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Lani je podjetje PS prihodke povečalo skoraj za polovico 

Zaradi povečanja naročil se je podjetje PS letos poleti preselilo v nove prostore; 87 odstotkov 1,2 milijona vredne naložbe so financirali sami, 

preostalo pa s posojili. »Stare prostore smo povečali za dobro polovico, sicer zdajšnjih naročil sploh ne bi mogli sprejeti,« pravi Marko Vrabl, 

direktor PS.

»Naša glavna prednost v primerjavi s tekmeci so naše izkušnje, na trgu smo že 21 let, kakovost naših strojev in hiter odziv na potrebe strank, 

še zlasti ob zastojih v proizvodnji,« pravi Marko Vrabl, direktor podjetja PS (pred novimi prostori s sodelavci).

Podjetje PS iz Logatca se ukvarja z avtomatizacijo proizvodnje: projektirajo in izdelujejo stroje za potrebe proizvodnje svojih kupcev. »Pogosto 

sodelujemo s proizvajalci strojev, za katere naredimo elektroprojekt, sestavimo elektroomare in ožičimo stroj, izdelamo ustrezen program in 

opravimo zagon stroja,« pojasnjuje direktor podjetja Marko Vrabl. Hkrati so zastopniki opreme za avtomatizacijo proizvodnje nekaterih 

svetovnih proizvajalcev.

Njihove stranke so slovenski izvozniki

Njihove glavne stranke so iz Slovenije, vendar so v glavnem večinoma izvozniki, kot so Kolektor, Eta Cerkno in Knauf Insulation. Lani so v PS na 

tujih trgih – v Veliki Britaniji in državah nekdanje Jugoslavije – ustvarili 17,5 odstotka vseh prihodkov. Prihodke so lani povečali za 45 odstotkov, 

na 2,4 milijona evrov, in zaposlili tri delavce (v podjetju je zdaj 18 zaposlenih), letos pa nameravajo doseči lansko raven prihodkov.

Pozorni so na boniteto novih strank

Ob izbruhu krize so jim prihodki upadli za 40 odstotkov, močno občutijo tudi plačilno nedisciplino. Zato pri 

novih kupcih vedno preverjajo njihovo boniteto in s tem poskušajo zmanjšati težave zaradi neplačil. Nove 

prostore so načrtovali že pred krizo, a so zaradi upada prometa za dve leti aktivnosti povsem ustavili. »Šele lani 

se je pokazal trend rasti prometa in odločili smo se za dokončanje naložbe. Z novogradnjo smo glede na 500 

kvadratnih metrov, ki so nam bili na voljo na stari lokaciji, pridobili precej večje in ustreznejše prostore 

predvsem za proizvodnjo, skladišče in servis. Zdaj je dokončanih 800 kvadratnih metrov proizvodnih in 

poslovnih prostorov, možnost širitve pa je še za 600 kvadratnih metrov,« pravi Vrabl.
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