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SPOROČILO ZA JAVNOST
Od 15. do 17. septembra 2021 je v Thermani Laško potekal že 8. Mednarodni Logistični kongres –
oskrbovalne verige v znanosti in praksi/EUROLOG 2021, ki je na enem mestu povezoval različne
deležnike s področja logistike, prevozništva, proizvodnih podjetij, ponudnikov informacijskih in
tehnoloških rešitev. Mednarodni kongres organizirata Slovensko logistično združenje (SLZ) v
partnerskem sodelovanju z Združenjem za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije, ACS,
Slovenskim avtomobilskim grozdom in Evropskim logističnim združenjem (ELA) ter je namenjen
tehnološki modernizaciji, digitalizaciji in poslovni transformaciji. Kongres je ponudil bogat program s
področja transporta, avtomatizacije v logistiki, industrije 4.0. in sprememb v poslovanju. Na kongresu
so primere dobrih praks predstavljala številna uspešna tuja in domača podjetja, kot so BMW GROUP,
KOMSA, SEUR, GROUP RENAULT, KEMOFARMACIJA, SMART CARGO in številni drugi
V Laškem smo ujeli tudi pravega sogovorca, ki je o turbulentnem letu v logistiki in programskem
delu kongresa povedal par besed. Pogovarjali smo se z Igorjem Žulo, predsednikom Slovenskega
logističnega združenja (SLZ). O tem, kakšni so bili občutki, ko je po dveh letih tako rekoč znova stopil
med ljudi iz svoje stroke, zbrane na enem mestu, je povedal:
Covid je družbeno in gospodarsko sliko močno spremenil. Ambicija kongresa je bila, da so s
konkretnimi prispevki udeležencem na eni strani podali odgovore na izzive, ki jih imajo v svojih
družbah, pri lastnih izzivih in lastnih projektih ter po drugi strani omogočili konkretno razpravo med
deležniki, ki so z logistiko kakorkoli povezani. Kongres je sprva odpadel že aprila 2020, nato
septembra istega leta in nato še aprila 2021. Priložnosti za druženje in strokovne razprave na najvišji
ravni torej že dolgo ni bilo in to se odraža na več nivojih. Program je bil odličen, sponzorji z nami še
naprej, interes za kongres velik … moji občutki ob misli na kongres so odlični!
Udeleženci kongresa so imeli tudi priložnost spoznati nekaj konkretnih primerov in rezultatov
projektov uvedbe umetne inteligence, ki se kažejo v pomembnem izboljševanja produktivnosti v
proizvodnji in logistiki, v enem od primerov pa tudi boljšem upravljanju zalog. Strah pred umetno
inteligenco želijo zmanjšati in k tem projektom spodbuditi čim višjo število podjetij tako v
industriji kot v logistiki (in transportu).
Na kongresu je beseda tekla tudi o celovitih pristopih s področja uvajanja avtomatizacije,
robotizacije in digitalizacije tako v proizvodnji sami, v procesih oskrbe proizvodnje kot tudi v
procesih hrambe in oskrbe strank.
Poudarek so dali tudi digitalizaciji, ki je čedalje bolj pomembna. Vedno bolj se namreč uveljavljajo
različne platforme in prehod na delo v oblaku. Trend se giblje v smeri vedno večje dinamike v
sprejemanju naročil, dinamike v načrtovanju proizvodnje ali transporta ali hrambe in ažurnosti
pri spremljanju blaga na poti. Tukaj pomembno vlogo igra umetna inteligenca in strojno učenje,
pomemben del pa se sedaj prenaša tudi na različne spletne platforme.
KONGRESNI PROGRAM ZA 2022 ŽE NASTAJA
Za naše bralce že lahko razkrijemo delček načrtov za leto 2022. Naslednji kongres bo temeljil na temi
»Oskrbovalna veriga v znanosti in praksi 2022« in se bo odvijal v Portorožu v mesecu aprilu. Še vedno
pa bodo na voljo ogledi sejmov, sam kongres, delavnice in ogledi dobrih praks. Morda ne bo odveč
podatek, da načrtujejo tudi projekte, ki bodo podprli podjetja, ki iščejo kader na področju logistike.
SLOVENSKA LOGISTIKA V PRIMERJAVI S TUJINO
Podjetja so le začela vlagati v digitalno modernizacijo, zadovoljno ugotavlja Žula. Trendi so vsekakor
obetavni, prav tako močen vozni park in visoko stopnjo sledljivosti kamionov, in blaga. V tehnološkem
in digitalnem smislu znamo v Sloveniji najti dobre prakse na vseh področjih.
Zraven glede izzivov še poudarja, da bi se morali zavedati, da samo digitalizacija ni dovolj. Premalo se
govori o tehnološki modernizaciji.
»Digitalna transformacija« je dobra spodbuda, pa vendar ni dovolj. Slovenija je po stopnji robotizacije
na 14. mestu. Nekateri bi s tem celo lahko bili zadovoljni. Pa vendar to ni dovolj. Imamo težave s kadri

in tehnološka modernizacija je nujna. Prenos zmagovalne miselnosti, ki nas tako lepo odlikuje v
športu je nujno prenesti tudi v gospodarstvo. Zakaj pa ne bi mogli biti po stopnji robotizacije v
proizvodnji oziroma logistiki ali po digitalni in tehnološki opremljenosti transportnih podjetij prvi v
Evropi. To bi bil pravi cilj, potem pa je relativno preprosto formirati ukrepe. V transportu in hrambi že
dolgo ni dovolj samo prevoz od točke A do točke B, ali pa poceni hramba v ustreznih pogojih. Danes
je nujno stranki ponuditi nekaj več … elektronsko izmenjavo dokumentov, sledljivost in čim več
dodatnih podatkih iz senzorike, itd. Ko bomo v logistiki znali to ponuditi našim strankam, bomo del
podatkov lahko tudi zaračunali in bomo lahko igrali v višji ligi. Dodana vrednost bo višja samo na tak
način.«
Ambicija kongresa je, da bi na eni strani s konkretnimi prispevki udeležencem dali odgovore na izzive,
ki jih imajo v svojih družbah, pri lastnih izzivih in lastnih projektih in po drugi strani omogočili tudi
konkretno razpravo med vsemi deležniki, ki so z logistiko kakorkoli povezani. Evropska dimenzija, ki jo
daje kongresu ELA, pa je vse skupaj postavila še na višjo raven.
To ambicijo so uspešno uresničili s pomočjo znanja željnih udeležencev, izjemnih predavateljev,
dragocenih sponzorjev in partnerjev ter podpornikov.
DODATEK:
LOGISTIČNI KONGRES V ŠTEVILKAH
Učinkovita in produktivna logistika ima namreč na industrijo izjemen vpliv, kar priteguje veliko
strokovne in splošne pozornosti, zato je bil kongres še toliko boljše obiskan. Kongresa se je to pot
udeležilo 288 slušateljev iz 130 različnih podjetij iz 12 držav, največ seveda s področij logistike,
industrije in pa transporta. Kongres je podprlo 24 sponzorjev, 3 medijski partnerji, 3 partnerji
kongresa in 7 podpornikom.
Uspešno pa je kongres povezal deležnike v logistiki, in sicer:
Logistične storitve 23 %
Ponudniki tehnoloških rešitev IKT 22 %
Industrija 18 %
Svetovanje, kadroviki, regulacija 13 %
Univerze 9 %
Prevozne storitve 8 %
Maloprodaja/prodaja 7 %

