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Willy Stadler navdušuje stranke 
in lastnike
Krška družba Willy Stadler v skupini Stadler 
prispeva pomemben delež v proizvodnji in vse bolj 
v razvoju, zlasti pa izstopajo njihovi monterji.

Nemška družba Stadler načrtuje, proizvaja, 
postavlja in vzdržuje celotne sortirne linije in tudi 
posamezne komponente za reciklažno industrijo 
po vsem svetu. Na področju mehanskega ločevanja 
odpadkov je mogoče njen ugled primerjati z ugle-
dom Mercedesa v avtomobilski industriji. Do zdaj so 
prodali več kot 250 sortirnih linij in več kot 800 posa-
meznih komponent po vsem svetu.

Svoje izdelke proizvajajo na dveh mestih: v 
Altshausnu v Nemčiji in v Sloveniji v Krškem, kjer je 
sedež njihovega hčerinskega podjetja Willy Stadler, 
d. o. o. Imajo tudi šest prodajnih podjetij – v Španiji, 
Italiji, Veliki Britaniji, Grčiji, Braziliji in ZDA. V skupini 
Stadler je skupno zaposlenih 331 ljudi, v podjetju Willy 
Stadler pa 101.

Celotna skupina Stadler in tudi slovensko podjetje 
konkurenčne prednosti gradita na visoki motivaciji 
zaposlenih, veliki prilagodljivosti, odlični kakovosti 
in inovativnosti ter tudi večletnih izkušnjah in dobrih 
odnosih z zaposlenimi.

Slovenci imajo v skupini pomembno mesto
»Slovensko podjetje ima v skupini Stadler zelo 
pomembno mesto,« pravi Willi Stadler, predsednik 
skupine Stadler, ki je hkrati direktor sloven-
ske družbe. Poleg proizvodnje celotnih jeklenih 
konstrukcij (približno 2.500 ton na leto, vključno 
z načrtovanjem in izračunom statike), obdelave 
pločevine z naprednimi laserskimi stroji in CNC 
stiskalnicami, izdelujejo tudi lastne izdelke, kot 
so denimo veliki sejalni bobni (s premerom do tri 
metre in dolžine do 24 metrov). Poleg tega izdelujejo 
še stikalne omare in krmilne sisteme za sortirne 
linije, ki jih dobavljajo prav iz Krškega. Programa 
obeh proizvodnih podjetij se dopolnjujeta. Posebno 
mesto v skupini imajo monterji (strojni in elektro), 
ki večinoma prihajajo prav iz Slovenije in ekipa za 
zagon sortirnih linij. »Slovenski monterji so aduti 
družbe Stadler in stranke po celem svetu nenehno 
navdušujejo. Tehnično in osebnostno so v samem 
vrhu. Ekipo krasi tudi dobro ravnovesje med izku-
šenimi, starejšimi in zelo mladimi monterji. Za to je 
zaslužna poslovna politika slovenskega hčerinskega 
podjetja, ki ga vodi Stanko Ančimer,« razlaga Willi 

Stadler. Doda, da slovenskemu podjetju vse bolj 
zaupajo tudi raziskave in razvoj. 

Močna usmerjenost v izvoz
»Lani je bila družba Willy Stadler največji izvoznik 
v Sloveniji, zelo dobre so tudi napovedi za letošnje 
leto,« pravi njen direktor. Izdelke bodo s pomočjo 
svojih podjetij prodajali po celem svetu. Med drugim 
bodo potekale montaže sortirnih linij v Evropi 
(Nemčija, Italija, Španija, Velika Britanija, Slovenija, 
Nizozemska in Grčija), na Japonskem, v Avstraliji, 
Mehiki in Braziliji.

Obletnico bodo praznovali skupaj
Letos družba Willy Stadler praznuje 20-letnico 
delovanja. V četrtek, 29. 6. 2017, načrtujejo proslavo 
v dvorani v Krškem, ki se je bodo udeležili partnerji, 
stranke, dobavitelji in zaposleni. Proslavo bodo 
spremljali učenci Glasbene šole Krško. V petek, 30. 6. 
2017, bo v podjetju dan odprtih vrat za zaposlene in 
njihove družine. »Po tem, ko smo lani v Altshausnu 
v Nemčiji praznovali 225-letnico podjetja Stadler 
v Nemčiji, ki so se je udeležili skoraj vsi zaposleni 
iz Slovenije, se bo tokrat večji del zaposlenih iz 
Altshausna udeležil praznovanja v Krškem. Na naše 
uspešno slovensko hčerinsko podjetje smo zelo 
ponosni,« poudarja Willi Stadler.

Letos v svoji slovenski družbi načrtujejo nadaljnjo 
rast. Izboljševali bodo obstoječe izdelke in razvijali 
nove, inovativne, kot sta denimo odstranjevalec 
nalepk ali odpiralec bal.P
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Družba Willy Stadler letos praznuje 20 let delovanja.
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Dance osvojili  
s sovami in ptički
Družinsko podjetje Gabrovšek-Grča je danske kupce navdušilo z 
okrasnimi sovami in ptički, narejenimi iz lesa. Posel, do katerega je 
pomagala GZS, prinaša spremembe v proizvodnji. 
Katarina Klepec

Podjetje Gabrovšek-Grča je od samega začetka 
usmerjeno v izvoz na tuje trge. Med zadnjimi 
pomembnimi posli v tujini je pridobitev novih 
kupcev na Danskem, do katerih so prišli s pomočjo 
Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Bernard Likar 
iz Združenja lesne in pohištvene industrije jim je 
posredoval povpraševanje. 

»Potem pa je bilo vse na nas, da priložnost 
spremenimo v posel,« pove direktor podjetja Franc 
Gabrovšek. S kupci iz Danske so podpisali pismo 
o nameri, kar podjetju zagotavlja okoli dodatnih 
200.000 evrov prodaje na leto, zaradi česar bodo 
morali dolgoročno proizvodnjo avtomatizirati in 
zaposliti še enega do dva nova delavca. Dance so 
prepričali z dizajnerskimi okrasnimi predmeti: lese-
nimi sovami in ptički. 

Z novimi produkti prihajali novi trgi 
Podjetje sta leta 1994 ustanovila Franc Gabrovšek 
in njegova soproga Alenka. Zdaj posel vodita skupaj 
s sinom. »V 95 odstotkih brez posrednikov, kar nam 
omogoča dober stik s kupci in visoko odzivnost,« 
pojasnjuje Franc Gabrovšek. 

Sprva so največ izvažali v Veliko Britanijo: 
»Predvsem na segment B2B kupcev, za katere smo 
proizvajali lesene stružene elemente za pohištvo.« Z 
leti so širili svoj proizvodni program – izdelovati so 

začeli lesene noge za oblazinjeno pohištvo, različne 
dele masivnega pohištva, masivne mize in klopi 
ter okrasne predmete. S širjenjem proizvodnega 
programa so se odpirali tudi novi trgi. 

V zadnjih letih so pridobili pomembnega partnerja 
v Franciji. Zanj izdelujejo votle noge za stole iz hrasta, 
oreha in bukve. »Izdelki, ki jih dobavljamo v Francijo in 
na Dansko so s tehnološkega vidika izredno zahtevni 
in kot taki nosijo potencial dolgoročnega sodelova-
nja in višje dodane vrednosti, kar se nam v primeru 
francoskega kupca že potrjuje, pri sovah in ptičkih pa 
se začetne težave odpravljajo, tako da posel počasi 
postaja tudi dohodkovno zanimiv,« pove Gabrovšek.

Novi trgi prinašajo nove tehnike
Z uvajanjem lesnih vrst, kot sta hrast in oreh, so 
morali poiskati tudi trg za ostanke lesa – to pomeni 
boljši izkoristek, »kar je do okolja prijazno in ekonom-
sko upravičeno«. Lani so tako investirali v stroj za 
spajanje okvirjev za slike in ogledala, raziskali so trg in 
zdaj že sodelujejo s kupcem iz Anglije, ki mu dobav-
ljajo okvirje za umetniške grafike. 

»Z uvajanjem novih kupcev v Franciji in na 
Danskem se uvaja v proizvodnjo tudi nova tehnika 
površinske obdelave lesov z visoko vsebnostjo tanina, 
olje in vosek, kar je za okolje prijaznejše od klasičnega 
lakiranja,« povezanost med novimi trgi in uvajanjem 
novih tehnik pojasni direktor podjetja. 

Vlagajo v opremo in delavce 
Zavedajo se, da se morajo na mednarodnem trgu ves 
čas dokazovati, zato veliko vlagajo v samo opremo, pa 
tudi v formalno in neformalno izobraževanje zaposle-
nih, ki si nova znanja in veščine pridobivajo na sejmih 
in izobraževanjih proizvajalcev opreme in materialov 
za površinsko obdelavo.

Z enajstimi zaposlenimi so majhno podjetje. Kot 
pravi, proizvodnjo načrtujejo po principu »just in 
time« (ravno pravi čas), tako da zalog, razen lesa in 
vijakov, nimajo. gg

»Cilj podjetja je 
proizvodnja in 
prodaja izdelkov 
iz masivnega lesa 
visoke kvalitete, 
pretežno domačega 
izvora, po 
konkurenčnih cenah  
na okolju prijazen 
način.«
Franc Gabrovšek,  
Gabrovšek Grča, o 
poslovni ideji podjetja 

»Posledice brexita 
bi bile za podjetje 
usodne, če ne bi 
imeli kupcev tudi na 
evrskem območju.«
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