
30 glas gospodarstva, februar 2019 Nagrade GZS

Že pol stoletja izbiramo 
najodličnejše med odličnimi
Gospodarska zbornica Slovenije bo že enainpetdesetič podelila Nagrade 
GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.
Mojca Osojnik, GZS - Služba za strateško komuniciranje in marketing, foto: Barbara Reya

Nagrada je priznanje za določen dosežek in pomeni 
vsakomur izmed nas potrditev naših ciljev, uporablje-
nih poti, vloženega napora in doseženih rezultatov. 
Čeprav je Nagrada GZS podeljena posamezniku, 
vodilnemu v podjetju, pomeni priznanje celotnemu 
kolektivu. 

Nagrada je bila ustanovljena leta 1968 s Sklepom 
o ustanovitvi nagrade Borisa Kraigherja za izjemne 
dosežke trajnejšega pomena v organizaciji in vodenju 
gospodarskih organizacij, ki odločilno vplivajo na  
izboljšanje ekonomskega položaja gospodarskih 
subjektov. Prve »republiške« nagrade so bile pode-
ljene predvsem za razvoj in vodenje podjetja, a že 
leta 1975 so bili pri dodelitvi nagrade upoštevani 
dosežki trajnejšega pomena v gospodarstvu, kar velja 
še danes. 

V petdesetih letih je nagrado prejelo 362 gospo-
darstvenic in gospodarstvenikov, med njimi so bili 
tudi profesorji. Tako sta bila med prvimi prejemniki 
nagrade prof. dddr. Vilijem Rupnik in prof. dr. Alojzij 
Vadnal z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki 
sta s svojim raziskovalnim delom tesno sodelovala s 
podjetji. 

Izmed skupno 26 prejemnic nagrade v preteklih 
petdesetih letih, je bila prva nagrajenka leta 1975 
Milica Ozbič, direktorica Planike, Kranj. Planiko s 
3.460 zaposlenimi je postavila na vodilno mesto 
v obutveni industriji Jugoslavije, uvedla številne 

reforme v organizaciji in vstopila na mednarodne 
trge. Med zadnjimi nagrajenkami je v letu 2018 
prejela nagrado dr. Flora Cvetka Tinauer, direktorica 
družbe EBA. 

Vsa imena nagrajencev so zapisana na stenah 
Doma gospodarstva in verodostojno prikazujejo 
zgodovinski zapis nagrad kot takih, hkrati pa posre-
dno tudi zapis slovenskega gospodarskega razvoja. 
Podrobnejši prikaz le-tega s predstavitvijo nagrajen-
cev najdemo tudi v monografiji »Portreti dosežkov v 
gospodarskem razvoju Slovenije«, ki je izšla leta 2014 
in se letno dopolnjuje. Pri izdaji monografije je sode-
loval tudi leta 2011 ustanovljeni Klub nagrajencev. 
Njegov takratni predsednik Jože Stanič, nagrajenec 
leta 1996 kot predsednik poslovnega sistema Gorenje, 
je v uvodniku k monografiji napisal: »Knjiga je zani-
miva tudi zato, ker prikazuje družbenoekonomske 
razmere pred osamosvojitvijo in po njej, torej vlogo 
direktorjev v dveh različnih obdobjih. Gospodarjenja v 
socializmu in v času liberalne ekonomije na mikro-
ravni ni mogoče tako ostro ločevati. Tudi ustvarjanje 
pozitivnih rezultatov, skrb za plače, usmerjenost v 
razvoj in konkurenčnost so se zahtevali takrat in se 
zahtevajo tudi danes.«

In res je tako. Kandidaturo za nagrade obravnava 
sedemčlanska Komisija za nagrade GZS, v kateri 
sodelujejo bivši nagrajenci. Pri svojem delu upošteva 
splošne in razvojne rezultate, rezultate poslovanja in 
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tržne rezultate, ki so zajeti v 69 ocenjevalnih krite-
rijih. Skupno je lahko podeljeno največ 10 nagrad, 
tri za velike gospodarske družbe, tri za srednje, tri 
za male in mikro družbe ter ena nagrada kot prizna-
nje samostojnemu podjetniku. V ocenjevanju se 
upoštevajo rezultati zadnjih treh do pet let. Medijsko 
izpostavljenost posamičnih primerov nezakonitih 
ravnanj preteklih nagrajencev je predsednik komisije, 
Janez Škrabec, direktor družbe Riko in nagrajenec 
leta 2008, v lanskem intervjuju za Glas gospodarstva 
med drugim komentiral: »Če se ozremo na uspehe 
slovenskih podjetij in blagovnih znamk, smo lahko 
ponosni na trenutno stanje. Pa ne le zaradi pozitivnih 

bilanc, povišane stopnje izvoza in števila zaposlenih, 
temveč tudi na stanje družbene odgovornosti, ki jo 
podjetja prevzamejo nase. In zato je prav, da govo-
rimo o dobrih praksah – tako izpostavljamo najboljše 
in vzpostavljamo dobre trende.«

Tako skozi pol stoletja Gospodarska zbornica 
Slovenije vsako leto izbere najodličnejša podjetja 
med odličnimi. In s svojim delom bomo nadaljevali. 
V Sloveniji so še številna podjetja, ki si zaslužijo to 
najvišjo gospodarsko nagrado.

Bodite ponosni nase in svoje uspehe in tudi drugi 
so in bodo ponosni na vas! gg
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Glavni pokrovitelj pogostitve
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