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Partnerji izvozniki.si – najboljše iz Slovenije:

Najboljše iz Slovenije

Zgodbe o uspešnih podjetjih, kako jim uspeva  
in kaj načrtujejo. Več na www.izvozniki.si.

»Februarja 2022 smo v ebm- 
papstu Slovenija začeli pro-
izvajati ventilatorje za to-
plotne črpalke. Zaradi no-
vega programa smo v prvih 
11 mesecih letos na novo za-
poslili 70 delavcev. Ker je 
povpraševanje po teh venti-
latorjih zaradi težav Evrope 
z zemeljskim plinom še več-
je, kot je bilo sprva pričako-
vano, bomo v prihodnjem 
letu dni zaposlili še sto de-
lavcev. V letu 2024 je pred-
videna še ena faza širitve, 
za kar potrebujemo nov 
prostor. Širiti se želimo v no-
vi industrijski coni, ki bo ob 
naši tovarni tu v Podskraj-
niku,« pove Aleš Poljanšek, 
generalni direktor ebm-
pap sta Slovenija.

V ebm-papstu Slovenija iz 
Podskrajnika pri Cerknici ze-
lo povečujejo obseg poslova-
nja, tako da so daleč največji 
zaposlovalec na Notranjskem. 
Lani so na novo zaposlili 84 de-
lavcev, letos v prvih 11 mesecih 
še 70, tako da jih je zdaj že 610. 
Še sto delavcev bodo zaposli-
li v prihodnjem letu dni, načr-
te pa imajo tudi za širitev v le-
tu 2024, kar spet pomeni nova 
delovna mesta.

V podjetju proizvodnja po-
teka v treh izmenah. Pod nji-
hovo upravljanje sodi tudi to-
varna v Somborju v Srbiji, kjer 
zaposlujejo še 240 ljudi. V zad-
njem poslovnem letu – pri njih 
se je končalo marca 2022 – so 
ustvarili že 109 milijonov evrov 
prihodkov. Tako zelo se širijo 
zaradi novih programov. Doslej 
so bili znani kot proizvajalec 
elektromotorjev in ventilator-
jev za velike gospodinjske apa-
rate ter plinskih ventilov pri-
znanih znamk. Temu so letos 
dodali še ventilatorje za toplo-
tne črpalke.

Kriza s plinom poganja 
prodajo toplotnih črpalk
Povpraševanje po toplotnih čr-
palkah se je letos izjemno pove-
čalo zaradi krize z zemeljskim 
plinom, ki jo čuti Evropa. Za-
radi grožnje pomanjkanja pli-
na se v Nemčiji v novogradnje 

ne sme vgrajevati ogrevanje na 
zemeljski plin. To pa je povzro-
čilo veliko prodajo toplotnih 
črpalk ter naprav za ogrevanje 
na pelete.

Razvoj v Nemčiji, po 
optimizaciji selitev
Ebm-papst Slovenija (nekdaj 
se je tovarna imenovala Ydria 
Motors) je del nemške skupi-
ne ebm-papst, ki je vodilni sve-
tovni proizvajalec ventilatorjev 
na področju tehnologij prezra-
čevanja in ogrevanja. Skupi-
na ima 15 tisoč zaposlenih po 
vsem svetu in je lani ustvarila 
skoraj 2,3 milijarde evrov pri-
hodkov.

Družba nadaljuje strategijo 
lokalne oskrbe kupcev. Tako 
so letos odprli novo tovarno v 
ameriški zvezni državi Tenne-
ssee za oskrbo ameriških kup-
cev, kupce iz Evrope oskrbu-
je iz evropskih tovarn (tri ima 
v Nemčiji, po eno v Sloveniji, 
Srbiji, Romuniji, na Češkem 
in Madžarskem), azijske kup-
ce pa iz tovarn na Kitajskem 
in v Indiji.

Glavni razvojni oddelki sku-
pine so v njenih tovarnah v 
Nemčiji in nov program se pra-
viloma najprej tam tudi pro-
izvaja. Ko pa je dosežena do-
ločena raven optimizacije pro-
izvodnje, pa se ta seli na druge 

lokacije, kjer je strošek dela niž-
ji. Tako pot ima tudi program 
ventilatorjev za toplotne črpal-
ke, ki so ga jeseni 2021 začeli 
seliti v Podskrajnik. Prve ven-
tilatorje pa so iz Podskrajnika 
kupcem poslali februarja letos.

Še nove linije do marca 
2023
»Selitev programa ventilator-
jev za toplotne črpalke v ebm- 
papst Slovenija je bila predvide-
na še pred začetkom evropske 
plinske krize. Selitev smo začeli 
konec minulega leta. Letos ko-
nec spomladi pa se je povpra-
ševanje po toplotnih črpalkah 
začelo zelo povečevati in že-
lje kupcev so, da bi temu sledi-
li tudi mi. Zato bomo proizvo-
dnjo zelo razširili. Sem v Slove-
nijo ne prihajajo le linije, ki so 
že obratovale v Nemčiji, ampak 
tudi povsem nove. So pa dobav-
ni roki za nove linije med covi-
dom podaljšali. Ta prva faza ši-
ritve se bo končala marca pri-
hodnje leto. Takrat bomo lah-
ko naredili trikrat več ventila-
torjev kot zdaj,« pove Aleš Po-
ljanšek.

Za širitev v letu 2024 
potrebujejo prostor  
v novi obrtni coni
Druga faza širitve se bo začela 
v letu 2024.

»Ta nam bo omogočila, da 
proizvodnjo ventilatorjev po-
večamo še za dvakrat v primer-
javi s tem, kar bomo naredili 
konec marca 2023. To spet po-
meni nove zaposlitve, bodo pa 
te proizvodne linije še bolj av-
tomatizirane, zato bodo pot-
rebe po novih kadrih manjše. 
Bodo pa delovna mesta bolj 
zahtevna in bomo potrebova-
li bolj usposobljene delavce, v 
ta namen razpisujemo štipen-
dije. Več bo tudi logistike, saj so 
ventilatorji za toplotne črpalke 
večji od teh za belo tehniko in 
jih gre na paleto precej manj,« 
pove sogovornik.

Če bodo želeli izpeljati še 
to drugo fazo širitve podjetja, 
ki se bo začela leta 2024, bo-
do potrebovali nove prostore.

»Nove prostore želimo ime-
ti v novi industrijski coni za-
hodno od naše tovarne, ki je 
že opredeljena v OPN občine 
Cerknica. Želimo, da bi nam 
lastniki parcel in občina pris-
luhnili, da ta prostor potre-
bujemo. Če ga ne bomo dobi-
li, se lahko zgodi, da bodo na-
ši lastniki za drugo fazo širitve 
proizvodnje ventilatorjev za 
toplotne črpalke izbrali kate-
ro drugo svojo evropsko tovar-
no. V sestrskih podjetjih na Ma-
džarskem, Češkem, v Romuni-
ji in Srbiji so stroški dela precej 

nižji kot v Cerknici. Mi imamo 
večje kompetence in dosega-
mo boljšo produktivnost, a če 
ne bomo imeli prostora za širi-
tev, nam to ne bo pomagalo,« 
pove Poljanšek.

Take kadre potrebujejo
V zadnjem letu so najbolj pot-
rebovali proizvodne delav-
ce, pa vodje proizvodnih sku-
pin, skladiščnike in mehatro-
nike – ti so pri njih nastavljav-
ci strojev. Zaposlovali so tudi 
v režiji, in to strokovnjake za 
kakovost, poslovno informa-
tiko, nabavo, elektrotehniko 
in strojništvo.

»V prihodnjem letu dni bo-
mo potrebovali predvsem pro-
izvodne delavce, vodje proiz-
vodnih skupin ter nastavljav-
ce strojev,« pove sogovornik.

V Sloveniji imamo zelo niz-
ko stopnjo brezposelnosti, de-
lavcev zelo primanjkuje. So 
si tudi sami pomagali s tujci? 
»Da, trenutno imamo zaposle-
nih okoli 40 tujih državljanov, 
ki prihajajo iz Bosne in Herce-
govine,« pove direktor ebm- 
papsta Slovenija.

Opiše tudi, kaj vse počne-
jo, da bi nove delavce vključili 
v podjetje, ter kako skrbijo za 
vse svoje kadre.

»V skupini ebm-papst ima-
mo projekt Skupaj ustvarja-

mo prihodnost. Zavedamo 
se, da pri poslovanju niso po-
membne samo številke, am-
pak moramo poskrbeti tudi 
za človečnost. Biti moramo od-
prti, veliko delati pri komuni-
kaciji, druženju, graditi vred-
note. Tega se držimo, prejeli 
smo certifikat Družbeno od-
govoren delodajalec. V tovar-
ni imamo športno društvo, 
pred nedavnim smo imeli te-
den zdravja, imamo delavni-
ce pravilnega dihanja, masa-
žo, v kuhinji so pripravili tako 
imenovane varovalne menije 
hrane, imeli smo vodene vad-
be razgibavanja … Imamo re-
dne sestanke, kjer predstavlja-
mo dogajanje v skupini in na-
šem podjetju.«

Take so razmere na trgu
Kakšne pa so razmere na trgih 
ebm-papsta Slovenija?

Medtem ko se povpraševa-
nje po toplotnih črpalkah iz-
jemno povečuje, se je v Evro-
pi zmanjšalo povpraševanje 
po stenskih plinskih ogreval-
nih napravah, za katere ebm- 
papst Slovenija izdeluje plin-
ske ventile. A kot pravi sogo-
vornik, se povpraševanje po 
stenskih plinskih ogrevalnih 
napravah ni zmanjšalo v dru-
gih delih sveta.

Področje bele tehnike je v 
prvih dveh covidnih letih, ko 
smo bili veliko doma in pre-
navljali stanovanja, doživelo 
izjemno rast. Kako pa je zdaj?

»Prišlo je do manjšega upa-
da povpraševanja po naših iz-
delkih za belo tehniko. Pozna 
se, da so si kupci zaradi pretr-
ganih oskrbnih verig med co-
vidom ter skokov cen surovin 
in energije naredili večje zalo-
ge. Po letošnjih dopustih se je 
povpraševanje pri nas zmanj-
šalo za okoli deset odstotkov, 
prezgodaj pa je še za oceno, 
ali gre samo za zmanjševanje 
zalog pri kupcih ali je povpra-
ševanje upadlo tudi pri konč-
nih kupcih. No, mi ta upad de-
loma kompenziramo z novim 
programom ventilatorjev. V te-
kočem poslovnem letu, ki se 
bo končalo marca 2023, pri-
čakujemo, da bomo presegli 
lanske prihodke, in to do de-
set odstotkov,« pojasni Aleš 
Poljanšek.

Ǫ MATEJA BERTONCELJ
mateja.bertoncelj@finance.si

Največji zaposlovalec na 
Notranjskem: v Cerknici letos 70, 
prihodnje leto še sto novih zaposlitev 
Ebm-papst Slovenija zaradi velikega povpraševanja po toplotnih črpalkah 
skokovito povečuje proizvodnjo ventilatorjev 
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Veliko povpraševanje 
po ventilatorjih za 
toplotne črpalke je v 
Cerknico v ebm-papst 
Slovenija pripeljalo 170 
novih delovnih mest. 
A to še ni vse. Nova 
širitev je predvidena še 
v letu 2024, a jo bodo 
lahko izpeljali le, če 
dobijo prostor v novi 
industrijski coni ob 
svoji tovarni.

 " Aleš Poljanšek, generalni 
direktor podjetja


