko okolje za
lesnopredelovalno panogo od osamosvojitve naprej, je povzročilo krizo
lesnopredelovalne panoge in njeno krčenje (Humar, 2012).
Večji ukrepi države za spodbujanje lesnopredelovalne panoge so vidni šele po svetovni
gospodarski krizi leta 2008, ko je s strani Združenja lesne in pohištvene industrije prišlo
do podpisa pisma o nameri z naslovom Gozd in les za trajnostni razvoj Slovenije. S
pismom o nameri so izpostavili tri cilje pisma, kot so, razumevanje da je gozdno-lesni

2
Slomšek U. Analiza poslovnega okolja podjetja Energoles Bohor d.o.o.
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakul., Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

sektor pomemben za gospodarski trajnostni razvoj, povečati porabo lesa ter pridobiti
čim več dodane vrednosti in delovnih mest iz slovenskega lesa oz. slovenskih gozdov
(Kozorog Blatnik, 2013). To pismo o nameri in zavedanje, da ima Slovenija bogato
surovinsko zaledje, ki ga ne izkorišča v celoti, je privedlo do prvega Akcijskega načrta
za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 pod
sloganom Les je lep (Miklič, 2012). Kot bistven cilj izpostavljajo vzpostavitev
povezane gozdno-lesne verige, ki bi s finančnimi ukrepi vzpodbujanja omogočila večjo
predelavo lesa v Sloveniji (Miklič, 2012). To bi posledično omogočilo tudi boljše kupne
pogoje proizvodov primarne predelave proizvajalcem končnih izdelkov, saj ti večina teh
proizvodov kupujejo v sosednjih državah, kot je na primer Avstrija, kamor izvažamo
večino okroglega lesa (Kraševec, 2012). To pa iz ekonomskega vidika ni ekonomično
za lesnopredelovalno industrijo, zato je potrebno, da je veriga povezana od gozda do
končnega izdelka (Humar, 2012).
Kot najšibkejši člen lesnopredelovalne panoge se izpostavlja prav primarno predelavo
lesa, saj so podjetja tehnološko bolj zaostala od ostalih členov gozdno-lesne verige in
njihovih konkurentov. Za večjo konkurenčnost bo potrebna nadgradnja žagarskih
obratov v proizvodnjo polizdelkov. Možnost okrepitve položaja tega člena se kaže
predvsem v posodobitvah, tako znanja zaposlenih, kot tudi tehnologije in poslovnega
modela (Ferjančič, 2016). V luči zavedanja se slabega stanja primarne
lesnopredelovalne panoge so v letu 2016 slovenski žagarji in trgovci rezanega lesa
ustanovili zavod SLOLES z namenom oživitve, zaščite interesov (v pogovorih z
pristojnimi ministrstvi, diplomacijo in tujimi državami) ter razvoja lesnopredelovalne
panoge (Gozdno gospodarstvo …, 2017). Njihovi glavni cilji so doseči dolgoročne
pogodbe za dobavo surovine, tehnološko posodobitev proizvodne in oblikovanje
blagovne znamke SLOLES, za skupen prodor na tuje trge (Šubic, 2017).
Vsako podjetje, tudi lesnopredelovalno, mora za svoj uspešen razvoj ves čas pozorno
spremljati in analizirati svoje poslovno okolje, saj mu le to omogoča, da ugotovi,
kakšno je trenutno stanje podjetja, kakšni so njegovi potenciali, katere so njegove
prednosti in priložnosti v okolju, kakšne so slabosti in nevarnosti ter pripravi ustrezno
strategijo za nadalji razvoj podjetja (Kos, 2010). Jaklič (2009) poslovno okolje podjetja
opredeljuje kot poslovni ekosistem, kjer je le v koevoluciji elementov možen uspešen
gospodarski in širše družbeni razvoj in ga deli na zunanje in notranje okolje. Zunanje
okolje predstavljajo vsi dejavniki zunaj podjetja, na katere podjetje kratkoročno nima
večjega vpliva. Zunanje okolje dalje deli na kontekstualno in transakcijsko okolje, kjer
pod kontekstualno okolje prišteva politično-pravne, ekonomske, socio-kulturne ter
tehnološke dejavnike, med dejavnike transakcijskega okolja pa prišteva elemente, ki
neposredno vplivajo na delovanje podjetja in se vežejo na organizacijo trgov, kjer
podjetje deluje. Notranje okolje sestavljajo dejavniki znotraj podjetja, kot so
organizacijska struktura, razporeditev moči, sistemi nadzora in kultura podjetja, ki jo
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ustvarjajo in sooblikujejo zaposleni v podjetju. Za podjetje predstavljata kontekstualno
in transakcijsko okolje poslovni ekosistem, v katerem ta deluje in se razvija (Jaklič,
2009).
1.2

CILJ NALOGE IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE

V nalogi želimo ugotoviti trenutno stanje lesnopredelovalnega podjetja Energoles Bohor
d.o.o, kot proizvajalca in ponudnika žaganega lesa, rezanega furnirja, peletov in
ponudnika storitev primarne lesne industrije v Sloveniji. S pomočjo različnih analiz
poslovnega okolja želimo prispevati k razumevanju družbenih, ekonomskih, političnih
in drugih dejavnikov okolja, v katerem se nahaja lesnopredelovalna industrija v
Sloveniji in posledično lesnopredelovalno podjetje Energoles Bohor d.o.o ter ugotoviti
kako le-ti vplivajo na poslovanje omenjenega podjetja. Na podlagi ugotovitev želimo
izpostaviti področja, ki bi pripomogla k boljši poslovni uspešnosti podjetja in
lesnopredelovalne industrije v Sloveniji. V okviru teh ciljev naloge smo opredelili
naslednje raziskovalne hipoteze:
1. Širše zunanje poslovno okolje močno vpliva na stanje lesnopredelovalne
industrije v Sloveniji, ter na uspešnost poslovanja podjetja Energoles
Bohor d.o.o
2. Otežena dostopnost do domače surovine za proizvodnjo vpliva na
poslovni uspeh podjetja Energoles Bohor d.o.o.
3. Zaradi dobrih povezav s konkurenti, odličnih infrastrukturnih povezav,
prilagodljivosti pri zadovoljevanju kupcev, diverzifikazije dejavnosti ima
podjetje Energoles Bohor d.o.o konkurenčne prednosti za doseganje
dolgoročne uspešnosti na trgu.
1.3

PREDSTAVITEV PODJETJA ENERGOLES BOHOR D.O.O.

Podjetje Energoles Bohor, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. (v nadaljevanju
Energoles Bohor d.o.o.) je družinsko podjetje, ki se nahaja v občini Šentjur.
Ustanovljeno je bilo marca leta 2009. Odgovorna oseba oziroma direktor podjetja je
Miha Amon, podjetje pa je v 100 % lasti brata Luke Amona. Skladno s Standardno
klasifikacijo dejavnosti (SKD) ima podjetje registrirano kot glavno dejavnost C16.100 žaganje, skobljanje in impregniranje lesa. Po Zakonu o gospodarskih družbah (2015)
spada podjetje v skupino majhnih družb1 (AJPES, 2017).

1

Podjetje zaposluje 19 ljudi in je v letu 2016 imelo vrednost aktive večjo od 350.000 € in manjšo od
4.000.000 €, vrednost čistih prihodkov pa med 700.000 € in 8.000.000 €
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Podjetje nadaljuje dolgoletno tradicijo lesnepredelovalne panoge na lokaciji podjetja v
Šentjurju, kjer se je po letu 1954 razvila močna žagarska industrija podjetja Bohor d.d.,
predvsem zaradi bližine surovinskega zaledja, ki ga predstavlja pogorje Bohorja. V
zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja se je lesnopredelovalna panoga na območju
spopadla z mnogimi izzivi in doživela številne spremembe. Zato se je leta 2009 družina
Amon, s ciljem po ohraniti obstoječe industrijske lokacije ter nadaljevanja z
lesnopredelovalno panogo, odločila za ključen poslovni korak - za nakup dela
lesnopredelovalnega podjetja Bohor d.o.o. Podjetje je nastopilo na trgu pod novim
okriljem in s spremenjenim imenom - in sicer Energoles Bohor, proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o. Ponudbo je podjetje razširilo in v kakovosti nadgradilo. Poleg prvotne
proizvodnje žaganega lesa, prodaje rezanega furnirja in sušenja lesa ter nudenja
storitev/uslug primarne lesne industrije so svojo ponudbo razširili še na proizvodnjo
peletov, prodajo drv in toplotne ter električne energije.
Kot vhodno surovino v proizvodnjem procesu uporabljajo 90 % hlodovine iz slovenskih
gozdov, predvsem bukovino, ki jo podjetje odkupuje v krogu 60 km od sedeža podjetja.
10 % pa predstavlja uvoz iz sosednje Hrvaške. Dobavitelji hlodovine so večji lesni
ponudniki iz okolice, med njimi kmetijsko-gozdarske zadruge, lesni trgovci in državno
podjetje Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG). Podjetje osnovno surovino za
proizvodni proces nabavlja preko posrednikov in ima dobaviteljsko verigo
vzpostavljeno vse od leta 2009 (Amon, 2017). Letna zmogljivost žagarskega obrata,
kjer uporabljajo tračni žagalni stroj, je 7.000 m3 in spada med srednje velik žagarski
obrat (Perme, 2009). Proizvodnjo in storitve podjetje ponuja v največji meri domačemu
trgu, prodaja pa se širi tudi v tujino, predvsem na italijanski in japonski trg. Stalni kupci
predstavljajo okoli 20 do 25 % prihodkov, večji kupci med 35 do 40 % prihodkov,
ostalo pa predstavljajo drugi manjši kupci. Leta 2011 je podjetje pridobilo tudi FSC
CoC certifikat, predvsem zaradi potrebe izvoza na tuje trge (Amon, 2017). S tem
dokazujejo, da v proizvodnem procesu uporabljajo surovino iz gozdov, kjer se
gospodari trajnostno, sonaravno in večnamensko (SIQ, 2017). Na področju proizvodnje
pelet so se pridružili novi tržni znamki S4Q, ki jo vodi Gozdarski inštitut Slovenije in
služi kot sistem zagotavljanja kakovosti in kontrole (S4Q, 2016).
Ključno vodilo delovanja podjetja je zagotavljanje visoko kakovostnih proizvodov in
storitev. Le-to dosega s strogim nadzorom kakovosti dohodnih surovin in proizvodnega
procesa. Pri svojem poslovanju podjetje nenehno išče nove načine posodobitve
proizvodnje, sledi trendu energetsko varčne industrije in krožnega gospodarstva.
Kakovost ponudbe na področju predelave in obdelave lesa, storitev in lastne blagovne
znamke pelet, potrjujejo stranke s stalnostjo in vedno večji tržni delež, ki ga podjetje
zaseda na slovenskem trgu (Amon, 2017).
Na tradicionalnih temeljih in z dolgoletnimi izkušnjami podjetje ostaja vodilno na
slovenskem trgu pri proizvodnji bukovine (Amon, 2017). V letu 2016 je po podatkih
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AJPES-a (2017) podjetje poslovalo z dobičkom (10.652,67 EUR), kar dokazuje, da so
se vsa dosedanja vlaganja v posodobitev obrata izplačala in daje to vzpodbudne
nadaljne pogoje za uspešno poslovanje.
Iz pregednice 1 je razvidno, da so se prihodki iz poslovanja vse do leta 2012 povečevali,
nato pa vse do leta 2016 nihali. V letu 2013 je podjetje zabeležilo čisto izgubo, ki je bila
rezultat odpisa terjatev zaradi stečajev velikega števila pohištvenih podjetij. V letu 2015
je podjetje izkazalo glede na prihodke iz poslovanja najvišji čisti dobiček, kar je bil
rezultat nižje cene vhodne surovine za predelavo in povečanje prodaje lesnih pelet.
Konec leta 2016, v času kurilne sezone, je analizirano podjetje v obratu proizvodne
lesnih peletov doživel požar, ki je za pol meseca ohromil proizvodnjo in posledično je
prišlo do večjega izpada prihodkov ter manjšega čistega dobička. Razlog za nižji čisti
dobiček v letu 2016 pa lahko povezujemo tudi s povečanjem števila zaposlenih, saj so v
preteklosti delavci bili zaposleni v hčerinskem podjetju (Amon, 2017). Posledično so se
zvišali stroški dela.
Preglednica 1: Podatki o poslovanju podjetja skozi celotno njegovo poslovanje (Bizi ..., 2017)

Leto

Prihodki iz
poslovanja (€)

Odhodki iz
poslovanja (€)

Čisti prihodki Čisti dobiček ali
od prodaje (€)
izguba (€)

2009

965.695,00

938.173,00

856.759,00

29.312,00

2010

1.642.671,00

1.670.630,00

1.293.631,00

2.631,00

2011

1.871.781,00

2.047.902,00

1.772.733,00

12.412,00

2012

1.640.357,00

1.649.643,00

1.448.874,00

25.657,00

2013

1.830.001,00

1.859.859,00

1.481.572,00

-7.260,00

2014

1.811.526,00

1.895.280,00

1.692.049,00

4.905,00

2015

2.119.674,00

2.080.951,00

1.883.176,00

41.140,00

2016

1.922.551,00

1.923.129,00

1.768.873,00

10.653,00
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2

PREGLED OBJAV S PODROČJA LESNOPREDELOVALNE PANOGE

Tekavec (2006) je v svojem diplomskem delu analiziral stanje in trende lesne panoge še
pred svetovno krizo, kjer je izpostavil pomembnost prilagoditve lesnih podjetij na
globalizacijo in z njo povečano konkurenco tujih trgov. Z analizo stanja je ugotovil
zaostanek celotne panoge za slovenskim gospodarskim povprečjem, saj se večina lesnih
podjetij zaradi pomanjkanja znanja in kapitala ni prilagodila na novi družbenoekonomski sistem. Tekavec je mnenja, da bi morala podjetja izkoristiti medpodjetniška
povezavanja, saj bi tako bolje konkurirala na svetovnem trgu, hkrati pa dati pozornost
trendom, kot so: večje zahteve strank, večanje pomena znanosti in tehnologije,
upoštevanje ekoloških teženj, selitev proizvodnje in gradnja blagovne znamke, za
doseganje večje konkurenčnost v prihodnosti.
Kraševec (2012) je v svojem diplomskem delu ovrednotil slovensko politiko na
področju lesne industrije, kjer je prišel do ugotovitev, da je bila lesna industrija vseskozi
od osamosvojitve naprej zanemarjena in zapostavljena s strani slovenskih institucij, kar
ji je povzročilo veliko škode. Probleme za veliko škodo vidi predvsem v nepovezanosti
gozdno-lesne verige, preteklega reklamiranja uporabe lesa za kurjavo in za podporo
inštalacij toplotnih naprav ter razdeljenosti gozdne in lesne industrije med dve
ministrstvi. Kraševec (2012) izpostavlja tudi koruptivnost samih koncesionarjev pri
gospodarjenju z gozdovi, kar je ugotovila tudi protikorupcijska komisija in računsko
sodišče.
Kljub bogatemu surovinskemu zaledju za lesnopredelovalno panogo v Sloveniji in njeni
neizkoriščenosti se le-tej daje pozornost šele v zadnjih letih. Po svetovni krizi leta 2008,
ki je močno prizadela lesnopredelovalno panogo, je Vlada Republike Slovenije leta
2012 sprejela akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v
Sloveniji do leta 2020. V akcijskem načrtu, kjer na podlagi analize stanja
lesnopredelovalne panoge določajo cilje, ukrepe in kazalnike v celotni gozno-lesni
verigi, opredeljujejo les kot strateško surovino, kar je za to panogo bistvenega pomena
in ji daje možnost razvoja (Miklič, 2012). Vendar pa je stroka kritična do Akcijskega
načrta, saj menijo, da načrt ne vzpodbuja predelave lesa v končne izdelke ampak daje
podporo biomasi, kar pa predstavlja veliko neizkoriščenost za večji donos panoge (STA,
2013).
Veršič (2014) je z analizo in primerjavo poslovnih okolij lesne panoge Nemčije in Švice
ugotovila, da obstaja poslovna priložnost za slovenska lesna podjetja, ki proizvajajo
proizvode z višjo dodano vrednostjo, da vstopijo na tuje trge. Z vstopom na izredno
razvit trg, kjer je konkurenca izredno močna ter se zahteva visoka kakovost in
zanesljivost, je pomembno, da podjetja vlagajo v svoj razvoj, izobraževanje in da sledijo
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zahtevam trga. S tem bi podjetja izboljšala konkurenčni položaj slovenske lesne panoge,
ki je sedaj precej nizek.
Prislan in sod. (2015) v svojem članku o stanju žagarske panoge v Sloveniji v obdobju
2013/2014 ugotavljajo, da v Sloveniji prevladujejo predvsem manjši žagarski obrati, ki
imajo razpoložljivo letno kapaciteto razreza pod 5.000 m3, skupaj pa letna kapaciteta
vseh obratov dosega okoli 650.000 m3. To je v primerjavi z drugimi evropskimi
državami (Avstrija, Nemčija, Švedska, Finska), ki imajo neprimerljivo večje proizvodne
kapacitete in tehnološko naprednejše obrate zelo malo. Vse to nakazuje na veliko
neizkoriščenost potencialov in nekonkurenčnost na trgu. Večina surovine se izvozi, saj
se je zaradi krize v gradbeništvu in pohištveni industriji proizvodnja žaganega lesa
zmanjševala. Poleg tega pa za vzrok izvoza izpostavljajo še razdrobljenost žagarske
industrije in njeno nepovezanost, tako med žagarskimi obrati, kot tudi v gozdno-lesni
proizvodni verigi.
Pirjevec (2015) je z analizo poslovanja lesnopredelovalne panoge v Sloveniji, Avstriji
in Poljski ter s primerjavo panoge med državami ugotovil, da slovenska
lesnopredelovalna panoga zaostaja tako za povprečjem slovenskih predelovalnih
dejavnosti, kot tudi za povprečjem avstrijske lesnopredelovalne dejavnosti. Prav tako pa
so bili določeni analizirani kazalniki poljske lesnopredelovalne panoge, kot so
gospodarnost poslovanja, gospodarnost na zaposlenega, boljši od slovenskih. Prav
gospodarnost slovenske lesnopredelovalne panoge, ki predstavlja razmerje med
prihodki in odhodki iz poslovanja ter je kazalnik poslovne uspešnosti, ki hkrati tudi
pojasnuje dosežene poslovne rezultate glede na vložene prvine poslovnega procesa
(Ajpes, 2017), je občutno slabša od gospodarnosti analizirane panoge v drugih dveh
državah. Izpostavlja, da so slaba tehnološka opremljenost, nizko vlaganje v razvoj
proizvodov in tehnologij ter slaba oskrba panoge z domačo surovino razlogi za slabo
poslovanje slovenske lesnopredelovalne panoge.
Poznič (2015) je v svojem diplomskem delu s proučevanjem lesne panoge na Savinjsko
Šaleškem območju prišel do ugotovitev, da je to območje surovinsko zelo ugodno za
lesno panogo, saj prevladujejo drevesne vrste kot so smreka, bukev in macesen ter so
hkrati tudi surovinsko samozadostni (71 % gozdnatost). Vendar pa na Savinjsko
Šaleškem območju prevladujejo predvsem lesna podjetja, ki proizvajajo proizvode z
nizko oziroma srednje visoko dodano vrednost in ki hkrati nimajo izdelanega
strateškega načrta z dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji, kar pa za nadaljni razvoj
panoge na tem območju ni vzpodbudno. Z anketiranjem 14 podjetij iz gozdarske in
lesnopredelovalne panoge, je prišel do rezultatov, da ima le petina podjetij izdelan
strateški načrt s kratkoročnimi cilji in ustvarjeno blagovno znamko, kar pa je za
dolgoročno poslovanje podjetij na tem območju neugodno. Težave, s katermi se
podjetja soočajo pri poslovanju so tudi nizka izobrazbena struktura zaposlenih,
tehnološka zastarelost, pomanjkanje trženja, slabo črpanje evropskih sredstev, slabo
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medsebojno povezovanje in pomanjkanje razvoja novih proizvodov z višjo dodano
vednostjo.
3

OPREDELITEV POSLOVNEGA OKOLJA PODJETIJ

3.1
ANALIZA ŠIRŠEGA ZUNANJEGA OKOLJA
V začetni fazi analize poslovnega okolja podjetja smo najprej analizirali zunanje okolje
podjetja, katero je razdeljeno na kontekstualno in transakcijsko okolje (Jaklič, 2009).
Metodološko bomo kontekstualno okolje analizirali s pomočjo PEST(LE) analize
poslovnega okolja. V oviru transakcijskega okolja pa smo konkurenco proučevali s
pomočjo Porterjevega modela petih silnic oz. Porterjevega modela konkurence.
3.1.1 PEST(LE) analiza
PEST analiza se uporablja za analiziranje zunanjega okolja podjetja. S proučevanjem
zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje podjetja, a nanje nimamo vpliva, želimo
ugotoviti splošno stabilnost podjetja v poslovnem okolju. Dejavniki PEST analize so Ppolitično okolje, E- ekonomsko okolje, S- socialno in kulturno okolje ter T- tehnološko
okolje (Jaklič, 2009). Ker pa je lesnopredelovalna industrija vpeta v naravoslovje, smo
poleg teh dejavnikov razširili analiziranje še na variacijo PEST analize, kjer se proučuje
pravne dejavnike (L) in okoljske dejavnike (E) – torej PEST(LE) analiza (Veršič,
2014). V Sloveniji sta politično in pravno okolje med seboj zelo povezana, zato ju bomo
obravnavali skupaj.
Pri proučevanju politično-pravnega okolja je potrebno analizirati obstoječo pravno
ureditev in zakonodajo neke države saj ima močan vpliv na tržno okolje. Pomembni sta
vrsta in urejenost pravnega sistema države, stabilnost političnega okolja, kako politika
vlade vpliva na zakonodajo (zlasti davčno politiko, delovno zakonodajo, zakonodajo s
področja ustanavljanja podjetij, računovodske standarde ter politiko spodbujanja
podjetništva), kakšne sporazume sklepa vlada z drugimi državami (zunanje-trgovinska
regulativa) in kako ta vplivajo na poslovanje podjetja ter fleksibilnost trga delovne sile
(Kos, 2011).
Ekonomska uspešnost določa podjetju obstoj in stopnjo razvoja, zato je pomembno da
podjetje pozna elemente ekonomskega okolja. Med elemente, ki jih pri analiziranju
ekonomskega okolja obravnavamo, prištevamo makroekonomsko in mikroekonomsko
politiko, gibanje makroekonomskih kazalnikov, kot so npr. Bruto domači proizvod
(BDP), dužbeni dohodek po glavi prebivalca, splošna raven in gibanje cen, zaposlenost,
obrestne mere itd., ter poslovni cikel. Vlada preko ekonomskih dejavnikov, ki so
sestavni del makroekonomske politike, zagotavlja stabilnost cen, znižuje stopnjo
brezposelnosti, zagotavlja ustrezno gospodarsko rast, uravnoteženost plačilne bilance,
stabilnost deviznega tečaja, ustrezno višino davkov in obrestnih mer (Jaklič, 2009).
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Proučevanje socio-kulturnega okolja zajema proučevanje demografskih značilnosti
okolja. V sklop preučevanja spadajo elementi družbenega gibanja (demografija),
družbene vrednote, izobrazbena struktura (predvsem delovne sile), spreminjanje
starostne stukture delovne sile, potrošnja, spremembe v življenjskem slogu. Vse to
vpliva na vedenje potencialnih kupcev in odnos potrošnikov do proizvoda ter
posledično na velikost tržnega deleža podjetja na trgu, saj potrošniki močno vplivajo na
porabo tržnih dobrin (Jaklič, 2009).
Tehnološki razvoj je postal pomembna sestavina uspeha podjetja, neglede na vrsto
dejavnosti, ki jo izvaja. Uspevajo tista podjetja, ki so sposobna v svoje poslovanje
uvajati najsodobnejše dosežke predvsem razvojno-raziskovalnega dela. Taka podjetja
imajo pomembno konkurenčno prednost pred ostalimi. Pri tehnološkem okolju
proučujemo elemente, kot so vpliv tehnologije na proizvodnjo v smislu zmanjševanja
stroškov in dviga kakovosti ter izpolnjevanja standardov, stopnjo inovacij in invencij,
raziskovalno-razvojno politiko države (kolikšna so sredstva vlade za raziskave in razvoj
ter kakšen odnos imata vlada in gospodarstvo do tehnologije), razvoj v družbi, hitrost
prenosa znanja in tehnologij v prakso ter vpliv tehnologije na prodajne poti in
komunikacijo s potrošniki (Jaklič, 2009).
V okviru okoljskih dejavnikov obravnavamo elemente kot so okoljska zakonodaja in
okoljske dajatve, klima oziroma klimatske spremembe in odnos družbe do okolja, saj leti postajajo vedno bolj pomembni predvsem zaradi zaostrovanja na področju
zmanjševanja onesnaženosti ozračja, ki izhajajo iz svetovnih in evropskih pravnih
zahtev povezanih s klimatskimi spremembami. Posledično okoljski dejavniki vplivajo
na višino določenih virov, zlasti energije, ki jo podjetja uporabljajo v svoji proizvodnji.
(Veršič, 2014).
3.1.2 Porterjev model konkurence
Za proučevanje transakcijskega okolja podjetja se najpogosteje uporablja razširjeni
Porterjev model petih silnic oziroma model konkurence, kjer podrobno analiziramo
panogo in ocenimo stopnjo privlačnosti za vstop na trg. Porter za proučevanje
konkurence v svojem modelu predstavlja pet konkurenčnih silnic (Jaklič, 2009). To so:
panožna konkurenca, potencialna konkurenca, pogajalska moč kupcev, pogajalska moč
dobaviteljev in možnost pojava novih substitutov, ki jih bomo v nadaljevanju
predstavili.
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Potencialna konkurenca
oz. nevarnost vstopa
novih konkurentov

Panožna konkurenca
Pogajalska moč
dobavitejev

Tekmovalnost med
obstoječimi podjetji

Pogajalska moč
kupcev

Možnost pojava novih
substitutov

Slika 1: Porterjev model konkurence v panogi s petimi silnicami ( Jaklič, 2009: 277)

3.1.2.1 Panožna konkurenca
Panožno konkurenco med drugim poimenujemo tudi kot tekmovanje med obsoječimi
podjetji, kjer so ta podjetja medsebojno odvisna, saj poteza enega konkurenta povzroči
reakcijo drugih podjetij, da ohranijo svoj položaj v panogi (Jaklič, 2009). Jaklič (2009)
navaja sedem spremenljivk panožne konkurence, ki vplivajo na intenziteto konkurence:
1. Število konkurentov: v panogi, kjer se pojavlja manjše število
podjetij, ki so si med seboj enakovredna po velikosti in moči, je
rivalstvo močnejše, kot pa v panogi, kjer je večje število podjetij, ki
se med seboj razlikujejo.
2. Stopnja rasti panoge: v panogah s počasno rastjo obstaja velika
konkurenca med podjetji, saj lahko podjetje svoj tržni delež poveča
le na račun drugih konkurentov.
3. Značilnost proizvoda: spremenljivka, kjer v panogi z
nediferenciranimi in podobnimi proizvodi ali storitvami obstaja
močna konkurenca in je za sam nakup odločilna cena. Tu obstaja
zelo močen boj za tržni delež.
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4. Delež stalnih (fiksnih) stroškov: visoki fiksni stroški, ki jih ni
mogoče zmanjšati, pomenijo večjo konkurenco in imajo za
posledico zapolnitev kapacitet in zniževanje cen.
5. Omejitev zmogljivosti: v določenih panogah obstajajo omejitve
obsega, kjer podjetja povečajo proizvodnjo le v zelo velikem
obsegu. To na trgu poruši razmerje med ponudbo in
povpraševanjem, saj pride do presežka ponudbe, kar posledično
privede do znižanja cen. Nizke cene povzročijo zmanjšanje podjetij
in posledično zmanjšanje ponudbe, kar nato povzroči zvišanje cene
produkta, kar zopet privabi nova podjetja. Ustvari se tako
imenovan »začaran krog«.
6. Višina izstopnih ovir: podjetja zaradi ekonomskih, strateških ali
emoncionalnih faktorjev še vedno vztrajajo v določeni panogi,
kljub zmanjševanju dobička ali celo ustvarjanju izgube. Tradicija,
fiksni stroški izhoda, državne in družbene omejitve ter
specializirana sredstva ali znanje, ki imajo zunaj panoge
neuporabno vrednost so tiste izstopne ovire, ki podjetja silijo k
vztajanju.
7. Raznolikost konkurentov: vsako podjetje ima svojo strategijo, cilje,
organizacijo, katere drugi konkurenti ne poznajo. To lahko vodi do
negotovosti ostalih konkurentov in nepredvidljivih potez, ki lahko
nehote škodujejo drugim podjetjem v panogi ter do večje
tekmovalnosti.
3.1.2.2 Potencialna konkurenca
Potencialna konkurenca ali nevarnost vstopa novih podjetij je odvisna predvsem od
vstopnih ovir in odzivov obstoječih konkurentov. Vstop novih podjetij večinoma
prinaša znižanje donosnosti kapitala podjetij v panogi, zato je odziv obstoječih podjetij
močno negativen. Najpogostejše ovire, ki jih potencialna konkurenca za vstop v panogo
mora preseči so ekonomija obsega, kjer v določenih panogah mora vstopajoče podjetje
doseči določeno ekonomijo obsega, da je lahko konkurenčno ostalim v panogi, kar pa je
povezano z visokimi stroški. Druga ovira je diferenciacija proizvodov, kjer je zaradi
priznane blagovne znamke že obstoječih podjetij potrebno veliko sredstev in vztrajnosti
za preboj na trg. Zahteva po kapitalu predstavlja veliko začetno oviro, saj določene
panoge zahtevajo visoke in tvegane začetne investicije. Pri stroških zamenjave
dobavitelja, ki se ustvarijo pri kupcu, mora novo vstopajoče podjetje postaviti takšno
ceno proizvoda, da se kupcu splača zamenjati dobavitelja. Potencialni konkurent mora
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imeti tudi urejen dostop do prodajnih poti, kar pa zahteva dodatne izdatke. Intelektualna
lastnina je naslednja ovira, kjer z zaščito patenta postavimo oviro ostalim konkurentom.
Zadnja ovira je lahko tudi zakonodaja, kjer lahko država s svojimi vzvodi omejuje vstop
v panogo (Jaklič, 2009).
3.1.2.3 Pogajalska moč kupcev
Kupci lahko s svojo močjo vlivajo na ceno, kakovost proizvoda in na dodatne storitve.
Če imajo veliko pogajalsko moč, to pomeni, da je malo kupcev in veliko prodajalcev,
povzročijo znižanje cen ter povečanje kakovosti izdelkov in dodatnih storitev. S tem pa
zmanjšujejo dobičkonosnost panoge in podjetja med seboj začnejo cenovno tekmovati.
Primeri kupčeve velike moči so kadar ima kupec velik delež v prodaji podjetja, ali so
stroški zamenjave dobavitelja nizki, ali je zaradi nizkih dobičkov pri nakupih cenovno
zelo občutljiv, ima možnost lastne proizvodnje produkta, ki ga kupuje ali pa je
popolnoma informiran o dobaviteljevih stroških, tržnih cenah in povpraševanju (Jaklič,
2009).
3.1.2.4 Pogajalska moč dobaviteljev
Moč dobaviteljev se kaže, kadar lahko spreminjajo ceno ali kakovost svojih proizvodov,
brez da bi to imelo kakšen vpliv na lastno poslovanje, kar ima za posledico odtegovanje
dobička drugim podjetjem v isti panogi in posledično zmanjšanje dobička celotne
panoge. Dobavitelji so močni kadar panogo nadzoruje le nekaj velikih proizvajalcev,
število podjetij v panogi pa je veliko, kadar je strošek zamenjave dobavitelja previsok
ali da dobavitelji razpolagajo z diferenciranim proizvodom. Veliko moč imajo tudi v
primeru neobstoja substitutov, ki bi nadomestila njihov proizvod ali ko ima proizvod
pomembno vlogo pri kakovosti proizvodov kupca (Jaklič, 2009).
3.1.2.5

Grožnje substitutov

Poleg podjetij znotraj panoge pa lahko dodatno konkurenco ustvarjajo podjetja izven
panoge, ki proizvajajo substitute. Substitut je proizvod, ki je sicer drugačen od
proizvodov določene panoge, vendar pa zadovoljuje enake potrebe. Grožnjo lahko
substitut predstavlja v primeru, če so stroški prehoda nizki in če je nadomestljivost
popolna. S tem tudi zmanjšuje dobiček prvotne panoge, saj določajo maksimalne cene
proizvodov te panoge (Jaklič, 2009).
3.2

ANALIZA NOTRANJEGA OKOLJA PODJETJA

Notranjo analizo okolja podjetja smo izvedli s pomočjo SWOT analize. Z izvedbo
SWOT analize smo predstavili glavne prednosti in slabosti v obstoječem poslovanju

13
Slomšek U. Analiza poslovnega okolja podjetja Energoles Bohor d.o.o.
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakul., Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

podjetja ter priložnosti in nevarnosti zunaj podjetja, torej v poslovnem okolju (Tekavec,
2006).
3.2.1 SWOT analiza
Namen analize je pomoč pri strateških odločitvah podjetja, končni rezultati analize pa
nam podajo smernice kam točno usmeriti poslovanje podjetja (Kos, 2010). SWOT
analiza je sestavljena iz dveh delov in sicer iz analize notranjega okolja podjetja, pri
kateri iščemo prednosti in slabosti v trenutnem poslovanju podjetja. Interna analiza nam
pomaga ugotoviti trenutni položaj podjetja, omogoča spoznanje lastnih strateških
prednosti/slabosti in kje so možnosti prilagoditve za večji poslovni uspeh. Drugi del
SWOT analize pa predstavlja analiza zunanjega okolja, ki ocenjuje okolje, v katerem
podjetje deluje in na katerega podjetje kratkoročno nima vpliva, nanj se lahko samo
prilagodi. V tem delu analize se zbirajo informacije iz okolja, v katerem iščemo
priložnosti in nevarnosti, ki lahko doletijo podjetje (Pezdevšek Malovorh, 2010). Na
koncu je pomembno, da dobljene rezultate znamo vključiti v mehanizem delovanja
podjetja, kjer je potrebno graditi na izpostavljenih prednostih, odpraviti pomanjkljivosti,
izkoristiti priložnosti ter se izogniti nevarnostim v poslovnem okolju (Kos, 2010).
Za oblikovanje strateških usmeritev podjetja se uporabljata ofezivni in defenzivni tip
strategij. Ofezivni pristop ima dve možni kombinaciji, in sicer, da uporabimo prednosti
za izkoriščanje priložnosti ali da izkoristimo priložnosti s premagovanjem slabosti. Pri
defenzivnem pristopu strateškega načrtovanja pa lahko uporabimo prednosti za
izogibanje nevarnostim ali pa se z minimiziranjem slabosti izogibamo nevarnostim
(Pezdevšek Malovrh, 2010).
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4

METODA DELA

Pri izdelavi diplomske naloge smo pridobivanje podatkov za analizo poslovnega okolja
primarno lesnopredelovalnega podjetja Energoles Bohor d.o.o. razdelili v dva sklopa. V
prvem sklopu smo pridobili in analizirali podatke o: a) splošnem stanju v zunanjem
poslovnem okolju s pomočjo Poročil o razvoju za leto 2015 in 2016 Urada RS za
makroekonomske analize in razvoj (UMAR) ter iz portala Statističnega urada RS
(SURS); b) stanju lesnopredelovalne panoge, kjer smo podatke črpali iz Akcijskega
načrta Les je lep, Strategije za večjo konkurenčnost lesnopredelovalne panoge in raznih
diplomskih, magisterskih del ter člankov na temo o lesnopredelovalni panogi. Drugi
sklop podatkov, ki so zajemali podatke o podjetju Energoles Bohor d.o.o. ter njegovi
konkurenčni prednosti in mestu na trgu, smo pridobili s poglobljenim intervjujem z
direktorjem podjetja g. Miho Amonom in preko javno dostopnih poročil o delovanju
podjetja.
Za analizo zunanjega okolja podjetja smo z razširjeno PEST(LE) analizo analizirali
politično-pravno, ekonomsko, socio-kulturno, tehnološko in naravno okolje poslovnega
okolja podjetja. Nato smo pri vsakem elementu zunanjega okolja izbrali dejavnike, ki
smo jih podrobneje analizirali in predstavili njihov vpliv na poslovno okolje podjetja
Energoles Bohor d.o.o, ter na podlagi lastnega mnenja ocenili ali imajo pozitivni
oziroma negativni vpliv na poslovanje podjetja. Nadalje smo še pri proučevanju
zunanjega okolja podjetja s pomočjo Porterjevega modela petih silnic analizirali
konkurenčnost lesno-predelovalno industrije in ocenili stopnjo konkurenčne moči, ki jo
ima analizirano podjetje v tej panogi.
Analizo notranjega okolja podjetja Energoles Bohor d.o.o. smo opravili preko SWOT
analize, kjer smo direktorja podjetja, prosili da nam našteje glavne SWOT faktorje, ter
jih rangira glede na pomembnost. Na podlagi izvedenih analiz smo v zaključkih
predstavili strateške cilje za prihodnost delovanja podjetja Energoles Bohor d.o.o. s
pomočjo strateškega načrtovanja.
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5
5.1

REZULATI
REZULTATI ANALIZE ZUNANJEGA OKOLJA

5.1.1 PEST(LE) analiza
5.1.1.1 Politično-pravno okolje
Preglednica 2: Obravnavani politično-pravni dejavniki

Dejavniki
Politični sistem države
Politična stabilnost
Pravni sistem države
Vpliv politike na gospodarstvo in
gospodarski razvoj
Stopnja korupcije
Davčna politika
Delovna zakonodaja
Birokratske ovire
Vpliv politike na lesnopredelovalno
industrijo
Certificiranje lesa

Vpliv
pozitivno
pozitivno
negativno
pozitivno
negativno
negativno
negativno
negativno
pozitivno
pozitivno

Slovenija je demokratična republika, ki temelji na načelu delitve oblasti na
zakonodajno, izvršilno in sodno. Freedom House (2017) je v svojem poročilu za leto
2016 stopnjo demokratičnosti v Sloveniji ocenil na 2.00 od 7.00 točk, kjer 1.00 točk
pomeni najvišjo stopnjo demokratičnosti, 7.00 pa najnižjo stopnjo demokratičnosti.
Najslabšo oceno demokratičnosti, in sicer 2.50 točk, sta dobila področje neodvisnosti
medijev in korupcija, najvišjo pa volilni sistem in lokalno upravljanje (1,50 točk). Od
leta 2004 naprej je Slovenija članica Evropske unije (EU), v sklopu katere države
članice vodijo skupno evropsko politiko. Z vstopom v EU, je Slovenija morala
prilagoditi svojo zakonodajo z evropsko, kar pa je prineslo določene prednosti in tudi
slabosti. Velika prednost je bila uvedba carinske unije, kjer ji je trgovanje brez carinskih
dajatev s članicami EU omogočilo razširitve trga, a hkrati povečalo konkurenco na
domačem trgu. Carinska unija ji omogoča prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala.
Po drugi strani pa podjetjem, ki trgujejo z nečlanicami, predstavlja veliko oviro, saj so
zaradi višjih stroškov poslovanja (carinska dajatev) in daljšega carinskega postopka
manj konkurenčni (Kalan, 2010).
Za državo in njeno gospodarsko stabilnost in vzdržno rast je pomembna politična
stabilnost, saj je osnova za dobro funkcioniranje države, hkrati pa pripomore, da je
država bolj privlačna za investitorje. V zadnjih letih je Slovenija ocenjena s strani
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evropskih institucij kot politično stabilna država, kljub temu, da je v zadnjem desetletju
doživela večkratno menjavo vlade (AMB, 2016), torej njeno nestabilnost. Vsaka nova
vlada pa seveda pomeni nov pogled na reševanje gospodarskih problemom, kateremu
sledijo vladni ukrepi. V zadnjih letih je vlada sprejela precej ukrepov z namenom
spodbujanja gospodarstva in gospodarske rasti (npr. Zmanjševanje administrativnih
ovir, izboljšanje insolventne zakonodaje, finančne vzpodbude, zmanjšanje sive
ekonomije itd.), zato ne preseneča, da se je Slovenija na lestvici enostavnosti poslovanja
Doing Business v letu 2016 uvrstila na kar 30. Mesto od 190 držav oziroma na 15.
Mesto med državami EU. Kot razlog relativno visoke uvrstitve navajajo izboljšanje
insolvenčne zakonodaje, kjer so stečajni postopki hitrejši in zmanjševanje birokratskih
ovir (Poročilo …, 2017). Kljub vsemu pa po podatkih Poročila o razvoju (2017)
gospodarstveniki še vedno opozarjajo na ovire za poslovanje podjetij v Sloveniji, kjer
kot glavne ovire omenjajo predvsem korupcijo, omejevalno delovno zakonodajo,
birokracijo in visoke davčne stopnje. Hkrati pa opozarjajo tudi na neučinkovitost
pravnega sistema pri reševanju sporov in izpodbijanju predpisov.
Velik vpliv na poslovno okolje ima pravni sistem, ki s svojo administracijo pripomore
ali pa otežuje poslovno uspešnost podjetja. Po podatkih UMAR-ja je konkurenčnost
Slovenije močno omejena zaradi neučinkovitosti pravnega sistema in nizkega zaupanja
v pravno državo. Zaupanje v pravno državo se je po podatkih Svetovne banke od
začetka gospodarske krize zmanjšalo. Zaupanje državljanov in podjetji v sodni sistem in
pravno državo sta slaba predvsem zaradi zaostankov in dolgotrajnih postopkov
obravnav (Poročilo …, 2017).
Korupcija predstavlja precejšen problem pri poslovanju podjetij, saj vpliva tako na
konkurenčnost, gospodarsko rast kot tudi na kredibilnost države na svetovnem trgu.
Raziskava Eurobarometra je pokazala, da ima kar 40 % podjetij v EU težave s korupcijo
pri poslovanju v svoji državi. V Sloveniji je ta odstotek še višji – korupcijo kot težavo
pri poslovanju navaja kar 59 % podjetij (STA, 2015). Vendar pa se po podatkih UMARja v zadnjih dveh letih stopnja zaznave korupcije zmanjšuje, ki pa je še vedno višja kot
pred gospodarsko krizo (Poročilo …, 2017). Na področju zmanjševanja korupcije je
prišlo v letu 2010 do spremembe zakonodaje. Z Zakonom o integriteti in preprečevanju
korupcije (2010) se je uredilo področje integritete in transparentnosti, preiskovalnim
institucijam pa je omogočil hitrejše in učinkovitejše delovanje v boju proti korupciji. Za
zmanjševanje korupcijskega tveganja v javnem sektorju je prišlo do sprememb pri
javnih naročilih, opravljanju javnih funkcij in upravljanju družb v državni lasti
(Poročilo …, 2017).
Pomemben kazalec privlačnosti poslovnega okolja je učinkovita davčna politika države,
ki mora krepiti produktivnost dela t.j. človeški kapital, inovativnost in podjetništvo ter
biti naklonjena rasti in razvoju podjetij, hkrati pa privabljati tuje investitorje (SIP,
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2013). Država s pobiranjem davka na dodano vrednost (DDV) omejuje produktivnost
dela in tuje investicije. Leta 2015 je s spremembo Zakona o davku na dodano vrednost
zvišala davčna osnova, in sicer osnovno iz 20 % na 22 %, oziroma nižjo iz 8 % na 9,5
%. S spremembo Zakona o davkih od dohodkov pravnih oseb (2016) pa je stopnjo
obdavčitve čistega dobička podjetja zvišala iz 17 % na 19 %. Gospodarstveniki še
vedno opozarjajo, da so glavne ovire pri poslovanju predvsem visoke davčne stopenje,
ki jih država zvišuje zaradi demografskih sprememb in vedno večje javne porabe
(Poročilo …, 2017).
Delovna zakonodaja je tudi eden od dejavnikov, ki zavirajo razvoj poslovnega okolja
podjetja, saj država z Zakonom o delovnih razmerjih (2013), kjer za zagotavljanje
socialne države zakonsko določa minimalno plačo delavcev, trajanje delovnika in druge
dolžnosti delodajalcev do delavcev, kar obremenjuje podjetja. Pri obdavčitvi dela, glede
na produktivnost, so davčne stopenje obdavčitve dela visoke, kar je pripeljajo do tega,
da je Slovenija v primerjavi s sosednjimi državami nekonkurenčna na trgu (Kikelj,
2009). Povprečna letna stopnja davka in prispevkov od plač je v letu 2016 v Sloveniji
znašala 34,99 % (PIS, 2017).
V Sloveniji se kljub številnim ukrepom še vedno soočamo z birokratskimi ovirami, ki
hkrati tudi odvračajo tuje vlagatelje (Poročilo …, 2017). Institucionalna konkurenčnost
Slovenije, ki kaže učinkovitost države pri podpori in spodbujanju razvoja je nizka.
Slovenija je v zadnjih letih naredila premike na posameznih področjih delovanja države,
npr. Zmanjševanje administrativnih ovir in izboljšanje insolvenčne zakonodaje, ni pa
prišlo do celovite prenove in modernizacije javne uprave. Še vedno pa zaostaja za
evropskimi državami, katere so naredile večje in hitrejše korake v sprembah regulacije
in zmanjševanju birokracije, kar vpliva na zmanjšanje relativne konkurenčne prednosti
poslovnega okolja v Sloveniji (Poročilo …, 2017).
Za izboljšanje poslovnega okolja lesnopredelovalne panoge je Vlada v letu 2012 izdala
Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige, s katerim želi do leta
2020 s številnimi ukrepi in subvencijami povečati gospodarski pomen lesne industrije,
povečati število zaposlenih in povečati konkurenčnost lesnopredelovalnih podjetij ter
privabiti tuje investitorje (Miklič, 2012). Poleg tega Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in zdravo prehrano (v nadaljevanju MKGP) v Programu razvoj podeželja
2014-2020 s pomočjo številnih ukrepov in subvencij krepi konkurenčnost gozdno-lesne
verige, tudi na področju predelave lesa. S podukrepom 6.4, kjer je predvidenih 64,7 mio
€, vzpodbujajo razvoj nekmetijskih dejavnosti, kamor spada tudi sekundarna predelava
lesa. Podporo lahko uveljavljajo fizične osebe, ki imajo na kmetiji registrirano
dopolnilno dejavnost ter mikro in majhna podjetja (Sebenik, 2015).
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Leta 2016 je država, zaradi poteka koncesijskih pogodb za upravljanje z državnimi
gozdovi, ustanovila državno podjetje Slovenski državni gozdovi d.o.o., ki je začela
upravljati z državnimi gozdovi in poskuša vzpostaviti povezano gozdno-lesno verigo
(SiDG, 2016).
Za konkurenčnost lesnopredelovalnih podjetij na tujih trgih je pomembno, da sledijo
mednarodnim trendom, predvsem na področju certificiranja. Tako v svetu obstaja več
različnih shem certificiranja – najbolj poznani sta FSC in PEFC, katerih osnovni namen
je zagotavljanje lesa iz gozdov, ki so gospodajenja v skladu z načeli (FM certifikati) in
zagotavljanje nadaljnje sledljivosti lesa v celotni verigi CoC certifikati (Chain of
custody). V lesnopredelovalni panogi morajo podjetja za zahtevne tuje trge, javna
zelena naročila in osveščene končne kupce pridobiti CoC certifikat, s katerim se
dokazuje, da je v proizvodnji uporabljena surovina, ki ji je mogoče izslediti izvor in je
pridobljena na način trajnostnega, večnamenskega ter sonaravnega gospodarjenja. (SIQ,
2017).
Politično-pravno okolje ima pomemben vpliv na analizirano podjetje. Le-to ga v prvi
vrsti omejuje z zakonodajo s področja zaposlovanja in visokimi davčnimi stopnjami ter
okoljskimi zahtevami. Zakon o delovnih razmerjih (2013), ki ureja delovna razmerja
sklenjena s pogodbo o zaposlitvi, omejuje podjetje predvsem z določitvijo minimalne
plače. Z visoko obdavčitvijo dela v primerjavi s sosednjimi konkurenčnimi državami
(npr. Avstrijo) pa zmanjšuje konkurenčno moč podjetja na tujih trgih. Glede na nizko
dodano vrednost proizvoda v lesnopredelovalni panogi tako visoke obdavčitve dela
pomenijo zmanjšanje konkurenčne moči podjetja doma in v tujini (Miklič, 2012).
Nadalje je podjetje pri poslovanju omejeno z Zakonom o varstvu okolja, saj v
proizvodnem procesu emisije ne smejo preseči predpisanih mejnih vrednosti (Zakon o
varstvu okolja, 2006). Na poslovanje podjetja pa pospeševalno vplivajo tudi razni
akcijski načrti in ukrepi s strani države, ki omogočajo pridobitve finančnih sredstev.
Energoles Bohor d.o.o. je na podlagi državnih ukepov povečevanja konkurenčnosti
lesnopredelovalne panoge s strani Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo
(MGRT) in MKGP za posodobitev proizvodnje od leta 2012 do 2016 pridobil kar
172.499,44 EUR (Erar, 2016). Za izvoz svojih proizvodov na zahtevne tuje trge, pa je
podjetje leta 2011 pridobila certifikat FSC CoC (Amon, 2017).
5.1.1.2 Ekonomsko okolje
Preglednica 3: Obravnavani ekonomski dejavniki

Dejavniki
Bruto družbeni proizvod (BDP)
Kupna moč
Stoopnja inflacije
Rast zaposlenosti in plač

Vpliv
pozitivno
pozitivno
pozitivno
pozitivno

"se nadaljuje"
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"nadaljevanje preglednice 3"
Dejavniki
Kazalec konkurenčnosti
Finančni sistem

Vpliv
pozitivno
negativno

Stabilno makroekonomsko okolje je ključnega pomena za hitrejšo krepitev dejavnikov
konkurenčnosti, vzdržno gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. V letu
2008 je celotni svetovni trg doživel gospodarsko in finančno krizo, ki je bila rezultat
propada velikih svetovnih finančnih družb. Tako je tudi Slovenija doživela hudo krizo
predvsem v gradbeništvu, kar je vplivalo na celoten gospodarski sektor. Po uvedbi
restruktivne politike se počasi kažejo pozitivne spremembe (od leta 2014 se
gospodarska aktivnost ponovno povečuje), kar kažejo predvsem naslednji kazalniki:
BDP, izvoz, stopnja inflacije, stopnja brezposelnosti, kazalec konkurenčnosti in plačilna
bilanca (Poročilo …, 2017)
Gospodarska rast se meri s stopnjo rasti BDP, ki je izračunan v cenah izbranega
baznega leta in je merilo gospodarske razvitosti države (SURS, 2017i). Na gospodarsko
rast v zadnjih treh letih vplivajo predvsem izboljšane gospodarske razmere v
mednarodnem okolju, povečevanje izvoza in tujega povpraševanja ter povečanje
domače potrošnje (Poročilo …, 2017). Realna rast BDP je v letu 2016 znašala 2,5 % in
kot je razvidno iz grafa se realni BDP vse od leta 2014 povečuje (SURS, 2017d). Na
rast BDP po letu 2014, ki je znašal 37.303 mio EUR, je vplivala predvsem izvozna in
investicijska aktivnost. V letu 2016 pa se je rast investicij umirila, vendar pa se je
povečala izvozna aktivnost, ki spada med glavne dejavnike gospodarske rasti in rast
domače potrošnje, tako na zasebni ravni kot tudi na državni ravni (Poročilo …, 2017).
BDP je tako v letu 2016 glede na leto 2014 povečal za kar 6,13 % (Slika 2). Kot
pomemben kazalnik je tudi BDP na prebivalca, ki je znašal v letu 2016 19.262 EUR na
prebivalca (SURS, 2017d) in je v primerjavi z letom prej skoraj 3 % višji.

Slika 2: BDP v obdobju med 2008-2016 (SURS, 2017)
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Po podatkih Evropske komisije se je v letu 2016 gospodarska rast na območju EU
stabilizirala. Glede na leto 2015 se je gospodarska rast v letu 2016 povečala za 1,9 %.
Rast je bila znova predvsem posledica krepitve zasebne potrošnje, nadalje sta se okrepili
tudi državna in investicijska potrošnja. Slovenija je ob sicer višji ravni BDP od
povprečja EU v zadnjih treh letih ostala v manjši skupini držav članic, kjer BDP še
zaostaja za predkrizno ravnjo (Poročilo …, 2017).
Kupna moč2 prebivalstva oziroma dejanska individualna potrošnja na prebivalca se vse
od leta 2014 zaradi večje gospodarske aktivnosti in večjega razpoložljivega dohodka v
Sloveniji povečuje (Poročilo …, 2017). Vendar pa po podatkih Eurostata Slovenija v
primerjavi z drugimi članicami EU že drugo leto zapored zaostaja za povprečjem EU, in
sicer za 25 % (SURS, 2017h).
Inflacija3 je eden izmed pomembnejših kazalnikov v gospodarstvu. Od leta 2012 se je
inflacija v Sloveniji zniževala in v letu 2015 prešla v deflacijo (-0,5 %). Na deflacijo je
predvsem vplivalo znižanje cen surovin na svetovnih trgih, kjer so se predvsem znižale
cene naftnih derivatov, kar za 30 % (Poročilo ..., 2016). Ob koncu leta 2016 pa so se
cene življenskih potrebščin zvišale, predvsem zaradi rasti cene nafte in surovin ter
krepitve povpraševanja, zato je prišlo do inflacije, ki je znašala 0,5 % (Poročilo ...,
2017) (Slika 3).

Slika 3: Inflacija v obdobju med 2008-2016 (SURS, 2017)

2

Je količina blaga in storitev, ki jih je mogoče kupiti z dano količino denarja (Saop, 2012)
Je stopnja, po kateri se cene izdelkov in storitev povečujejo posledično na drugi strani pa kupna moč
denarja upada (Finančni slovar, 2016).
3
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Rast zaposlenosti in plač prispeva k večji blaginji prebivalstva. Po povečanju
brezposelnosti v času krize se je število delovno aktivnih v zadnjih treh letih ob
okrevanju gospodarstva povečalo. V prvem četrtletju 2017 je anketirana stopnja
brezposelnosti na ravni Slovenije znašala 7,8 %, kar je pod evropskim povprečjem, kjer
znaša stopnja brezposelnosti 8,6 % (Poročilo …, 2017). Na zmanjšanje brezposelnosti
vpliva predvsem izboljšanje stanja gospodarstva po krizi ter različne ugodne politike
zaposlovanja. Vendar pa ostaja stopnja brezposelnosti skoraj dvakrat višja kot pred
krizo (Poročilo …, 2017). Tendenca rasti zaposlenosti v lesnopredelovalni industriji je
vse od osamosvojitve in menjave družbeno-političnega sistema stalno padala. Padec
zaposlenosti v lesnopredelovalni panogi (C-16) se kaže še posebej v času po začetku
gospodarske krize, kar prikazuje preglednica 4. Med letoma 2008 in 2016 se je
zaposlenost v tej panogi zmanjšala za več kot 33 %, če pa prištejemo še pohištveno
industrijo (C-31), pa se je število zaposlenih zmanjšalo za več kot 36 %. To predstavlja
skoraj polovico manj zaposlenih v lesnopredelovalni panogi kot pred krizo (SURS,
2017e)4.
Preglednica 4: Število zaposlenih oseb v dejavnosti C-16 v obdobju med letoma 2008-2016 (SURS,
2017)

Leto
2008

Število zaposlenih
11.209

2009

8.866

2010

8.240

2011

8.090

2012

7.724

2013

7.222

2014

7.212

2015

7.308

2016

7.441

V letu 2016 se je na splošni ravni povečala povprečna bruto plača na 1.584,66 EUR in
je višja za več kot 18 % kot v času pred krizo. Povprečna bruto plača v
lesnopredelovalni industriji je v letu 2016 znašala 1.283,73 EUR, kar je za skoraj 19 %
nižje od slovenskega povprečja (SURS, 2017f).
Globalni indeks konkurenčnosti (v nadaljevanju GCI) je indeks, ki obravnava tako
makroekonomske kot mikroekonomske vidike nacionalne konkurenčnosti. Slovenija v
letu 2016 na lestvici od prejšnega leta ni naredila velikega premika navzgor, dosegla je
56. mesto med 138 državami in še vedno ostaja nizko na lestvici konkurenčnosti glede
4

Pri analizi niso bili upoštevani kmetje, ki imajo kot dodatno dopolnilno dejavnost na kmetiji registrirano
predelavo lesa
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na države EU. Svojo konkurenčnost je izboljšala predvsem na področjih kot so:
učinkovitosti trga končnih dobrin, inovacij, podjetniške strategije, makroekonomskega
okolja in institucij. Kot vsako leto Slovenija dosega visoka mesta na področjih zdravja
in primarne izobrazbe ter visokošolskega izobraževanja in usposabljanja. Na drugi
strani pa ostajajo šibki vidiki slovenske konkurenčnosti: neučinkovit finančni trg, trg
dela in velikost trga (WEF, 2017).
Vpliv neučinkovitega finančnega trga na podjetja se kaže na skromni kreditni aktivnosti
bank, ki se zaradi manjšega obrestnega donosa, zavez ob sanaciji bank z državno
pomočjo in nižje stopnje tveganja, raje odločajo za kreditiranje gospodinjstev. S tem pa
imajo podjetja omejen dostop do finančnih sredstev (Poročilo …, 2017). Konkurenčnost
primarne lesnopredelovalne industrije je, zaradi premajhnih kapacitet, razdrobljenosti in
tehnološke zastarelosti, veliko slabša (Prislan in sod., 2015).
Velik pozitivni vpliv na poslovanje podjetja Energoles Bohor d.o.o. ima ekonomsko
okolje, katero se je v zadnjih letih stabiliziralo in prispevalo k povečevanju gospodarske
rasti, zniževanju stopnje brezposelnosti, zniževanju inflacije ter povečevanju zasebne
potrošnje in investicij, kar še naprej ugodno vpliva na stabilno in privlačno poslovno
okolje. Zaradi omejenega dostopa do finančnih sredstev se podjetje Energoles Bohor
d.o.o. spopada z veliko oviro pri nadaljnem poslovanju in nadgradnji proizvodnega
procesa, saj zaradi splošnega nezaupanja bank v podjetja, ki niso izvozno usmerjena,
analizirano podjetje težko izvede večje finančne investicije (Amon, 2017).
5.1.1.3 Socio-kulturno okolje
Preglednica 5: Obravnavani socio-kulturni dejavniki

Dejavniki
Demografske spremembe
Razpoložljiv dohodek prebivalstva
Izobrazbena struktura
Kakovost življenja

Vpliv
negativno
pozitivno
pozitivno
pozitivno

Slovenija se sooča z demografskimi spremembami, ki zahtevajo prilagajanje celotne
družbe. Kažejo se kot povečanje števila starejših od 65 let in zmanjševanju prebivalstva
v starostni skupini 20-64 let, ki je glavni vir za ponudbo delovne sile (Poročilo …,
2017). Po podatkih Statističnega urada RS se število prebivalcev Slovenije povečuje.
Slovenija je imela 1.1.2017 2.065.895 prebivalcev, kar je za kar 1.707 prebivalcev več
kot leto prej. Pri tem se je število državljanov Slovenije zmanjšalo za 4.965 prebivalcev,
povečalo pa se je število tujih državljanov in sicer za 6.672 (SURS, 2017c). V zadnjih
letih se Slovenija sooča s problemom staranja prebivalstva in zmanjševanjem
prebivalstva v starostni skupini 20-64 let. Na trgu dela se posledično pojavlja vedno
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manj potencialno aktivnega prebivalstva5, zato bodo potrebne za povečanje blaginje
prebivalstva in ohranjanja uravnoteženega razvoja države spremembe na trgu dela s
podaljšanjem delovne aktivnosti, kot tudi v izobraževanju s hitrejšo vključitvijo v
delovni sistem ter v migracijski politiki (Poročilo …, 2017).
Rezultat gospodarske rasti in zmanjševanja brezposelnosti je ustavitev večletnega
padanja razpoložljivega dohodka gospodinjstev. Za leto 2015 je povprečni razpoložljivi
dohodek gospodinjstev znašal 21.778 € in je bil za 492 € višji kot leto prej (SURS,
2017g). Prav tako se je znižala stopnja tveganja revščine, čeprav je še vedno višja kot
pred krizo in od povprečja EU. To posledično nakazuje na izboljšanje ravni in kakovosti
življenja (Poročilo …, 2017). To lahko vpliva tudi na lesnopredelovalno panogo, še
posebej na pohištveno, saj se z večanjem razpoložljivega dohodka veča tudi potrošnja
hkrati pa se zaradi staranja prebivalstva spreminjajo preference kupcev.
V izobrazbeni strukturi prebivalstva se veča odstotek prebivalcev s terciarno izobrazbo,
kar je rezultat večjega vlaganja države v izobraževanje. Hkrati pa prihaja tudi do vedno
večje uskladitve med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Kljub večanju
izobraženosti prebivalstva pa je v samem gospodarskem sektorju delež visoke
izobraženosti nižji od povprečja EU, kar kaže na premajhno izkoriščenost znanja in
posledično zmanjšanje konkurenčnosti podjetij. Poleg tega se vse več visoko
izobraženih mladih prebivalcev po končanem šolanju odseli v tujino, kar je velika
ekonomska izguba za Slovenijo (Poročilo …, 2017). Tudi v lesnopredelovalni panogi se
kaže trend večanja stopnje izobraženosti zaposlenih, saj se je od leta 2009 do leta 2015
število zaposlenih z višješolsko izobrazbo povečal za 26 %, število zaposlenih s
primarno in sekundarno izobrazbo pa se je zmanjšal, kar lahko razumemo tudi kot
posledico zmanjšanja zaposlenosti v tej panogi (SURS, 2016a).
Kakovost življenja se z gospodarsko rastjo, povečevanjem zaposlenosti, rastjo plač in
povečanjem kupne moči prebivalstva izboljšuje že vse od leta 2014. H kakovostnejšem
življenju pripomore tudi dobra dostopnost do javnih storitev. Vendar pa bo potrebno v
prihodnje v Sloveniji zaradi demografskih sprememb za zagotavljanje kakovostnega
življenja priti do različnih reform (pokojninska, zdravstvena, izobraževalna), da bo
prišlo do povečanja gospodarskega potenciala za nadaljnjo rast dohodkov prebivalstva
in zagotoviti vire financiranja storitev dolgotrajne oskrbe, zdravstva in izobraževanja
(Poročilo …, 2017).
Energoles Bohor d.o.o. se v okviru soci-kulturnega okolja sooča s pomanjkanjem
visoko kakovostne delovne sile, ki bi s svojo sposobnostjo povezovanja teoretičnega
znanja s prakso doprinesla k boljšemu in inovativnejšemu poslovanju podjetja. Zaradi
5

Po osnovem scenariju projekcije prebivalstva EUROPOP2013 se število prebivalcev v Sloveniji v
prihodnje ne bo bistveno spreminjalo, močno pa se bo povečal delež starejših od 65 let.
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težavnosti dela se analizirano podjetje sooča s pomanjkanjem delovne sile za delo v
proizvodnji, hkrati pa sta v podjetju zaposlena le dva s terciarno izobrazbo in le eden od
njiju ima izobrazbo s področja lesarstva, druga oseba pa je zaposlena v računovodstvu.
Vsi drugi imajo primarno ali sekundarno izobrazbo. Starostna struktura zaposlenih je
dobra, v povprečju je starost zaposlenih 45 let, prevladuje moški spol (Amon, 2017).
Podjetje Energoles Bohor d.o.o. ima sedež v Savinjski regiji, kjer je stopnja registrirane
brezposelnosti nadpovprečna glede na celotno Slovenijo, in sicer je v letu 2016 znašala
12,4 % (Slo - 11,2 %). V letu 2015 je Savinjska regija ustvarila 11,4 % nacionalnega
BDP, kar jo uvršča na 3. mesto med statističnimi regijami. Povprečna mesečna neto
plača je znašala 945 €, kar je za 68,23 € nižje od slovenskega povprečja. Stopnja
tveganja revščine je bila v letu 2015 v tej regiji najvišja med vsemi slovenskimi
regijami in sicer kar 16,8 % (SURS, 2016b). Ti podatki kažejo, da je kakovost življenja
glede na kupno moč prebivalstva v regiji slabša, kot v drugih regijah Slovenije, kar tudi
negativno vpliva na analizirano podjetje. V občini Šentjur je bilo v letu 2015
registriranih 12,2 % brezposelnih, kar pomeni, da je Energoles Bohor d.o.o. pomemben
zaposlovalec v občini (SURS, 2016b).
5.1.1.4

Tehnološko okolje

Preglednica 6: Obravnavani tehnološki dejavniki

Dejavniki
Inovacije

Informacijsko–komunikacijska
tehnologija (IKT)
Raziskovalno-razvojna politika

Vpliv
pozitivno
pozitivno
pozitivno

V sklopu globalnega indeksa konkurenčnosti (GCI) predstavljata tehnološka
pripravljenost in inovacije enega od 12. stebrov metodologije za ugotavljanje
nacionalne konkurenčnosti. Iz Poročila o spremljanju nacionalne konkurenčnosti
Slovenije po metodologiji WEF za leto 2016-2017 (2017) je razvidno, da v letu 2016 na
področju tehnološke pripravljenosti nismo napredovali v primerjavi z letom 2015 (35.
mesto), je pa prišlo do pozitivnega premika v stebru inovacije (33. mesto – izboljšanje
za 9 mest). Pozitivni premik na področju inovacij se je zgodil zaradi izboljšanje
inovacijske sposobnosti podjetij, povečanih izdatkov podjetij za R&R in večje
razpoložljivosti znantvenikov in inženirjev gospodarstvu.
Pospeševanje tehnološkega razvoja in inovativnosti je v Sloveniji podprto s strani
številnih institucij (pristojna ministrstva, Javni sklad RS za podjetništvo, SPIRIT
Slovenija, vzgojno-izobraževalni zavodi, Javna agencija za raziskovalno dejavnost itd.),
ki pa med seboj niso povezane in so kadrovsko ter finančno prešibke. Poleg tega je
povezava med izobraževalnim in poslovnim sektorjem prešibka, da bi lahko inovativna
znanstvena spoznanja tudi poslovno izkoristili (Jaklič, 2009). Nizka je tudi stopnja
inovacijske aktivnosti majhnih podjetij ter prepočasno odzivanje na hiter razvoj novih
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tehnologij in digitalizacijo procesov. Slovenija je v zadnjih letih močno povečala
vlaganje v zagonska, start-up podjetja, ki imajo inovativne poslovne ideje, vendar
finančno niso zmožni realizirati ideje in prodreti na globalni trg. (Poročilo …, 2016).
Za poslovni in javni sektor je bistvenega pomena vlaganje v informacijsko–
komunikacijsko tehnologijo (IKT), vendar pa se v zadnjih letih kaže trend upada teh
investicij. Dostop in uporaba interneta je tudi v letu 2016 zaostajala za povprečjem EU,
predvsem pri nižje izobraženih in starejših prebivalcih (Poročilo …, 2017)
Po podatkih UMAR-ja za leto 2016 je razvidno, da so se bruto domači izdatki za
raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) leta 2015 zmanjšali. V obdobju med 2009 in
2014 so bila vlaganja v RRD bistveno višja, predvsem zaradi poslovnega sektorja, ki je
z vlaganjem v RRD uveljavljal davčno olajšavo. Izdatki so leta 2015 znašali 2,21 %
BDP, kar je kljub padcu vseeno preseglo evropsko povprečje, ki stagnira. Tudi
investicije iz tujine ostajajo pomemben vir za izvajanje RRD. V letu 2015 so te
zavzemale kar 10,6 % vseh sredstev, ki so bile financirane s strani Evropske komisije in
poslovnega sektorja iz tujine (Poročilo …, 2017).
Slovenska lesnopredelovalna industrija je tehnološko zastarela panoga, saj se v ključnih
letih za njen razvoj in njene razvojne aktivnosti ni vlagalo dovolj sredstev v tehnologijo,
hkrati pa so se v času krize ukinjali razvojni oddelki, ki bi na področju inovativnosti
lahko pripomogli k večjemu gospodarkemu pomenu lesnopredelovalne industrije
(Miklič, 2012). V akcijskem načrtu Les je lep (2012) do leta 2020 namenjajo za
tehnološko posodobitev obstoječih obratov za primarno predelavo lesa v skladu z
najnovejšo tehnologijo povrniti investitorju 20 % priznanih stroškov investicije in tudi
nekaj drugih ukrepov za povečanje tehnološkega razvoja in inovativnosti.
Energoles Bohor d.o.o. se je ob prevzemu podjetja Bohor d.o.o. spopadel z veliko
tehnološko zastarelostjo obrata, saj prejšnje podjetje ni vlagalo v tehnološki razvoj. Za
boljše poslovne uspehe so posodobili parilnico za parjenje lesa. Za postavitev
energetsko varčne industrije in krožnega gospodarstva so obrat nadgradili s sušilnicami
lesa, katere kapacitete so v letu 2016 še povečali, postavili proizvodnjo linijo peletov in
s pomočjo Eko sklada pridobili ekološki kredit za postavitev toplarne, kjer s
kogeneracijo proizvajajo električno energijo za lastne potrebe, kar bistveno zmanjša
fiksne stroške delovanja podjetja. Poleg tega so v letu 2016 z nakupom večlistne žage
začeli nov projekt, saj se v prihodnje želijo razširiti na proizvodnjo izdelkov z višjo
dodano vrednostjo kot so elementi ali lepljene plošče. Podjetje se kljub temu sooča s
pomanjkanjem razvojne strategije in inovativnosti, saj v podjetju ni razvojnega oddelka
oziroma visokokvalificirane osebe, ki bi z dano tehnologijo in inovativnim pristopom
pripomogel k večji poslovni uspešnosti (Amon, 2017).
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5.1.1.5 Naravno okolje
Preglednica 7: Obravnavani naravni dejaviki

Dejavniki

Naravne danosti in naravni viri
Obseg dovoljenih sečenj
Okoljski ukrepi

Vpliv
pozitivno
pozitivno
negativno

Slovenija je država z ugodno geografsko, podnebno in prometno lego, ter ima
razmeroma dober naravni kapital, kar je lahko velika razvojna priložnost (Poročilo …,
2017). Pokrajinska in biotska raznovrstnost sta veliki, velik del ozemlja je vključen v
omrežje posebnih naravovarstvenih območij. Poleg tega pa je Slovenija tretja najbolj
gozdnata evropska država, saj kar 58,3 % površine pokriva gozd (Poročilo …, 2017).
Gozd je pomemben surovinski vir za lesnopredelovalno panogo in ponor izpustov
ogljikovega dioksida (Poročilo …, 2017). Kljub vsemu pa s sedanjim življenskim
slogom in proizvodnimi procesi naravo, kljub njeni razmeroma visoki biološki
zmogljivosti, preombremenjujemo – velike površine gozdov ne zadostujejo za
absorbcijo izpustov ogljikovega dioksida (Poročilo …, 2017). Delež obnovljivih virov
energije (OVE) je ob ugodnih naravnih danostih višji kot v povprečju EU - Slovenija
črpa kar 22 % energije iz OVE, kar je nad povprečjem EU (16,7 %) (Poročilo …, 2017).
Obseg rabe OVE, ki je zelo odvisen od naravnih pogojev, je vse bolj odvisen tudi od
intenzivnega spodbujanja rabe te energije. V Sloveniji je k rasti rabe OVE do leta 2009
največ prispevala večja raba lesa oziroma biomase, pozneje pa raba sončne in
geotermalne energije, a raba klasičnih OVE (les in hidorenergija) še vedno močno
prevladujeta (Poročilo …, 2017).
Posek lesa, ki se dolgoročno povečuje zaradi povečevanja količine dovoljenega poseka,
se je po obsežnem želedolomu leta 2014 zelo povečal, a razmeroma veliko
najkakovostnejše surovine je bilo izvožene. Izvoz okroglega lesa ima velik vpliv na
lesnopredelovalno panogo, saj se, zaradi premajhne kapacitete slovenskih žag in boljše
tehnološke opremljenosti na tujih trgih, večina lesa izvozi. Piškur (2016) v analizi
izvoza in uvoza okroglega lesa v letu 2015 to leto označuje kot leto presežkov, saj je
zaradi gradacije podlubnikov po žledolomu prišlo do ogromnega povečanja poseka
okroglega lesa (5,2 mio m3), kar se kaže tudi v zunanje trgovinskem presežku. Ta je za
ves okrogel les znašal več kot 2 mio m3. Sicer je celoten izvoz okroglega lesa v letu
2015 znašal več kot 2,5 mio m3, od tega več kot 1 mio m3 iglavcev (preglednica 8). Pri
tem je potrebno poudariti, da se je izvoz hlodov za žago in furnir, ki je najkakovostnejši
in za dosego višje dodane vrednosti najprimernejši les, več kot podvojil. Obsežen in
hitro naraščujoč izvoz tega lesa je neizkoriščena možnost za večjo zaposlitev in višjo
dodano vrednost v nadaljnjih členih gozdno-lesne verige (Poročilo …, 2017).
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Preglednica 8: Izvoz okroglega lesa za leto 2015 (Piškur, 2016)

Skupina gozdno-lesnih sortimentov
Okrogli les, skupaj
Listavci, skupaj
Iglavci, skupaj
Hlodovina, iglavci
Les za cel. in plošče, iglavci

m3
2.685.000
1.017.000
1.668.000
1.293.000
375.000

Indeks
2015/2014
113
100
122
136
91

Zakonodaja se je zaostrila tudi na področju okoljevarstva, kjer želi EU z Odločbo
406/2009/ES zmanjšati ekološki odtis z omejevanjem izpustov emisij toplogrednih
plinov. Eden izmed ukrepov zmanjševanja je uvedba okoljskih davkov (Poročilo ...,
2016). Več kot tri četrtine okoljskih davkov predstavljajo davki na energijo, v zadnjih
letih pa pomen nekoliko pridobivajo davki na onesnaževanje zaradi širše obdavčitve
izpustov ogljikovega dioksida. Slovenija je po obremenitvi z okoljskimi davki glede na
BDP v vrhu držav EU (Poročilo ..., 2017)
Dejavniki naravnega okolja dajejo podjetju Energoles Bohor d.o.o. odlično surovinsko
bazo, saj zaradi visokega deleža gozdnatosti ter povečanega dovoljenega poseka v
zadnjih letih ne čuti posledic primanjkovanja surovine za predelavo. Razlog za to je tudi
ta, da je usmerjen v predelavo listavcev, ki v lesni zalogi Slovenije prevladujejo in
predstavljajo 54,7 % celotne lesne zaloge (Poročilo …, 2017) ter, da v Sloveniji
nimamo veliko podjetij, ki so usmerjeni v predelavo listavcev (Prislan in sod., 2015).
5.1.2 Porterjev model konkurence
5.1.2.1 Panožna konkurenca
Število konkurentov: po podatkih SURS-a je bilo v letu 2015 705 podjetij, ki imajo v
skladu z SKD, registrirano kot glavno dejavnost C16.1 Žaganje, skoblanje in
impregniranje lesa (SURS, 2017a). Iz preglednice 9 je razvidno, da velikih podjetij z
več kot 250 zaposlenimi v primarni lesnopredelovalni panogi pri nas ni, ter da je
srednjih in majhnih podjetij malo. Bistveno se je povečalo število mikro podjetij, ki
zaposlujejo do 9 zaposlenih. To je rezultat prizadevanj MKGP, katero je s Programa
razvoja podeželja z raznimi subvencijami (povratnimi in nepovratnimi) vzpodbujalo
naložbe v predelavo lesa (manjši žagarski obrati, sekalniki, cepilniki, stroji za pridelavo
peletov v okviru žagarskih obratov) v cilju krepitve gozdno-lesne verige (Zafran in sod.,
2015).
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Preglednica 9: Število podjetij v dejavnosti C16.1, razdeljeni na velikostne razrede (SURS, 2016)

Mikro podjetje (do 9 zaposlenih)
Majhno podjetje (10-49
zaposlenih)
Srednje velika podjetja (50-250
zaposlenih)
Skupaj

2008 2009 2010
479 480 485
36
32
29

2011
514
32

2012
524
32

2013
619
28

2014
673
30

2015
663
39

4

2

2

2

2

2

2

3

519

514

516

548

558

649

705

705

Število majhnih in srednje velikih podjetij je iz leta v leto ostalo konstantno, kar kaže na
uravnoteženo konkurenčno moč med konkurenti (Veršič, 2014). Delež podjetij primarne
lesnopredelovalne panoge predstavlja komaj 3 % vseh podjetij v predelovalnih
dejavnostih, kar kaže na šibko konkurenčnost v predelovalni panogi. Iz raziskave stanja
žagarske industrije v Sloveniji leta 2013 (2015), kjer je pri anketiranju sodelovalo 74
podjetij, je razvidno, da ima le 20 % obratov primerno tehnologijo za razrez hlodovine
listavcev in od tega jih je le okoli 30 % majhnih podjetij, kamor spada tudi podjetje
Energoles Bohor d.o.o. To kaže na majhno konkurenčnost glede na velikost
razpoložljive surovine primerne za žago in furnir, ki je leta 2013 znašala 270.300 m3
(Prislan in sod., 2015). V savinjski regiji, kjer se nahaja podjetje Energoles Bohor d.o.o.
je edini konkurent Žaga Cugmajster iz Loč, tako na področju razreza hlodovine
listavcev kot tudi na področju proizvodne peletov. Zaradi majhnega trga Slovenije pa
mu konkurenco na področju prodaje pelet predstavljata tudi Profiles d.o.o. in Enerles
d.o.o., ki se nahajata na območju Postojne (Amon, 2017). Druga manjša podjetja v regiji
so večinoma usmerjena v predelavo iglavcev. To daje analiziranemu podjetju dodatno
moč na trgu, še posebej v času, ko se delež iglavcev v drevesni sestavi zmanjšuje.
Vendar pa se v Sloveniji lesnopredelovalna podjetja, za vstop na tuje trge, kamor bi
lahko skupaj vstopala z večjo količino proizvodov in večjo konkurenčno močjo, med
seboj ne povezujejo. Z analizo trga je analizirano podjetje Energoles Bohor d.o.o.
zasedalo v letu 2016 1,02 % tržnega deleža med podjetji, ki imajo registrirano glavno
dejavnost C16.1 (Bizi …, 2017).
Stopnja rasti panoge: z vidika življenskega cikla se lesnopredelovalna panoga v
Sloveniji nahaja v zrelostnem obdobju, saj ne dosega več visokih stopenj rasti in trg je
zaseden s konkurenti, med katerimi obstaja velika konkurenca (Veršič, 2014). To
prikazujemo v preglednici 10, kjer smo iz prihodka podjetij iz dejavnosti C16.1
izračunali stopnjo rasti prihodkov med referenčnim in predhodnim letom. Iz preglednice
je tudi razvidno, da je prihodek podjetij iz C16.1 nizek. V primerjavi s sosednjo državo
Avstrijo, je bil prihodek slovenskih podjetij leta 2014 za kar 7x manjši (5.221 mio
EUR), kar nakazuje na manjšo privlačnost panoge (Eurostat, 2016).
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Preglednica 10: Prihodki C16.1 dejavnosti (Eurostat, 2016)

Leto
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Prihodki v mio EUR
519
514
516
548
558
649
705

Rast trga v %
/
-0,96
0,39
6,20
1,82
16,31
8,63

Značilnost proizvoda: stopnja diferenciacije žaganega lesa je v podjetju nizka, saj ne
proizvajajo polizdelkov in izdelkov z dodano vrednostjo, kjer bi lahko bila
diferenciacija proizvodov veliko večja. Pri proizvodnji lesenih peletov pa je
diferenciacija večja, saj obstajajo peleti različne kakovosti in strukture (Amon, 2017).
Delež fiksnih stroškov: zaradi potrebne tehnološke opremljenosti proizvodnega procesa
in skladiščenja, predstavljajo fiksni stroški v lesnopredelovalni panogi kot tudi
analiziranemu podjetju velik delež vseh stroškov (Amon, 2017). Zato je potrebna dobra
organizacija dela, da so proizvodnje zmogljivosti čim več časa polno zasedene, ter da je
reprodukcijski proces čim krajši.
Omejitev zmogljivosti: zaradi velike konkurence v proizvodni lesnih peletov mora
analizirano podjetje za doseganje ekonomije obsega in večjega tržnega deleža povečati
proizvodnjo in posledično pred začetkom kurilne sezone najeti skladišče, da zagotovijo
potrebe po povpraševanju. To pa povečuje fiksne stroške podjetja. Zaradi povečane
ponudbe peletov na trgu v času kurilne sezone mora podjetje z zniževanjem cene
peletov in ponudbo storitev prevoza pridobiti kupce, kar pa ustvarja konkurenco drugim
proizvajalcem na trgu (Amon, 2017).
Višina izstopnih ovir: razlogov, da analizirano podjetje ne izstopi iz panoge je veliko.
Poleg splošnih, kot so visoki fiksni stroški izhoda in posedovanje znanj ter sredstev, je
velika ovira tudi to, da je podjetje v družinski lasti in so vanj vložili vso svojo energijo
in sredstva. Prav tako podjetje večinoma zaposljuje lokalne delavce, ki so mu pripadni.
To jih moralno zavezuje, zato podjetje vztraja v panogi, kljub vsakodnevni borbi za
obstoj (Amon, 2017). S tem pa tudi povečuje konkurenco znotraj panoge (Tekavec,
2006).
5.1.2.2 Potencialna konurenca
Prva ovira, na katero naleti potencialni konkurent ko vstopa na trg/v panogo je
ekonomija obsega. Glede na razpoložljivost surovine za predelavo v Sloveniji in
razpoložljive kapacitete predelave je v lesnopredelovalni panogi še veliko
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maneverskega prostora in možnosti za vstop novih konkurentov. Vendar pa panoga
zahteva velik začetni kapitalski vložek, saj podjetje za svojo proizvodnjo potrebuje
velike površine za obrat, dobro infrastrukturo, sredstva za raziskavo in razvoj novih
proizvodov ter potrebno tehnologijo (Tekavec, 2006). Panoga dosega v povprečju nizke
dobičke, kar odvrača nova podjetja za vstop v panogo, zato analizirano podjetje
predvsem zaradi visokega začetnega kapitala ne vidi nevarnosti vstopa novih podjetij
enake velikosti kot je samo. Večjo nevarnost predstavljajo prevzemi že obstoječih
proizvodnih obratov, kjer pa začetni kapitalski vložek ni tako visok (Amon, 2017).
Vstopno oviro predstavlja tudi proizvodno znanje, ki ga že imajo podjetja v panogi
(Veršič, 2014).
V Sloveniji se je v zadnjih letih povečalo število mikropodjetij, kjer je zaposlenih do 9
oseb, ki pa na trg nimajo bistvenega učinka, kar kaže na strategijo potencialnih
konkurentov, da je boljše vstopati v manjšem obsegu (Jaklič, 2009). Nadalje je
diferenciacija proizvodov v lesnopredelovalni panogi nizka, zato to ne predstavlja ovire
pri vstopu potencialnega konkurenta v panogo. Vstopajočim podjetjem z dobrim
asortimanom proizvodov in dobrimi pogoji poslovanja ni potrebno dodatno vlaganje v
marketing oziroma v pridobivanje kupcev, saj imajo kupci minimalne stroške pri
menjavi dobavitelja, če ima le-ta boljše prodajne pogoje. (Veršič, 2014).
Eno od ovir pri vstopu podjetja v panogo predstavlja tudi dostopanje do prodajnih poti.
V Sloveniji distributerji surovine za lesnopredelovalno panogo med seboj niso
povezani, tako da do surovine lahko dostopajo vsi. Surovino kupi tisti, ki da višjo ceno s
krajšim rokom plačila (Miklič, 2012). Ker pa v panogi obstajajo primeri dobrih praks
sodelovanja med obstoječimi podjetji v panogi in dobavitelji surovine, lahko za
podjetja, ki vstopajo v panogo večjo vstopno oviro predstavljaja iskanje prodajne poti
(Veršič, 2014). Energoles Bohor d.o.o. ima že vse od začetka poslovanja ustaljene
dobaviteljske poti surovine, tako da se potencialna konkurenca na območju delovanja
podjetja sooča s problemom dostopanja do surovine (Amon, 2017). Poleg vseh opisanih
ovir pa lahko reakcija obstoječih podjetij močno vpliva na vstop podjetja v panogo
(Jaklič, 2009). Ker so se v lesnopredelovalni panogi C16.1 v zadnjih letih ustanavlja
mikropodjetja, ki na trg nimajo bistvenega vpliva, mala in srednja obstoječa
lesnopredelovalna podjetja, kamor spada tudi analizirano podjetje, na potencialno
konkurenco ne reagirajo negativno, saj je njihov obseh proizvodnje majhen. V primeru
vstopa enakovrednega konkurenta ali v primeru povezovanja mikropodjetij med seboj
pa bi reakcija majhnih in srednjih podjetjih bila močno negativna, saj bi se jim zaradi
stanja v lesnopredelovalni panogi močno zmanjšal trg oziroma bi se jim povečala
konkurenca.
5.1.2.3 Pogajalska moč kupcev
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Energoles Bohor d.o.o. prodaja žagan les malim kupcem in velikim kupcem, ki jih
enačimo tudi s poslovnimi kupci (Veršič, 2014). Med poslovne oz. velike kupce
analizirano podjetje uvršča Kopitarno Sevnica d.d., Kmetijsko gozdarsko zadrugo
Ribnica z.o.o., Stilles d.o.o. in Slovenijales d.o.o. Male kupce pa predstavljajo trgovci
na debelo in drobno, kot so Sloles d.o.o., Jeles d.o.o., Tomles d.o.o., manjša mizarstva
in fizični kupci. Majhni kupci imajo srednje visoko pogajalsko moč pri nakupu
žaganega lesa, saj se zaradi popolne informiranosti o ponudbi konkurentov in ker mu
nakup surovine predstavlja velik delež v strukturi stroškov, pogaja za ceno. Cena je
torej zanj bistvenega pomena. Tudi zamenjava dobavitelja mu ne predstavlja veliko
stroškov. Analiziranemu podjetju takšni kupci predstavljajo velik delež v prihodku od
prodaje in se jim ne more odpovedati brez večjih poslovnih posledic. Prav tako poslovni
kupci podjetju prinašajo velik delež prihodkov, saj kupujejo večje količine surovine in
imajo zato visoko pogajalsko moč (Amon, 2017). Ti so tako kot mahjhni kupci
informirani o ponudbi na trgu in jim cena predstavlja velik del stroškov, zato so
nagnjeni k zamenjavi dobavitelja. Vendar pa velikokrat kupci te visoke pogajalske moči
ne izkoriščajo v celoti. Večji pomen namreč dajejo na dobre medsebojne odnose z
dobavitelji kot pa na ceno, saj jim to omogoča pravočasno dostavo surovine, hitro
odzivnost, lažje pogoje pri plačilu. (Tekavec, 2006).
Pri prodaji lesnih peletov pa podjetju Energoles Bohor d.o.o. predstavljajo majhni
kupci, predvsem gospodinjstva, največji delež prihodkov od prodaje. Gospodinjstva so
zaradi reklamnih oglasov in interneta popolnoma informirana o prodajnih cenah, vrstah
in kakovosti lesnih pelet ter jim zamenjava dobavitelja ne predstvalja veliko stroškov.
Prav tako pa je na trgu prodaje peletov veliko število konkurentov, še posebej iz V
Evrope in Balkana, ki na slovenski trg vstopajo z nizkimi cenami (Amon, 2017). Kupci
imajo veliko pogajalsko moč, saj imajo veliko možnost izbire.
5.1.2.4 Pogajalska moč dobaviteljev
Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v EU, s kar 58,3 % celotne površine, kjer
letno priraste več kot 8,5 milijonov m3 lesa (Poročilo ..., 2017), kar pomeni, da obstaja
dobra surovinska baza za lesnopredelovalno panogo. Ker pa v Sloveniji prevladujejo z
75 % zasebni gozdovi, kateri so v povprečju majhni in razdrobljeni, je dostopnost do
surovine omejena (Poročilo ..., 2017). Zasebni lastniki les večino koristijo za lastne
potrebe, presežke pa nepovezano dajejo na trg (Gozd-les, 2016). Na drugi strani pa je
med kupci lesa velika konkurenca na celotnem trgu EU in uspešen kupec je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno s čim krajšim plačilnim rokom. (Miklič, 2012). Tako v Sloveniji
velik del okroglega lesa, namenjenega za žago in furnir ter celulozni les, izvozimo, saj
tujci ponudijo višjo ceno, hkrati pa doma nimamo razvito lesnopredelovalno panogo, ki
bi ves ta les predelala.
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Energoles Bohor d.o.o. večino surovine odkupi od lesnih trgovcev, zadrug, SiDG d.o.o.
in nekaj tudi od zasebnikov. Lesni trgovci, SiDG d.o.o. in zadruge imajo že vnaprej
določene cene surovine, zato podjetje nima velike pogajalske moči (Amon, 2017). Pri
zasebnikih pa ima zaradi njihove slabe informiranosti o trgu in manjše odvisnosti
podjetja od odkupa od zasebnikov, večjo pogajalsko moč kupec. Pogajalsko moč
podjetja na podlagi zgoraj omenjenega ocenjujemo na srednje močno na podlagi
ustaljenih surovinskih poti in velikega odkupnega deleža surovine od lesnih trgovcev,
SiDG d.o.o. in zadrug.
5.1.2.5 Grožnje substitutov
Les je surovina, ki jo je možno nadomestiti z različnimi in dostikrat tudi cenejšimi
substituti. Med grožnje zamenjave lesa prištevamo plastiko, kovino, aluminij, steklo,
cement itd. Razlog za to je, da poleg nižje cene zamenjava ponudnika ne predstavlja
velikih stroškov (Veršič, 2014). Vendar pa zaradi vse večje ekološke ozaveščenosti
prebivalstva, da je les obnovljiv vir, kateri ima nizko toplotno prevodnost in nizko
energijsko porabo, ti substitutni materiali ne bodo nikoli v celoti nadomestili les
(Tekavec, 2006). Poraba lesa, tako listavcev kot iglavcev, se v zadnjih letih povečuje in
se je v letu 2014 povečala za 4,5 % oziroma za 2,7 % glede na leto 2013 (Prislan in
sod., 2015). To kaže na povečanje pomena lesa, kot obnovljivega materiala, ki je v
preteklosti bil zanemarjen in zamenjan s substituti. Še posebej se je povečala raba lesa v
gradbeni industriji, kjer se vedno več ljudi odloča za gradnjo lesenih hiš. Ta trend je
opazen predvsem v nordijskih državah. Veliko konkurenčno moč substitutev je imel les
kot energijski vir, vendar pa se je, zaradi prizadevanj po zmanjševanju toplogrednih
plinov, zvišanju cen substitutov (predvsem nafte) in obvezam k varstvu okolja njegov
pomen v zadnjih letih močno povečal (Veršič, 2014). Grožnja substitutov proizvodom v
analiziranemu podjetju Energoles Bohor d.o.o. je srednje visoka, saj se kljub obstoju
substitutov, ki so cenovno cenejši, povečuje pomen lesa kot okolju prijaznega in
obnovljivega vira. K temu pripomorejo tudi razni ukrepi s strani države, kot so finančne
vzpodbude, promocije slovenskega lesa na raznih sejmih in izobraževalnih institucij, ki
povečujejo pomen in rabo listavcev, še posebej bukve (Miklič, 2012).
5.2

REZULTATI SWOT ANALIZE

Z analiziranjem lesnopredelovalnega podjetja s SWOT analizo smo v preglednici 11
predstavili prednosti in slabosti podjetja Energoles Bohor d.o.o. ter priložnosti in
nevarnosti, ki jih vidimo v panogi. Glede na pomen za analizirano podjetje smo jih tudi
rangirali po pomembnost.
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Preglednica 11: SWOT analiza podjetja Energoles Bohor d.o.o.
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za podjetniški sektor
Močna konkurenca- trg EU, trg
Azije
Nepovezanost deležnikov znotraj
gozdno-lesne verige (ponudba,
povpraševanje in distribucija
slovenskega lesa)
Nepovezanost zasebnih lastnikov
gozdov kot dobaviteljev surovine
Velika obdavčitev dela glede na
nizko dodano vrednost prizvodnje
Padanje
ugleda
lesnopredelovalne panoge
Velika konkurenca lesnih peletov
iz trgov Balkana in V Evrope
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Ena izmed glavnih prednosti Energoles Bohor d.o.o. je predvsem v tem, da je celotna
predelava skoncentrirana na eni lokaciji ter, da surovina, ki vstopa v proizvodni proces
prihaja v radiju 60 km. S tem so lahko pri predelavi surovine (razrez, parjenje, sušenje)
z nižjo ceno konkurenčnejši proti drugim lesnopredelovalnim podjetjem v bližini. Tukaj
mislimo predvsem na mikro podjetja, katera imajo ponavadi le en obrat predelave (npr.
razrez). Diverzifikacija proizvodnje, torej da je proizvodnja raznovrsta in ne temelji le
na eni proizvodni dejavnosti, ampak je proizvodnja poleg primarne predelave lesa
razširjena še na proizvodnjo pelet, drv, električne in toplotne energije, daje
analiziranemu podjetju prednost, saj ni odvisno le od ene dejavnosti. Na lokaciji
podjetja je že vse od leta 1954 razvita močna lesnopredelovalna industrija, predvsem
zaradi bogatega surovinskega zaledja. Zaradi dolgoletnega delovanja jim pridobljeno
specifično znanje pripomore pri kakovosti proizvodnje proizvodov in večji
prepoznavnosti med kupci. Prednost lokacije podjetja je v tem, da se nahaja ob
železniškem omrežju, ki je z industrijsko cono povezan tudi z lastnim tovornim tirom.
Hkrati pa podjetju dajejo dobre cestne povezave in bližina mej s sosednjimi državami
(Hrvaška, Madžarska, Avstrija) večjo konkurenčno moč. Kot pomembno prednost
izpostavljamo fleksibilnost podjetja pri poslovanju, saj se lahko zaradi svoje majhnosti
hitreje prilagaja na razmere in spremembe na trgu. Prednost majhnosti je tudi v tem, da
podjetje lažje in hitreje dostopa do potrebnih informacij na trgu, saj zaradi tesnejšega
osebnega odnosa med prodajalcem-kupcem lažje pride do pomembnih informacij za
poslovne odločitve. Podjetje je za lažji vstop na zahtevne tuje trge pridobilo tudi FCS
CoC certifikat, ki jim omogoča, da prodajajo svoje proizvode, saj je sledljivost lesa od
izvora do končnega kupca za pridobitev certifikata obvezna. Posodobitev proizvodnje s
pomočjo sredstev, ki jih je podjetje preko razpisov pridobilo s strani MGRT in MKGP
je podjetju omogočilo, da je prvotni obrat proizvodnje žaganega lesa nadgradilo še v
proizvodnjo peletov. Seveda pa je velika prednost tudi samooskrba s toplotno in
električno energijo, ki omogoča nemoten proizvodni proces in zmanjšuje proizvodne
stroške. Vse to pa nakazuje na to, da podjetje temelji na krožnem gospodarstvu, saj
odpadno surovino ponovno uporabijo v drugem proizvodnem procesu in s tem pridobi
nov proizvod (Amon, 2017).
Slabost analiziranega podjetja je predvsem v tem, da proizvaja polizdelke z majhno
dodano vrednostjo, ki onemogočajo hiter nadaljni razvoj in posodobitve proizvodnje, ki
bi bila zaradi tržnih razmer potrebna. S takšnimi izdelki tudi težko konkurira na tujih
trgih, saj se je večina tujih podjetij in glavnih konkurentov Energolesa Bohor d.o.o v
Sloveniji, že posodobila svoj proizvodni proces v izdelavo polizdelkov z višjo dodano
vrednostjo. Zaradi propada velike večine velikih podjetij iz pohištvene panoge tudi ni
več velikih kupcev, ki bi podjetju omogočali lažje načrtovanje proizvodnje in možnost
posodobitev. Tako je ena od slabosti podjetja, kot tudi panoge, slabo medsebojno
sodelovanje lesnopredelovalnih podjetij, saj se je število podjetij kot končnih kupcev
močno zmanjšalo. Podjetje Energoles Bohor d.o.o. se zaradi visokih stroškov
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oglaševanja premalo promovira na domačem trgu, na tujem trgu pa se zaradi svojih
majhnih proizvodnih kapacitet skorajda ne. Kot proizvajalec peletov je podjetje znano le
v širši okolici svoje lokacije, v tujini so prisotni na italijanskem trgu. Slabost
lesnopredelovalne panoge so visoki fiksni stroški delovanja podjetja in investicij, saj je
potrebna velika tehnološka opremljenost, ki jo je potrebno za večjo konkurenčno moč
na trgu neprestano posodabljati in vlagati v razvoj. Izobrazbena struktura zaposlenih v
analiziranem podjetju je nizka, kar onemogoča boljše in inovativnejše poslovanje
podjetja (Amon, 2017).
Kot priložnost za razvoj in posodobitev proizvodnje analizirano podjetje vidi v večji
ozaveščenosti s strani države in EU o pomembnosti lesnopredelovalne panoge. Ti preko
MGRT, MKGP in evropskih institucij s številnimi povratnimi in nepovratnimi sredstvi,
akcijskimi načrti ter promoviranjem lesa, kot strateške surovine, vzpodbujajo
povezovanje gozno-lesne verige in proizvodnjo izdelkov višje dodane vrednosti.
Priložnost lesnopredelovalne panoge in posledično tudi analiziranega podjetja se kaže
tudi v dobrem surovinskem zaledju Slovenije, kjer je gozdnatost kar 58,3 % (Poročilo
…, 2017). Priložnost je tudi v trenutno nizkih cenah surovine zaradi preteklih ujm in
gradacije podlubnikov, kar omogoča ob nespremenjenih cenah proizvodov višji dobiček
podjetja. Večanje ekološke ozaveščenosti prebivalstva o pomenu lesa, kot obnovljivem
viru energije in na drugi strani višanja cen naftnih derivatom, predstavlja priložnost za
večanje porabe lesa in posledično večjega povpraševanja po lesu v lesnopredelovalnih
obratih. Prav tako se priložnost za razvoj vidi ob koncu gospodarske krize, ko se kupna
moč prebivalstva povečuje, povečuje se tudi zaposlenost in stanje gradbenega sektorja,
kar pa povečuje povpraševanje po lesu. Azija in Bližnji Vzhod sta zaradi svojega
večmilijonskega trga in velikega povpraševanja po lesni surovini zanimiva priložnost za
lesnopredelovalno podjetje (Amon, 2017).
Veliko nevarnost Energoles Bohor d.o.o. vidi v vsakoletnem povečevanju izvoza
okroglega lesa v tujino, predvsem visoko kakovostnega (furnir in žagovec). Tako za
slovensko lesnopredelovalno panogo ostane malo kakovostnih sortimentov, ki bi
prinašali dodano vrednost proizvodom in posledično višji zaslužek. V povezavi s tem se
kaže nevarnost nepovezanosti deležnikov znotraj gozdno-lesne verige, kjer je ponudba
surovine zaradi premajhnih proizvodnih kapacitet primarne lesnopredelovalne industrije
prevelika in posledično prihaja do izvoza hlodovine. Hkrati pa je povpraševanje po
žaganem lesu (predvsem iglavcev) tako visoka, da ga uvažamo iz sosednjih držav
(Avstrija). S tem pa lesnopredelovalni panogi pada ugled. Slabost lesnopredelovalne
panoge v Sloveniji analizirano podjetje vidi tudi v substitutu lesa, in sicer v ivernih
ploščah ter arhitekturi, ki v današnje zgradbe, kot so hoteli, državne ustanove,
gostilniških objektih, ne vključujejo več masivnih izdelkov in raje uporabljajo
nizkocenovno pohištvo. Kljub ugodni splošni gospodarski rasti analizirano podjetje še
vedno čuti omejen dostop do finančnih sredstev. V času, ko bi se morala proizvodnja
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posodobiti in preusmeriti v proizvodnjo polizdelkov oziroma izdelkov z višjo dodano
vrednostjo, banke zaradi nezaupanja in nezainteresiranosti za panogo onemogočajo
večje investicije in možnost za preživetje lesnopredelovalne panoge. Nevarnost
lesnopredelovalne panoge analizirano podjetje vidi tudi v nepovezanosti lastnikov
zasebnih gozdov, ki bi na trg skupaj vstopali z večjo količino surovine in bi s tem imeli
večjo pogajalsko moč. Zato tudi v zasebnih gozdovih gozdni potencial ni izkoriščen, saj
lastniku ne prinaša velike finančne koristi. Nevarnost za podjetje predstavljajo lesni
peleti iz trgov Balkana in V Evrope. Ti na slovenski trg vstopajo z bistveno nižjo ceno,
zato mora podjetje, da jim konkurira, znižati ceno svojih peletov oziroma ponuditi
dodatne storitve (dostavo) na lastne stroške. S tem zmanjšuje čisti dobiček od prodaje
peletov in posledično zmanjšuje možnost novih investicij v posodobitev proizvodnje.
Veliko nevarnost pa predstavlja tudi močna konkurenca tujih trgov, predvem
nizkocenovni izdelki iz trgov Azije, Balkana in V Evrope. Nevarnost EU trga se kaže
predvsem zaradi nestanovitnosti EU kot institucije, saj zaradi preteklih dogodkov, kot
sta Brexit in migracije, prihaja do teženj o spremembi EU, kar pa na poslovni trg
prinaša negotovost. (Amon 2017).
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6

RAZPRAVA IN SKLEPI

Z analiziranjem poslovnega okolja slovenske primarne lesnopredelovalne panoge v
katerem se nahaja podjetje Energoles Bohor d.o.o. s pomočjo PEST(LE) analize,
Porterjevega modela konkurence in SWOT analize smo dobili vpogled v stanje
lesnopredelovalne panoge in delovanje podjetja.
S podrobno PEST(LE) analizo, kjer smo analizirali širše zunanje poslovno okolje
lesnopredelovalne panoge v Sloveniji in podjetja Energoles Bohor d.o.o. lahko
zaključimo, da širše zunanje poslovno okolje močno vpliva na stanje lesnopredelovalne
industrije v Sloveniji, ter na uspešnost poslovanja analiziranega podjetja, kar potrjuje
našo hipotezo 1. Predvsem politično-pravno in ekonomsko okolje sta tista dva dejavnika
poslovnega okolja, ki močno vplivata na stabilnost panoge in analiziranega podjetja.
Vpliv politično-pravnega okolja na panogo in podjetje se kaže preko ukrepov države, ki
z raznimi akcijskimi načrti, subvencijami in programi, ki omogočajo pridobitev
finančnih sredstev, pripomore k bolj stabilnemu poslovnemu okolju. Na drugi strani pa
preko zakonskih ovir (delovna zakonodaja, zapletena birokracija), davčne politike, kjer
je zaradi nizke dodane vrednosti proizvodov obdavčitev dela v analizirani panogi
visoka, in z okoljskimi zahtevami (okoljski davki) znižuje konkurenčnost ter privlačnost
same panoge. Vpliv ekonomskega okolja na stabilnost panoge se je pokazal predvsem v
času po gospodarski krizi, ko se je število zaposlenih v lesnopredelovalni panogi
drastično zmanjšalo. Kot smo že omenili, lesnopredelovalna panoga po osamosvojitvi
tehnološko in konkurenčno ni bila pripravljena na družbeno-ekonomske spremembe,
zato so podjetja, ki se niso uspela prestrukturirati in preoblikovati notranje poslovno
okolje do svetovne krize leta 2008, ki je predstavljala veliko oviro za takšna podjetja,
propadla. Takšno podjetje je bilo tudi Bohor d.o.o., iz dela katerega je nastalo podjetje
Energoles Bohor d.o.o. Enegoles Bohor d.o.o. se je kot podjetje, ki se je ustanovilo v
času gospodarske krize, v obdobju, kjer so makroekonomski kazalniki bili izredno
negativni, moralo spopasti z zmanjševanjem zasebne potrošnje, tehnološko zastarelostjo
obrata, propadanjem pohištvene industrije v Sloveniji, povečevanjem zalog in s
skromno kreditno aktivnostjo bank, ki za lesnopredelovalno panogo niso imele posluha
(Amon, 2017). Stabilizacija ekonomskega okolja v zadnjem obdobju, predvsem s
povečevanjem gospodarske rasti, povečevanjem zasebne potrošnje in investicij ter
zniževanjem stopnje brezposelnosti kažejo pozitiven vpliv na razvoj analiziranega
podjetja.
Energoles Bohor d.o.o., kot srednje velik žagarski obrat listavcev, ima že vse od leta
2009 vzpostavljeno dobaviteljsko verigo, ki jo v največji meri v zadnjem letu
predstavljajo lesni trgovci, kmetijsko-gozdarske zadruge in SiDG d.o.o. Kar 90 % vse
vhodne surovine, ki jo porabijo v proizvodnem procesu, tako pri žagarskem obratu kot
tudi pri proizvodnji peletov, predstavlja hlodovina slovenskega izvora, kar je seveda
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prednost analiziranega podjetja. Na podlagi tega lahko ovržemo hipotezo 2, da se
podjetje Energoles Bohor d.o.o. spopada z oteženo dostopnostjo do domače surovine.
Vendar pa glede na akcijski načrt Les je lep (2012), kjer enega izmed problemov
lesnopredelovalne industrije izpostavljajo prav problem dostopnosti do domače
surovine dobljeno ugotovitev ne moremo projekcirati na podjetja celotne panoge.
S pomočjo Porterjevega modela konkurence smo analizirali kakšno konkurenčno moč
ima Enegoles Bohor d.o.o na trgu. Podjetje se zaradi majhnosti lažje in hitreje prilagaja
na spremembe na domačem in tujem trgu. Hkrati se lahko zaradi majhnosti bolj posveti
večjim kupcem, kar jim daje dodatno konkurenčno prednost pred velikimi
lesnopredelovalnimi podjetji.
Diverzifikacija proizvodnje daje analiziranemu podjetju prednost, saj ni odvisno le od
ene dejavnosti, ampak so proizvodnjo razširili na več dejavnosti, ki so med seboj
povezane. Prednost lokacije podjetja je predvsem v bogati surovinski bazi, ki se nahaja
ob železniškem omrežju, ima dobre cestne povezave in bližino mej s sosednjimi
državami (Hrvaška, Madžarska, Avstrija), kar daje podjetju večjo konkurenčno moč.
Hkrati je tudi celotna predelava skoncentrirana na eni lokaciji, kar je velika prednost
podjetja, predvsem zaradi trenda nastajanja mikropodjetij s samo eno fazo predelave.
Vendar pa na drugi strani analizirano podjetje nima povezav s konkurenti, s katerimi bi
lahko na tuji trg skupaj vstopili, z večjo količino proizvodov in s tem imeli boljšo
pogajalsko moč pri določitvi cene. Prav nepovezanost je v slovenski lesnopredelovalni
panogi problem, kar močno zmanjšuje konkurenčno prednost podjetij. Zato lahko
hipotezo 3 le delno potrdimo, saj kljub odličnim infrastrukturnim povezavam,
prilagodljivostim pri zadovoljevanju kupcev in diverzifikaciji dejavnosti, slaba
povezanost s konkurenti močno vpliva na konkurenčne prednosti in na končno
doseganje uspešnosti analiziranega podjetja.
Trenutno najšibkejši člen gozdno-lesne verige predstavlja prav primarna predelava lesa,
ki zaradi usmerjenosti v osnovno dejavnost, torej žaganje, niso več konkurenčni tujim
trgom, kjer se takšni obrati usmerjajo v proizvodnjo polizdelkov (Ferjančič, 2017). Zato
Energoles Bohor d.o.o. v svoji strategiji za prihodnje delovanje podjetja sledi poslovnim
smernicam lesne panoge in načrtuje nadgradnjo primarne proizvodnje, kjer bi poleg
osnovne dejavnosti proizvajali tudi polizdelke. S tem bi zmanjšali zaloge bukovine,
povečali dodano vednost in število zaposlenih v podjetju. Zaradi visoke investicije, ki jo
predstavlja nadgraditev proizvodnje, načrtujejo, da bodo del sredstev pridobili preko
javnih razpisov, ki jih za večjo konkurenčnost lesnopredelovalne panoge razpisuje
država. V primeru neposodobitve obrata bi podjetje ostalo v stanju stagniranja, saj se
zaradi manjše porabe bukovine v pohištveni industriji posledično večajo zaloge
analiziranemu podjetju, ki pa za podjetje predstavljajo visok strošek (Amon, 2017).
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Za analizirano podjetje je najpomembnejše, da za doseganje ciljev strmi k odpravi
slabosti, saj bo le tako lahko z upoštevanjem prednosti izkoristil priložnosti, ki mu jih
ponuja zunanje poslovno okolje. Takšno ofenzivno oblikovanje strategij za podjetje
predstavlja kombinacijo naslednjih strateških usmeritev: za proizvodnjo
visokokakovostnih izdelkov bo potrebna nadgadnja proizvodnega obrata, kjer ima
podjetje možnost črpanja državnih in evropskih finančnih sredstev v okviru gozno-lesne
panoge. Potrebno bi bilo vzpostaviti medsebojno sodelovanje s podjetjem iz
lesnopredelovalne panoge, s katerim bi z večjo količino surovine/polproizvodov
vstopala na večmilijonske trge, kot sta Azija in Bližnji Vzhod. Premajhne proizvodne
zmogljivosti glede na priložnost dobrega surovinskega zaledja bi bilo potrebno v okviru
državnih vzpodbud povečati, saj se ekološka osveščenost prebivalstva o lesu kot
obnovljivem viru energije povečuje, s čimer se posledično povečuje tudi raba lesa.
Zvišanje izobrazene strukture zaposlenih, posebej na področju lesarstva, bi doprineslo k
boljšim poslovnim rezultatom.
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7

ZAKLJUČEK

Po večletnem nazadovanju in krčenju lesnopredelovalne panoge v Sloveniji se v zadnjih
letih kaže trend izboljševanja ekonomskih kazalcev, predvsem v postopnem
povečevanju števila zaposlenih (Ferjančič, 2017). Zaradi izredno negativnih
makroekonomskih kazalcev, kot so zmanjšanje števila zaposlenih, tehnološka
zastarelost panoge, zmanjšanje števila lesnopredelovalnih podjetij, je država šele v letih
po gospodarski krizi, ko se je pokazalo, da je lesna panoga v izredno slabem stanju, z
raznimi akcijskimi načrti, programi in zakonodajo začela izvajati pravne in finančne
ukrepe za večjo konkurenčnost celotne gozdno-lesne verige (Miklič, 2012).
Kljub splošnemu problemu pomanjkanja domače surovine, saj se ta v veliki večini
izvozi in ponovno uvozi kot polizdelek, analizirano podjetje glede na dane proizvodne
kapacitete nima oteženega dostopa do surovine, saj je kar 90 % vse surovine
slovenskega izvora.
Širše zunanje poslovno okolje močno vpliva na stanje lesnopredelovalne panoge in
posledično tudi na analizirano podjetje, kar smo dokazali s pomočjo PEST(LE) analize.
Politično-pravno okolje, ekonomsko okolje, socio-kulturno okolje, tehnološko okolje in
naravno okolje so dejavniki zunanjega poslovnega okolja s katerimi smo spoznali
splošno stabilnost okolja lesnopredelovalne panoge, torej okolja v katerem se nahaja
Energoles Bohor d.o.o. Kot smo že omenili se stanje lesnopredelovalne industrije po
gospodarski krizi postopno izboljšuje, predvsem kot posledica splošnega izboljšanja
ekonomskega stanja države in sveta, izboljšanja stanja v gradbeništvu, povečanja
zasebne potrošnje, pravnih in finančnih ukrepov države za večjo konkurenčnost
lesnopredelovalne panoge in drugih dejavnikov. Vendar primarno lesnopredelovalni
obrati zaradi slabe tehnološke opremljenosti, majhne proizvodne zmogljivosti,
pomanjkanja razvojnih oddelkov in večletnega stagniranja težko konkurirajo obratom iz
sosednjih in skandinavskih držav, kjer so les prepoznali kot strateško surovino in
vseskozi vlagali v posodabljanje obratov (Prislan in sod., 2015).
S analizo notranjega okolja podjetja smo predstavili njegove prednosti in slabosti v
poslovanju in preko predhodnje analize celotne lesnopredelovalne panoge kakšne
priložnosti in nevarnosti le-ti predstavljajo za analizirano podjetje. Poleg številnih
prednosti podjetja, kot so enotna lokacija, dobra transportna lega, večja fleksibilnost
zaradi majhnosti, diverzifikacija proizvodnje, krožno gospodarstvo, samozadostnost z
električno energijo, pa se podjetje spopada tudi s številnimi ovirami. Ena večjih slabosti
podjetja je proizvodnja izdelkov brez visoke dodane vrednosti, ki bi posledično
omogočila vlaganje v razvoj in nadgraditev proizvodnega procesa. Nizka dodana
vrednost proizvodnje in visoka obdavčitev dela pa predstavljata za analizirano podjetje
veliko nevarnost za obstoj.
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Hkrati zaradi majhne proizvodne zmogljivosti in nepovezovanja s konkurenti podjetje
težje nastopa na tujih trgih, kjer bi z večjo količino surovine imeli večjo moč pri
pogajanjih. Pri proizvodnji peletov pa se podjetje spoprijema z veliko konkurenco,
predvsem lesnih pelet iz V Evrope in Balkana. Priložnosti se kažejo predvsem v črpanju
finančnih sredstev z naslova povečevanja konkurenčnosti lesne panoge in povezovanja
gozdno-lesne verige. Hkrati pa priložnost vidimo tudi, kot pomemben subjekt dobave
surovine, v novoustanovljenem državnem podjetju SiDG d.o.o., ki naj bi glede na statut
s pogodbami zagotovljal stalno dobavo surovine primarnim lesnopredelovalnim
obratom. Nevarnost analizirane panoge se kaže tudi v vsakoletnem povečevanju izvoza
okroglega lesa, saj se s tem izničijo vsi gozdni potenciali in finančna sredstva, ki jih je
država preko javne gozdarske službe vložila za pridelavo kakovostnih sortimentov.
Ovire za poslovanje analiziranega podjetja, ki izhajajo iz zunanjega okolja so predvsem
birokracija, davčna politika, delovna in insolvenčna zakonodja. Vendar pa se zaradi
izboljšanja gospodarske rasti, zmanjševanja brezposelnosti, večanja kupne moči
prebivalstva in posledično boljše kakovosti življenja predstavlja zunanje okolje hkrati
tudi pozitivne smernice za nadaljni razvoj podjetja.
V Izhodiščih za prestrukturiranje slovenske lesnopredelovalne industrije (2012) je v
viziji predpostavljeno, da bo med letoma 2020-2050 prišlo do svetovnega primanjklaja
lesa kot surovine, zato je pomembno, da bo Energoles Bohor d.o.o. v tem času znala
izkoristiti svoje prednosti, predvsem svoje dobre dolgoletne odnose z dobavitelji,
ugodno transportno lego, dizertifikacijo in izkoristiti priložnosti zunanjega okolja v
črpanju finančnih sredstev, ki jih preko večih ministrstev ponuja država ter posodobiti
in nadgraditi obrat za večjo konkurenčno moč in uspešnost podjetja na domačem in
tujem trgu.
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