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Excellent SME Slovenia

»Dokaz, da smo na dobri poti«
Take nagrade potrjujejo pravilno poslovno usmerjenost, odlično 
poslovanje in poslovnim partnerjem dajo pozitiven signal, menijo letošnji 
prejemniki nagrade Excellent SME.  
Žiga Kariž, foto: Žare Modlic

Deset podjetij in podjetnikov, ki imajo najmanj zadnji 
dve leti certifikat Excellent SME Slovenia, v zadnjem 
letu najvišjo bonitetno oceno 10 in izpolnjujejo 
izbrane finančne pogoje po metodologiji družbe 
Coface, je v okviru Vrha malega gospodarstva prejelo 
nagrado Excellent SME. 

Vodja projekta Excellent SME na Gospodarski 
zbornici Slovenije (GZS) Mojca Osojnik je poudarila, 
da se GZS zavzema za večjo transparentnost trga 
in spodbujanje dobrih in etičnih poslovnih običa-
jev. Namen projekta je oblikovanje in spodbujanje 
zaupanja, varnosti, dobrih zgledov, dobrih novic 
ter pozitivne klime. Želja GZS je skupaj z uspešnimi 
podjetji in verodostojnostjo blagovne znamke GZS 
ustvariti boljše poslovno okolje, poslovne odnose in 
gospodarske razmere. Kot je dejala Osojnikova, so 
imetniki certifikata Excellent SME nosilci in pospeše-
valci teh sprememb. 

Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je pouda-
rila, da imetniki certifikata dosegajo v primerjavi 
z ostalimi poslovnimi subjekti izjemne rezultate. 
Poudarila je, da se zbornica zaveda pomena, ki ga 
imajo mala, mikro in srednja podjetja. Ta podjetja so 
bolj ranljiva in težje pridejo do financ. Naloga GZS je, 

da jim pomaga, odstrani kakšno oviro, hkrati pa nudi 
informacije in znanje, ki jim olajšajo poslovno pot. 

Prejemniki se zavedajo pomena certifikatov
Letos je nagrado prejelo deset družb in podjetnikov, 
in sicer AGM Starešinič, Eventus, Fotona, Hermi, Janja 
Škoflanc Cerjak s. p., Koop trgovina, LePlast, Plama-
Pur, VID in VRC. Povprašali smo jih, kaj jim priznanje in 
certifikat pomenita.

»Na prejem certifikata Excellent SME smo ponosni 
vsi zaposleni, saj potrjuje našo pravilno poslovno 
usmerjenost, odlično poslovanje in uspešno sodelo-
vanje z našimi poslovnimi partnerji,« je po prejemu 
priznanja povedal Vlado Urek, iz podjetja Eventus, 
Novo mesto.

Podjetje Eventus se ukvarja z veleprodajo in 
maloprodajo elektromateriala. Na slovenskem tržišču 
uspešno poslujejo že 25 let. Uspehov ne bi bilo brez 
dobrega kadra, kvalitetnega servisa kupcev in pozna-
vanja ter prilagajanja trenutnim tržnim razmeram. 
Svoje poslovne partnerje oskrbujejo iz centralnega 
skladišča v Novem mestu ter iz enot v Celju, Ljubljani 
in Mariboru. Poleg veleprodajnih enot ima podjetje na 
sedežu v Novem mestu tudi maloprodajno enoto.
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Excellent SME Slovenia

»Veliko priznanje za vse zaposlene«
»Za sodelovanje v projektu smo se odločili, ker želimo 
biti v širši javnosti, doma in v tujini, prepoznani kot 
zaupanja vreden partner z dobro boniteto. Priznanje 
Excellent SME 2017 pomeni, da smo na dobri poti in 
pomeni veliko priznanje vsem zaposlenim v podje-
tju,« je poudaril Uroš Barba iz podjetja Plama-Pur, 
Podgrad.

V podjetju Plama-pur proizvajajo in predelujejo 
mehko poliuretansko peno. Z različnimi izdelki 
so prisotni na evropskih in svetovnih trgih v avto-
mobilski, tekstilni in gradbeni industriji, industriji 
oblazinjenega pohištva, ležišč, embalaže in industriji 
izdelkov za široko porabo. Izdelke je mogoče kupiti 
tudi v maloprodaji v industrijski coni.

»Še naprej se bomo izboljševali«
»To priznanje je dokaz, da smo na pravi poti, izbolj-
ševali pa se bomo še naprej. Certifikat je že sedaj del 
naše celostne podobe, saj ga uporabljamo ob opremi 
dokumentov ter kot dodatek k podpisu v elektron-
ski pošti, objavljen je tudi na naši spletni strani,« so 
pojasnili v podjetju Koop trgovina, Brežice.

Koop trgovina ponuja lepila in lepilne trakove iz 
visokega kakovostnega razreda, električno ogrevanje 
z lastno blagovno znamko MySun in segment širokega 
izbora ročnega orodja in opreme za avtoservisno 
dejavnost. Njihovo delovanje temelji na partnerskem 
in dolgoročnem sodelovanju, saj se zavedajo, da je 
strankam ključnega pomena zagotavljati celovito 
podporo. Temelji njihovega poslovanja so tehnična 
podpora pri razvoju projektov, cenovna konkurenč-
nost, ustrezna kvaliteta materialov in zanesljiva 
logistika. 

»Očetu želimo predati zasluženo priznanje«
»Oče, ki je sicer že v pokoju, se tovrstnih prireditev 
ni udeleževal. Sedaj pa smo odločili, da se prireditve 
udeležimo, delno zaradi mreženja, delno pa zato, da 

očetu predamo priznanje, ki si ga je zaslužil za vode-
nje podjetja,« je po prejemu nagrade povedal Matjaž 
Lesjak, LePlast, podjetje za izdelavo izdelkov iz kovine 
in plastike, Velenje.

Podjetje s skoraj 50-letno tradicijo nastopa na 
trgu kot proizvajalec visoko kvalitetnih izdelkov iz 
plastičnih mas. Razpolaga z vrhunsko strojno opremo, 
znanjem in kakovostjo. Proizvodna zmogljivost 
omogoča serijsko proizvodnjo s tehnologijo brizganja 
za vsa področja industrije. Največji delež predstavljajo 
izdelki bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov.

»Certifikat dokazuje, da smo stabilno podjetje«
»Večina naših kupcev prihaja iz segmenta avtoin-
dustrije. In le-ti poleg nekaterih predpisanih ISO 
standardov zahtevajo tudi en nevtralen certifikat. 
Mi smo se odločili za Excellent SME, ki je produkt  
Gospodarske zbornice Slovenije, saj podpiramo 
slovenske produkte in storitve. Certifikat tako 
kupcem kot dobaviteljem dokazuje, da smo stabilno 
podjetje, ki dobro in finančno vzdržno posluje,« je o 
pomenu certifikata dejal Jani Bačar, VRC, Vipava

Podjetje VRC je eno izmed vodilnih proizvajalcev 
vzmeti v Sloveniji in se lahko pohvali s 40-letno tradi-
cijo delovanja. Na osnovi dolgoletnih izkušenj nudi 
strokovno svetovanje in pomoč pri inovativnih rešit-
vah. Večina njihovih izdelkov se vgrajuje v proizvode, 
ki so namenjeni za tuja tržišča, največ za nemško 
avtomobilsko industrijo in belo tehniko. 

»Certifikat izkazuje našo odličnost«
»Veliko delamo s tujino in verjamemo, da nas doba-
vitelji in kupci preverjajo na različne načine. Vem, da 
ta certifikat na začetku v tujini še ni tako prepoznan, 
a z nekim certifikatom, ki izkazuje našo odličnost 
verjamem, da smo se tudi v očeh naših partnerjev 
prikazali v lepši luči. Tujci se zavedajo, da je za prido-
bitev certifikata potrebno izpolniti določene pogoje 
in doseči standarde, ki seveda niso najnižji,« je dejal 
Miran Rauter, Hermi.

V podjetju Hermi razvijajo in upravljajo štiri 
proizvodne programe pod lastno blagovno znamko 
Hermi: strelovodno in prenapetostno zaščito, 
kabelske police in konstrukcijske sisteme za sončne 
elektrarne. Lastno znanje in inovativnost jim zago-
tavljata mesto med najboljšimi, saj lahko svojim 
strankam zagotovijo kakovostne in napredne rešitve, 
ki jih z visoko zmogljivo lastno proizvodnjo dobavijo 
zanesljivo in hitro.

Imetniki certifikata Excellent SME Slovenia so 
v primerjavi z ostalimi poslovnimi subjekti v 
letu 2017 dosegli: 
• 17 odstotkov višje prihodke na zaposlenega od 

povprečja,
• 1,4-krat višji dobiček na zaposlenega,
• 20 odstotkov višjo dodano vrednost na 

zaposlenega. 

Kar  
47  

odstotkov vseh 
imetnikov je na trgu 

prisotnih preko 20 
let.

Letno je v Sloveniji 
izdanih med 

850  
in  

900 
 certifikatov.
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Preko 

61 
odstotkov imetnikov 
certifikata je 
proizvajalcev 
kovinskih izdelkov, 
strojev in naprav ter 
izdelkov iz gume in 
plastičnih mas.

»To je že tretja nagrada te vrste«
»V našem podjetju se zavedamo pomena certifika-
tov, zato smo ponosni, da je tokratna nagrada SME 
Excellent že tretja te vrste in kaže na stabilnost v 
našem poslovanju,« so na prejem nagrade ponosni v 
podjetju VID, Kromberk.

Družba VID zagotavlja kakovostne specialistične 
zdravstvene storitve na področju o¢almološke 
dejavnosti, estetske medicine in dermatologije. Z 
inovativnim pristopom in vrhunskimi zdravstvenimi 
uslugami pokriva pomemben del slovenskega in 
italijanskega trga, tako na področju diagnostike, 
specialistične ambulantne in operativne kirurške 
obravnave pacientov. Stremijo k prepoznavnosti 
in vodilni vlogi z vlaganjem v vrhunsko tehnološko 
opremo in stalnim izpopolnjevanjem. 

»Partnerji pogosto preverjajo boniteto«
»Trudimo se. Veliko del opravljamo kot podizvajalci 
in partnerji pogosto preverjajo boniteto našega 
podjetja in tak certifikat lahko marsikaj olajša,« 
o prednosti certifikata pravi Mira Starenišič, AGM 
Starešinič, Vinica.

Družinsko podjetje z več kot 35-letno tradicijo na 
področju gradbeništva je najprej začelo s prevozi 
razsutega tovora, kasneje pa z deli na področju grad-
bene mehanizacije in gradbeništva. Danes izvajajo 

gradbena dela, cestni tovorni promet, rušitvena 
dela, vodarska dela, usluge z delovnimi stroji, zimsko 
službo, frezanje kanalov in dobavo materiala. Njihova 
prednosti so hitra odzivnost, hitra in pravočasna 
izvedba del, zanesljivost, strokovnost ter kakovost 
opravljenih del.

»Trud ni zaman«
»Certifikat je priznanje, ki nam veliko pomeni. Je 
potrditev, da delamo dobro, da smo na pravi poti in 
da trud ni zaman. Certifikat imamo tako v svoji pisarni 
in na spletni strani, da lahko naše stranke vidijo, da 
smo resno in stabilno podjetje,« pravi nagrajenka 
Janja Škoflanc Cerjak s. p. iz Brežic, ki vodi majhen, 
a hitro rastoči računovodski servis, ki že od leta 1995 
gradi na kakovosti računovodskih storitev in vodi 
knjigovodstvo za majhne samostojne podjetnike, 
gospodarske družbe, društva, kmete. Njihova največja 
prednost je, da deluje pretežno lokalno, blizu svojim 
strankam in so tako hitro odzivni in dostopni.

Nagrado je prejelo tudi podjetje Fotona, ki sodi 
med pionirje laserske tehnologije na svetu in je 
danes med vodilnimi na področju inovacij, razvoja 
in proizvodnje laserskih sistemov za uporabo v 
zobozdravstvu, dermatologiji, estetiki in ginekologiji. 
Spadajo med najbolj spoštovane blagovne znamke na 
področju laserske medicine. gg

Excellent SME 
Slovenia

Prednosti se lahko razlikujejo glede na vozilo, način vožnje in tehnično stanje motorja ter se nanašajo na primerljivo 

gorivo, ki izpolnjuje minimalne lokalne zahteve po standardu EN 228 za bencinska goriva in EN 590 za dizelska goriva.

Rezultate testiranj goriva OMV MaxxMotion Diesel in OMV MaxxMotion 100Plus je dokazala organizacija TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE.

ROKOMETNA REPREZENTANCA:

ZA NAS NAJBOLJŠE
 GORIVO V SLOVENIJI!“

NAJBOLJŠENAJBOLJŠE MAKSIMALNA

MOČ IN
ZAŠČITA*

*  Prednosti se lahko razlikujejo glede na vozilo, način vožnje in tehnično stanje motorja ter se nanašajo na primerljivo 

gorivo, ki izpolnjuje minimalne lokalne zahteve po standardu EN 228 za bencinska goriva in EN 590 za dizelska goriva.

   Rezultate testiranj goriva OMV MaxxMotion Diesel in OMV MaxxMotion 100Plus je dokazala organizacija TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE.

„ZA NAS NAJBOLJŠE
 GORIVO V SLOVENIJI!“

NAJBOLJŠE
 GORIVO V SLOVENIJI!“ GORIVO V SLOVENIJI!“

MAKSIMALNA

M GORIVO V SLOVENIJI!“

OMVSlovenijawww.omv.si




