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Investicije

Naložbeni val med izvozniki: 
kam bo šlo na stotine milijonov
Vračanje optimizma v gospodarstvo in ugodni finančni pogoji so 
spodbudili naložbeni val, ki ga vodijo uspešni slovenski izvozniki. Našli 
smo za prek 300 milijonov evrov naložb industrijskih podjetij.
Andreja Lončar 

Medtem ko v slovenski prestolnici naložbe napove-
dujejo predvsem trgovci - trenutno sta na obzorju 
Sparov center v Šiški in Ikea v trgovskem središču 
BTC, skupaj vredna skoraj 200 milijonov evrov -, se v 
drugih regijah ob gospodarskem okrevanju nakazuje 
povečanje kapacitet proizvodnih podjetij. 

Ena navečjih, 350-milijonska naložba Magne 
Steyr v štajerski občini Hoče-Slivnica, je bila sicer ob 
zaključku  redakcije še pod vprašajem zaradi naspro-
tovanja okoliških prebivalcev in dela politike. A veliko 
izvoznikov napoveduje po več deset milijonov evrov 
vredne naložbe, ki bodo prinesle tudi zajetno število 
novih delovnih mest.

Lek: Širitev proizvodnje na Prevaljah
Lek bo na Prevaljah na Koroškem zgradil nov proizvodni obrat, v katerem proizvajajo širokospek-
tralni antibiotik. Naložba bo zaključena do leta 2023. Objekt s proizvodno linijo, ki bo omogočila 
podvojitev proizvodnje na 1,5 milijarde kosov letno, bodo zgradili do leta 2020, v treh letih zatem pa 
bo sledilo še opremljanje ostalih delov zgradbe.

Gre za največjo Novartisovo naložbo pri nas, namenjeno povečanju proizvodnje širokospektral-
nega antibiotika, enega najpomembnejših Lekovih izdelkov. 
Vrednost investicije: 105 milijonov evrov
Število novih delovnih mest: 150

Talum: Povečanje zmogljivosti na področju visokotlačnega litja
Na področju livarstva ulitkov v Talumu krepijo aktivnosti pri procesu visokotlačnega litja. Letos je 
največ vlaganj na tem področju povezanih z izgradnjo objekta in obdelovalnih naprav za mehansko 
obdelavo aluminijastih ulitkov.

S tem zaokrožujejo celovito ponudbo vseh tehnologij litja na eni lokaciji, pravijo v Talumu.
Vrednost investicije: 22 milijonov evrov (skupna vsota za letos predvidenih investicij)
Število novih delovnih mest: Števila zaposlitev, povezanih s povečanjem proizvodnje visokotlačnega 
litja v Talumu, ne navajajo, pravijo pa, da bodo v prihodnjih treh letih po ocenah iskali 150 novih 
delavcev. Iščejo metalurške, strojne tehnike in elektrotehnike ter inženirje s teh področij.

BSH Hišni aparati: Dva nova poslovno skladiščna prostora v Nazarjah
BSH Hišni aparati načrtuje dodatne skladiščne kapacitete. Skladiščne prostore bosta po poročanju 
Financ zgradila dobavitelja, družbi Pfeifer in Transporti Jožef Melavc, BSH Hišni aparati pa se zave-
zujejo, da jih bodo najemali vsaj pet let. 

Novi prostori bodo podjetju omogočili širitev proizvodnih kapacitet. 
Vrednost investicije: ne razkrivajo 
Število novih delovnih mest: Letos skupno načrtujejo 100 novih zaposlitev v proizvodnji ter zaposlo-
vanje visoko usposobljenega tehničnega kadra.
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Yaskawa: Tovarna industrijskih robotov
Japonska Yaskawa, ki ima v Ribnici že dve desetletji tovarno za proizvodnjo robotskih celic Yaskawa 
Ristro, bo jeseni v Kočevju začela graditi tovarno za proizvodnjo industrijskih robotov. Prej mora 
pridobiti gradbeno dovoljenje, zagon proizvodnje pa načrtujejo leto po začetku gradnje. Za potrebe 
tovarne bodo ustanovili tudi center za robotske raziskave in razvoj. Slovenska vlada bo naložbo 
Yaskawe podprla s 5,6 milijona evrov subvencije. 

Ključno je povečanje proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo industrijskih robotov. Zmogljivost 
tovarne naj bi bila v začetku štiri tisoč robotov letno, kasneje naj bi prešli na do šest tisoč robotov letno.
Vrednost investicije: 25 milijonov evrov
Število novih delovnih mest: vsaj 155

Krka: Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4)
Četrti razvojno-kontrolni center s površino 18 tisoč kvadratnih metrov leži na osrednji lokaciji v Ločni v 
Novem mestu, v neposredni bližini ostalih treh razvojno-kontrolnih centrov Krke. Trenutno nameščajo 
laboratorijsko in tehnološko opremo. Center naj bi bil za uporabo pripravljen do konca leta.

V Krki pravijo, da je to njihova ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in za zagotavljanje 
kakovosti v naslednjih letih. 
Vrednost investicije: 54 milijonov evrov
Število novih delovnih mest: Števila zaposlitev v centru Krka ne navaja, pravijo pa, da letos v skupini 
načrtujejo triodstotno rast števila zaposlenih. Največ zaposlujejo v marketingu in prodaji ter razvoju 
in raziskavah, z novimi naložbami v proizvodne zmogljivosti pa se ustvarjajo tudi delovna mesta za 
proizvodne delavce.

Impol: Vzpostavitev proizvodnje na Hrvaškem
Impol je prek novoustanovljene družbe Impol-TLM najel proizvodnjo iz stečaja družbe TLM 
Aluminium v Šibeniku, kjer namerava vzpostavitvi proizvodnjo aluminijevih valjanih izdelkov. 
»Trenutno je prioriteta vzpostaviti proizvodnjo, ki bo omogočala maksimalno izkoriščenost kapaci-
tet tople valjarne, ključnega stroja šibeniške tovarne. V ta namen bomo v prihodnje izvajali številne 
investicije v odpravo ozkih grl – povečanje kapacitet livarne, optimiziranje toplega in tudi hladnega 
valjanja,« pravijo. Dolgoročni cilj pa je tudi nakup proizvodne lokacije.

Impol-TLM daje skupini Impol velike možnosti za širitev poslovanja in uveljavitev na evropskem 
trgu kot pomembnega proizvajalca valjanih izdekov, pravijo v podjetju.
Vrednost investicije: 70 milijonov evrov (vrednost nekajletnih vlaganj v Šibeniku, ki so jo v Impolu 
omenjali ob lanskem najemu tovarne)
Število novih delovnih mest: Trenutno Impol-TLM v Šibeniku zaposluje 350 ljudi.

Kovis: Posodobitev livarne
Kovis bo letos na lokaciji v Štorah začel z naložbo v posodobitev livarne in zvišanje kapacitet odlit-
kov ter same obdelave. Naložba bo predvidoma končana leta 2020.

Z novejšo, sodobno, fleksibilno, okolju prijazno tehnologijo bodo na trgu bolj konkurenčni, hkrati 
bodo  zvišali proizvodne kapacitete za več kot 80 odstotkov, pravijo v podjetju. 
Vrednost investicije: 20 milijonov evrov 
Število novih delovnih mest: do 50

Acroni: Peč za argonsko kisikovo razogljičenje
Jeseniški Acroni je aprila zagnal peč za argonsko kisikovo razogljičenje (tako imenovano peč AOD), 
ki so jo začeli montirati leta 2015. Z naložbo so dodatno avtomatizirali izdelavo tekočega jekla in 
tudi skrajšali čas proizvodnje nerjavnih vrst jekla. 

Z novo pečjo Acroni načrtuje povečanje proizvodnih zmogljivosti nerjavnih in specialnih jekel. S 
tem želijo okrepiti svoj položaj na trgu nerjavnih jekel. Investicija bo prav tako pomembno vplivala 
na znižanje specifične porabe energentov ter posledično nižji okoljski odtis, pravijo v podjetju. 
Neposredni pozitivni učinki investicije so v obdobju od letos do leta 2020 ocenjeni na več kot 10 
milijonov evrov letno.
Vrednost investicije: 30 milijonov evrov 
Število novih delovnih mest: 20
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