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mag. Tomaž Berginc, generalni direktor 
ETI Elektroelement d.o.o., Izlake

Mag. Tomaž Berginc je leta 2007 prevzel vodenje skupine ETI, katere začetki poslovanja segajo v leto 1950.  V tem času se 
je ETI razvil v enega vodilnih svetovnih proizvajalcev rešitev za stanovanjske in poslovne inštalacije, distribucijo električne 
energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Je tretji največji proizvajalec varovalk 
na svetu. Proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike. ETI Elektroelement je v 
100-odstotni lasti nizozemskega holdinga FUSE C.V. oz. skupine Adlinger. 

ETI, ki ima 13 hčerinskih družb, posluje v preko 60 državah, kjer ustvarijo 92 odstotkov prihodkov. Prodaja v tujini je 
imela v zadnjih treh letih v povprečju 23-odstotno rast, doma pa 8-odstotno. K visokim rezultatom doprinaša lasten 
razvoj novih proizvodov, ki vsako leto presegajo 10 odstotkov prodaje. Od leta 2016 so prejeli kar 26 nagrad za inovacije. 
Razvojno usmerjenost podjetja potrjujejo dejstva, da imajo preko 70 zaposlenih v razvoju, svojo registrirano razvojno 
skupino, sodelujejo v različnih inovativnih skupinah, razvojnih centrih in centrih odličnosti ter sodelujejo z domačimi 
in tujimi fakultetami in inštituti. So partner ali vodilni partner v številnih evropskih in domačih razvojnih razpisih in 
projektih. Tako so na primer vodilni partner v projektu Platforma Pametna tovarna. Njihova tržna konkurenčnost je tudi 
v razvoju nišnih izdelkov, ki se uporabljajo v novejših aplikacijah: e-mobilnost (polnilne postaje), zelena energija (sončne 
in vetrne elektrarne) ter industrija 4.0 (izdelki, ki poleg osnovne funkcije delovanja vsebujejo tudi komunikacijo).

Investicije v višini skoraj 28 mio eur so v zadnjih letih namenili obnovi tehnološke opreme in odpiranju novih podjetij na 
Češkem in v Nemčiji.  Vlagajo tudi v zaščito intelektualne lastnine. Skupina, ki ima skoraj 1.700 zaposlenih, ob njihovem 
rednem izobraževanju pospešeno zaposluje in štipendira tako kader z visoko kot srednjo izobrazbo.

Varovanju okolja posvečajo posebno pozornost. Že 17 let imajo okoljski standard ISO 14001, pridobili so tudi integralno 
okoljevarstveno dovoljenje. Družbeno odgovornost podjetja potrjujejo pozitivni odnosi z lokalno javnostjo, saj ETI 
zagotavlja sponzorsko in donatorsko podporo številnim športnim, kulturnim, izobraževalnim, humanitarnim in 
okoljskim projektom v lokalnem okolju.


