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Primorsko-notranjska
regija
100 najhitreje rastočih podjetij primorsko-notranjske regije

Čisti
prihodki od
prodaje 2020

Čisti Indeks
posl. izid
rasti
poslovnega prodaje
leta 2020 '15/'20

51 Ab Produkt, d. o. o., Koper

5.525.789,74

106.571,91

731

52 L. O. S. Cerkno, d. o. o., Cerkno

3.881.438,57

205.859,07

188

210.986,45

723

53 Goinfo, d. o. o., Nova Gorica

2.599.874,20

224.566,28

186

54 Coatransporti, d. o. o.,
Nova Gorica

5.098.667,40

309.536,25

184

55 Pur-Pla-Tex, d. o. o.,
Ilirska Bistrica

2.570.924,47

162.733,06

183

56 Ribarnica Cerkvenik, d. o. o.,
Hrpelje-Kozina

1.916.701,97

41.596,98

183

57 T-Momo, d. o. o., Koper

4.992.901,10

39.163,97

182

58 Ožbolt, d. o. o., Loška dolina

1.658.872,90

36.959,53

181

59 Katern, d. o. o., Postojna

6.132.672,00

77.642,00

180

29.678.222,76 3.060.812,06

179

Čisti
prihodki od
prodaje 2020

Čisti Indeks
posl. izid
rasti
poslovnega prodaje
leta 2020 '15/'20

1 Biovis, d. o. o., Komen

8.388.877,00

294.187,30

1259

2 Dasu, d. o. o., Izola

4.002.017,74

28.248,06

13.245.377,79

Naziv, občina

3 Ekolat, d. o. o., Vipava

Naziv, občina

4 Štolfa, GP d. o. o., Komen

7.682.867,84

28.419,91

628

5 Samal, d. o. o., Ajdovščina

4.460.012,02

194.710,61

565

6 Ensol, 360 d. o. o., Koper

8.269.115,94

266.732,07

551

7 LED Luks, d. o. o.,
Šempeter-Vrtojba

3.333.228,62

31.535,19

486

8 Blueocean, d. o. o., Nova Gorica

2.573.460,45

553.769,77

410

9 Vemar, d. o. o., Koper

2.108.055,45

322.968,57

371

10 Stopa, d. o. o.,
Miren-Kostanjevica

3.326.389,89

1.186.002,49

357

11 Klančar žerjavi, d. o. o., Sežana

3.370.729,52

282.234,80

343

12 Am-Satus, d. o. o., Koper

2.781.995,15

49.447,79

334

13 Filipčič, d. o. o., Sežana

3.023.290,19

27.906,37

314

24.325.445,67

304.110,00

306

62 Pipistrel, d. o. o., Ajdovščina

5.636.897,21

310.960,37

304

63 Mules, d. o. o., Cerknica

30.401.954,09

1.084.525,13

301

64 A. B. C. , d. o. o., Nova Gorica

3.259.575,57

312.207,27

292

65 ETG Editrend, d. o. o., Nova
Gorica

18 Suban, d. o. o., Postojna

5.613.893,94

101.770,98

290

66 Samprt, d. o. o., Loška dolina

19 Rhenus logistika, d. o. o.,
Koper

19.115.876,80

338.000,01

286

67 Gostol-Gopan, d. o. o. Nova
Gorica, Nova Gorica

20 Crif s. p. a., podružnica Koper,
Koper

12.078.962,00

904.588,56

277

21 Dragon Maritime d. o. o.,
Koper

16.781.464,85

1.198.697,53

257

2.733.380,68

67.607,95

255

10.844.118,05

2.283.464,82

255

24 BTF, d. o. o., Ajdovščina

6.289.951,59

398.956,36

253

25 Proplace, d. o. o., Cerknica

7.978.296,59

274.836,10

250

26 Efos, d. o. o., Postojna

1.197.234,71

24.103,00

246

27 Itbau, d. o. o., Postojna

1.159.475,28

19.993,92

245

14 Boxline UCL, d. o. o., Sežana
15 Raspet, d. o. o., Cerkno
16 Simpos, d. o. o., Brda
17 Sprinkler sistemi Cuder,
d. o. o., Tolmin

22 Adet, d. o. o., Piran
23 Pet Pak, d. o. o., Ilirska Bistrica

28 PVG, d. o. o., Koper
29 Pekovec, d. o. o., Ajdovščina
30 Kolektor Koling, d. o. o.

podatki Dun & Bradstreet

60 Intra Lighting, d. o. o.,
Šempeter-Vrtojba
61 Metro-Cel, d. o. o.,
Renče-Vogrsko

470.705,23

244

2.257.187,78

109.678,76

244

164.375.765,49

5.794.672,58

240

109.298,03

21.536.600,21 3.614.887,21
3.413.264,79

176
175

163.147,62

175

13.214.333,80

67.279,28

173

1.515.346,38

27.117,96

172

1.665.931,61

5.999,83

171

30.231.554,14 2.507.644,00

170

68 Šraml, d. o. o., Vipava

7.613.547,12 1.272.263,99

168

3.793.740,61

36.221,70

167

78.521.323,90 10.911.697,12

167

71 Kendales, d. o. o., Cerkno

1.194.832,64

109.012,19

166

72 Metalimpex, d. o. o., Koper

3.789.592,98

263.350,06

164

73 L - inox , d. o. o., Ajdovščina

1.551.702,88

60.990,02

163

74 Stubelj, d. o. o., Kanal

2.677.565,97

40.097,49

162

924.149,27

41.731,54

161

50.108.155,16 4.100.092,12

161

75 Šehu, d. o. o., Koper
76 Seven Refractories, d. o. o.

77 Kurivo Gorica, d. d., Nova Gorica 12.610.660,60
78 Jablanica, d. o. o., Nova Gorica

842.136,84

762.776,72

160

77.418,54

158

31 Arctur, d. o. o., Nova Gorica

1.457.277,89

19.175,78

238

79 Prima Log, d. o. o., Koper

2.242.899,33

84.014,49

157

32 Eko olje, d. o. o., Koper

3.394.492,05

919.635,27

235

80 Eternit Slovenija, d. o. o., Kanal 11.524.390,55

402.350,20

156

33 Avtoservis Koper, d. o. o.,
Koper

5.731.131,06

1.094.250,67

234

81 Makro 5 Gradnje, d. o. o., Koper 30.951.635,76

706.107,03

156

1.108.688,90

221.978,29

155

34 Škerjanc, d. o. o.,
Hrpelje-Kozina

82 Meditrans, d. o. o., Postojna
7.002.867,79

242.599,71

229

83 Matima, d. o. o., Postojna

2.241.573,06

69.288,02

154

29.968.756,87

2.158.710,12

220

3.235.870,66

510.854,40

154

36 Resped logistika, d. o. o.,
Šempeter-Vrtojba

84 FPM Černigoj, d. o. o.,
Ajdovščina

3.206.967,78

172.102,90

217

37 Metrans Adria, d. o. o., Koper

1.818.712,93

622.808,15

215

35 Marchiol, d. o. o., Nova Gorica

38 Sam Trans, d. o. o.
39 Incom, d. o. o., Ajdovščina
40 Elita Nagode, d. o. o.,
Ajdovščina

85 Cepo, d. o. o., Koper
86 Liv Systems, d. o. o., Postojna

812.786,32

28.679,43

153

15.841.183,40

777.360,69

153

4.137.862,11

157.113,76

212

87 Euro GV, d. o. o., Ilirska Bistrica

2.785.261,75

3.530,47

151

73.718.772,99

4.496.303,78

210

88 Enoop, d. o. o., Vipava

5.604.261,57

176.347,17

150

3.169.648,41

65.589,42

208

89 Interservice, d. o. o., Koper

1.521.733,37

280.773,89

148

90 Meblo Int, d. o. o., Nova Gorica

2.768.561,48

305.449,78

148

91 Junc CNC, d. o. o., Kobarid

1.850.575,85

126.655,65

147

41 Business Solutions, d. o. o.,
Nova Gorica

6.866.757,42

42 Javor opažne plošče, d. o. o.,
Postojna

11.898.382,84

486.123,12

205

92 Kovinski izdelki Hrast, d. o. o.,
Kobarid

3.574.088,64

173.600,66

147

43 Instrumentation Technologies,
d. o. o., Nova Gorica

6.947.706,75

1.442.975,68

205

93 Skylotec Adriatic, Anthron,
d. o. o. , k.d., Izola

2.989.021,16

573.019,72

147

44 Isbe, d. o. o., Piran

2.065.715,38

78.729,79

200

94 Goap d. o. o., Nova Gorica

3.147.301,66

2.052,96

145

12.724.560,05

608.912,50

200

95 Močnik, d. o. o., Cerkno

2.849.209,64

3.316,63

144

46 Ziba, d. o. o., Koper

1.391.288,21

75.272,10

199

96 Sitor, d. o. o., Pivka

9.275.422,26

731.037,08

144

47 Nackle, d. o. o., Koper

1.054.128,31

55.461,66

198

97 Turzis, d. o. o., Renče-Vogrsko

1.428.201,35

77.154,91

143

48 Nielsen Lab, d. o. o., Koper

3.281.769,63

320.266,77

198

98 T I P 95, d. o. o., Sežana

6.379.457,83

789.021,01

143

49 Lena, d. o. o., Koper

1.067.284,54

25.386,07

196

99 Gramint, d. o. o., Nova Gorica

3.053.507,42

128.286,26

142

50 Oro S, d. o. o., Pivka

2.775.941,48

11.463,93

192

4.021.709,74

279.405,57

141

45 Hidravlik Servis, d. o. o.,
Postojna

808.613,36

206

100 Lotrans, d. o. o., Sežana

Podjetja so na seznam uvrščena po indeksu rasti v petletnem obdobju – med letoma 2015 in 2020.
Vstopni pogoj za lestvico je tudi najmanj 15 zaposlenih.

Formula zdrave rasti je
odkrita: bodi gazela!

189

69 DAPZ, d. o. o., Postojna
70 Salonit Anhovo, d. d., Kanal

11.415.671,17

759.630,19

uvodnik

Edita Krajnović
...................................................................

K Mag. Edita Krajnović

...................................................................

»P

o toliko letih še vedno
ne vem, kaj je tista prava formula rasti,« v večernem pogovoru nominirancev za priznanje
gazela odkrito pove Jernej Čopi, direktor Ensola 360. Podjetje
je ustanovil leta 2013 in z uspešnim
poslovanjem kmalu postal finalist za
priznanje mladi menedžer. V manj kot
desetletju se je Ensol 360 iz podjetniške ideje razvil v globalnega voditelja v
niši večnivojskih karting stez.
Ne morem si kaj, da se ne oglasim –
pod vtisom modrosti vseh treh mladih
sogovornikov; ob Jerneju tudi Andreja
Klančarja in Boštjana Udoviča, direktorjev imenitnih družinskih podjetij
Klančar žerjavi in Metalimpex. Iz vseh
veje kaizen, kultura neprestanih izboljšav. Želja po rasti: podjetja, ekipe in
okolja. V nabito polni dvorani udeležencev podelim anekdoto, ki pojasnjuje, da formula obstaja. Novembra 2015
jo je na MQ konferenci Združenja Manager razkril Janez Novak, ustanovitelj
RLS, zlate gazele 2014: »Sem že v takšnih letih, da težko rečem, kdo mi je
vzor. A če kdo, je to boljša verzija mene
v prihodnosti.«
Do istega spoznanja, da je bistvo v
»biti vedno boljši«, pridem na gorenjski
etapi Tour de Gazela 2021. Pa na Otočcu, v Dravogradu, Ljubljani in Trbovljah. Vse gazele označuje ista predanost:
biti vedno boljši. Ne le od tekmecev,
temveč tudi od sebe. Kot je za svoj moto v Mediadah že leta 2006 zapisala kolegica Anisa Faganelj, danes vodja razvojne akademije AMZS in HR-menedžerka leta 2021: »Vedno boljši si lahko.
Vedno boljša bom!«
Njen moto se ujema z načeli najboljših podjetij na svetu. Podjetij, ki znajo iz
enega kovanca ustvariti 15-krat večjo
vrednost, kot je tega sposobno povprečno podjetje na trgu. Tudi 18 slovenskih
podjetij, prejemnikov najvišjega priznanja zlata gazela, v povprečju dosega kar
99.260 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Kar je več kot dvakratnik povprečja slovenskega gospodarstva.
Načelo »vedno boljši« danes strokovno poznamo kot miselnosti rasti. Koncept je utemeljila dr. Carol Dweck. Razlaga, da tisti ljudje, ki verjamejo, da je uspeh danost sposobnosti, veščin ali talen-

tov, v življenju zavirajo lastni razvoj. Ker
menijo, da jim – ker nimajo talenta – ne
more uspeti, ne poskušajo napredovati
in se učiti. Bojijo se neuspehov in tako v
resnici vedno bolj zaostajajo. Nasprotno
ljudje, ki verjamejo v »vedno boljši si lahko« in sebe vidijo kot Janez – boljšo verzijo sebe v prihodnosti, v življenju napredujejo ter presegajo zadane cilje.
»Gazela v naravi ne teče najhitreje. A
lahko zelo hitro teče zelo dolgo, dlje kot
hitrejši od nje,« vitalnost in formulo
preživetja od hitrejših in močnejših

Biti podjeten in biti gazela je
postalo globalni vzor. Gazela
ni več le sinonim za podjetje,
ki raste, temveč za človeka,
ki je podjeten: vidi priložnost,
prevzame pobudo in naredi
vse, da bi jo uresničil.
Podjetnost je nova odličnost.

tekmecev opiše Jože Colarič, predsednik uprave Krke, zlate gazele 2010. Naravna zakonitost velja tudi družbeno.
Biti podjeten in biti gazela je postalo
globalni vzor. Gazela ni več le sinonim
za podjetje, ki raste, temveč za človeka,
ki je podjeten: vidi priložnost, prevzame pobudo in naredi vse, da bi jo uresničil. Podjetnost je nova odličnost.
Ko v izborih Gazela in Zlata nit raziskujemo rastoča podjetja, vidimo žareče oči ustanoviteljev, vodstva in ljudi
okoli njih. Vidimo podjetnost in prihodnost zdrave rasti. Prihodnost naroda,
kot jo v knjigi OŠ Lava Biti človek opiše
ustanovitelj Rastoče knjige dr. Janez
Gabrijelčič: »Hočemo biti narod znanja,
kulture in odličnosti – narod rasti.« V
poklon rastočim in v spodbudo rasti od
oktobra letos v Tehnološkem parku
Ljubljana v Parku gazel stoji interaktivno obeležje zlatim gazelam.
Slovenija je v 19. stoletju svetu že dala enačbo: Stefan-Boltzmannovo konstanto. Po izumitelju je poimenovan
Institut Jožefa Stefana. Enačba zelene
preobrazbe, ki jo Slovenci v 21. stoletju
lahko damo svetu, planetu in sebi, je
odličnost rasti: »Vedno boljši si lahko.
Vedno boljši bomo.«.
Gazela je formula za prihodnost
zdrave rasti.
Edita Krajnović je vodja metodologije izbora Gazela.
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klančar žerjavi

Razmišljajo zunaj zastarelih gradbenih okvirov
Najpomembnejša dejavnost
podjetja Klančar Žerjavi,
nominiranega za gazelo
primorsko-notranjske regije, je
oskrbovanje gradbincev s
celovitimi rešitvami in optimalno
opremo. Ukvarjajo se z dajanjem
gradbenih strojev in opreme v
najem ter zakup, torej z izposojo
gradbenih žerjavov – imajo jih več
kot 90 – ter izposojo gradbenih
odrov in zabojnikov za
skladiščenje, ki lahko služijo tudi
kot mobilne pisarne na gradbiščih.

motivirano in mlado ekipo. Če je kje razlika med nami in drugimi podjetji, je
razlika v ekipi. Navsezadnje prodajamo
storitev in tu so ljudje ključnega pomena. Ovire pri rasti vidim predvsem pri

Klančar žerjavi
na kratko
Sedež: Sežana
Direktor: Andrej Klančar
Prihodki leta 2020:
3,558 milijona evrov
Indeks rasti prodaje 2015–2020: 342
Število zaposlenih 2020: 19
Dodana vrednost na zaposlenega
2020: 77.213 evrov

.....................................................................

T Vlasta Tifengraber

.....................................................................

Zgodovina podjetja seže štiri desetletja
v preteklost, ko je oče zdajšnjega lastnika in direktorja Andreja Klančarja
začel dejavnost preprodaje gradbenih
strojev. Konec leta 2008 je takrat 22-letni Andrej Klančar od očeta prevzel
podjetje. Velika gradbena podjetja so v
tistem času propadala, trend v dejavnosti pa se je namesto prodaje žerjavov
preusmeril v najem. Andrej Klančar je
spoznal priložnost za nov tip gradbenega podjetja in sprejemal drzne odločitve ter v ospredje postavil ekipo in gradil podjetje okoli nje. Med prvimi v panogi je začel uvajati digitalizacijo in
inovativne marketinške pristope. Kot
nekdanji košarkar je vedno sanjal, da bi
sestavil sanjsko ekipo, ki bi delovala
nadpovprečno. Ekipo, kjer bo poudarek
na odnosih in učinkovitosti.

Gradijo se dolgoročne zgodbe

»Vsekakor nam srce bije za žerjave.
Vodji projekta lahko rešimo problem

Podjetje, ki se ukvarja se z dajanjem gradbenih strojev in opreme v najem ter zakup, ima več kot 90 žerjavov.
F Klančar Žerjavi

ograjevanja gradbišča, ponudimo zabojnike za pisarne in delavce, rešimo
izziv z dvigovanjem bremen, pomagamo z gradbenim odrom, in ko gredo v
višino, jim lahko lajšamo transport s
stebrnimi dvigali za ljudi in material,«
je povedal lastnik in direktor podjetja
Klančar Žerjavi. Pravi še, da je njihova
konkurenčna prednost predvsem dolgoročno delovanje.
»Za dolgoročnost moraš pridobiti
zaupanje in spoštovanje, nato sledijo
odnosi in posledično tudi vrhunska storitev. Nam je le ponavljajoči nakup pravi cilj. Če stranki rešiš prave probleme z

dobrim odnosom, je možnost, da boš
posel spet dobil, večja,« je prepričan
Klančar. Podjetje gradijo okoli potreb
strank, kjer postaja ključna dodana vrednost sposobnost postavljanja v vlogo
strank, in na podlagi tega sledi primerno svetovanje.

Največ vlaganj v ljudi,
znanje in odnose

Njihov DNK je kreativen, zunaj zastarelih gradbenih okvirov. »Med prvimi
smo šli na internet, v digitalne medije
in družbena omrežja. Izstopamo po vlaganju v znanje. Vse to je mogoče le z

Andrej Klančar

pomanjkanju določenih znanj, tudi širitev sanjske ekipe je svojevrsten izziv.
Kajti v panogi pogosto prihaja do nihanj v povpraševanju po naših storitvah,
zato je načrtovanje za prihodnjih pet
ali sedem let zelo oteženo. Naša oprema pa potrebuje veliko let, da se amortizira, zato delamo korake naprej zadržano. Želimo in delamo tako, da bo naše podjetje tudi čez 40 let vrhunsko,«
pravi Klančar in dodaja, da je njihov
največji fokus še vedno v optimiziranju
procesov, digitalizaciji in širitvi na italijanski trg.
Podjetje je locirano le nekaj kilometrov od meje z Italijo, zato je italijanski
trg trenutno njihov največji potencial,
največje povpraševanje pa je trenutno
po gradbenih odrih. Približno 30 odstotkov prometa ustvarijo s tujino, predvsem z Madžarsko, Hrvaško in Italijo. ×

metalimpex

Usmerjeni v avtomatizacijo in digitalizacijo procesov
Podjetje Metalimpex, nominirano
za gazelo primorsko-notranjske
regije, je specializirano za
proizvodnjo in prodajo
pohištvenega okovja, torej za
plastične in kovinske sestavne dele
za izdelavo pohištva, katerega
poslanstvo je postala proizvodnja
kompleksnih artiklov z višjo
dodano vrednostjo.

.....................................................................

T Vlasta Tifengraber

.....................................................................

Ustanovitelja podjetja sta Dora Udovič in
Boris Zerbo, ki sta se leta 1992 začela ukvarjati z veleprodajo pohištvenega okovja. Čez sedem let sta lastništvo prevzela
Boštjan Udovič, sin Dore Udovič, in Borut
Zerbo, sin Borisa Zerbe. Podjetje je dobilo
nov zagon in se je začelo naglo razvijati.
Leta 2000 so se iz Kopra preselili v nove
poslovne prostore v Gabrovico pri Črnem
Kalu, kjer je še danes sedež podjetja. Lokacija je sicer odmaknjena od drugih poslovnih con, vendar je zaradi prostih zemljišč omogočala širitev in razvoj podjetja. Lokacija je tudi strateška, ker je manj
kot kilometer stran od avtoceste Kozina–Koper in manj kot pet kilometrov od
Italije, ki je za podjetje pomemben trg.

vine in železa ter montažo, imel je še lastno orodjarno. Velik del prihodkov pa je
tudi prihajal iz preprodaje okovja.
»Takrat se je začela globalna finančno-gospodarska kriza, tako da je bilo
podjetje razdvojeno med proizvodnjo in
veleprodajo pohištvenega okovja. Odločili smo se za proizvodnjo. Fokus podjetja
je postala proizvodnja kompleksnih artiklov z višjo dodano vrednostjo. Leta 2016
se je začel cikel prenove proizvodnje.
Najprej v brizgalnici, nato še v montaži.
Leto pozneje smo zaposlili inženirja
strojništva, ki je odgovoren za konstruiranje novih izdelkov. Leta 2017 smo tudi
prvič vzpostavili proizvodnjo, ki je lahko
eno izmeno delala brez navzočnosti delavcev,« je na kratko zgodovino podjetja

opisal direktor podjetja Boštjan Udovič,
ki je od izstopa Boruta Zerba iz družbe
leta 2014 tudi edini lastnik.

Digitalno z največjo fleksibilnostjo

Boštjan Udovič

V obdobju treh let želijo avtomatizirano
in digitalizirano proizvodnjo s čim večjo
fleksibilnostjo, prav tako želijo ustvariti
prijazno in nadstandardno delovno okolje za zaposlene, kjer je poleg tehnologije
zelo pomembna tudi ekologija. »Vsakodnevne izboljšave so načelo našega podjetja. V tem duhu vzgajamo in spodbujamo vse zaposlene. Nenehno se ukvarjamo z razvojem novih izdelkov, izboljševanjem delovnih procesov ter dvigovanjem
kakovosti izdelkov in procesov. Vizija
podjetja je torej postati najbolj fleksibilno

Metalimpex
na kratko

Fokus proizvodnja
pohištvenega okovja

Ena od prelomnic je bilo leto 2007, ko so
končali gradnjo novega proizvodnega objekta z mostovnim dvigalom, centralnim
sistemom za hlajenje strojev in komprimirani zrak ter lastno transformatorsko
postajo. Podjetje se je takrat ukvarjalo z
brizganjem plastike, izsekavanjem ploče-

in visoko tehnološko na svojem področju, z visoko stopnjo digitalizacije. Zavedamo se namreč, da bomo konkurenčni le,
če bomo imeli lasten razvoj izdelkov,«
pove Boštjan Uvodič.
»Pri inovativnosti moramo seveda natančno preučiti vse polizdelke, ki sestavljajo končni izdelek,« nadaljuje. »Ko ga
razvijemo, je velik poudarek poleg funkcionalnosti izdelka tudi na postopku izdelave izdelka. Se pravi, da razvijamo izdelek tako, da se ga lahko enostavno avtomatsko sestavi in tako ni potrebe po
nabavi dragih montažnih strojev.« Trenutni fokus podjetja sta digitalizacija in
avtomatizacija procesov v proizvodnji in
v komerciali. V novo strojno opremo in
nove proizvode vlagajo 15 odstotkov
prihodkov na leto. Udovič še pravi, da
podjetju rast ni prioriteta. »Naš cilj je ostati nekje na 20 zaposlenih s čim višjo
dodano vrednostjo na zaposlenega in na
vsaj 20 odstotkih EBITDA marže.« Kar 90
odstotkov izdelkov podjetje izvozi. Največji potencial so trgi Evropske unije,
predvsem Italija. ×

Vizija podjetja je postati najbolj fleksibilno in visoko tehnološko na svojem področju, z visoko stopnjo digitalizacije. F Metalimpex

Sedež: Gabrovica pri Črnem Kalu
Direktor: Boštjan Udovič
Prihodki leta 2020:
3,901 milijona evrov
Indeks rasti prodaje 2015–2020:
163
Število zaposlenih 2020: 17
Dodana vrednost na zaposlenega 2020: 72.586 evrov
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ensol 360

V kartingu so se zavihteli na svetovni vrh
Podjetje Ensol 360, gazela
primorsko-notranjske regije
2021, je z blagovno znamko
360 Karting v
mednarodnem okolju
prepoznano po načrtovanju
in gradnji večnivojskih stez
za gokart. Z več kot 80
postavljenimi progami na
skoraj vseh celinah je za
investitorje, ki s tovrstnimi
adrenalinskimi atrakcijami
bogatijo zabaviščne parke za
vse starostne skupine,
svetovna številka ena.
.....................................................................

T Romana Špende

.....................................................................

Zgodba podjetja se je začela leta 2013 z
gradnjo ograj in orodij za karting centre. V začetku je bilo osredotočeno na
razvoj proizvoda, nato na razvoj poslovnega modela in nazadnje na razvoj
uporabniške izkušnje, pojasnjuje direktor Jernej Čopi. Skozi to obdobje so
razvijali orodja in kompetence ter začeli nadgrajevati svojo ponudbo dirkališčem v projekte po meri kupcev.
»Karting smo pripeljali v centre za
družinsko zabavo in nakupovalne centre ter ga naredili tihega, čistega in
varnega. Ko smo ponudili večnivojske
steze, smo odprli prostor za druge
atrakcije in s tem bistveno razširili ciljno publiko zabaviščnih parkov z dirkaških navdušencev na družine, skupine prijateljev in skupine iz podjetij.«

Karting kot osrednja atrakcija

Ensol 360 je ob razumevanju formata
kupcev in sposobnosti industrije nadgradil celovitost projektov in se posvetil širšemu področju zabave. S svojim
inženirskim znanjem načrtuje centre
za preživljanje prostega časa v notranjih prostorih, v katerih je karting osrednja atrakcija, okoli nje pa so nani-

Ensol 360
na kratko
Sedež: Koper
Direktor: Jernej Čopi
Prihodki leta 2020:
8,415 milijona evrov
Indeks rasti prodaje 2015–2020: 551
Število zaposlenih 2020: 26
Dodana vrednost na zaposlenega
2020: 61.660 evrov

zane še druge aktivnosti, ki so odvisne
od tega, ali so namenjeni družinam ali
odraslim. Steze za gokart običajno dopolnjujejo trampolini, lasertag (igra
podobna paintballu, le da barvne kroglice zamenjujejo laserski žarki), bovling, sekiromet, arkadne igre, cone s
hrano in pijačo …, gre za nabor kakih
šestnajstih atrakcij, pojasnjuje direktor. Vse to je postalo del celostnih projektov, ki jih pripravljajo v podjetju prvenstveno za tuje investitorje, in
vključujejo dizajn, proizvodnjo komponent, postavitev in dolgoročno podporo kupcem.
Podjetje je že od začetka močno
prisotno na ameriškem trgu, kjer je
približno polovica vseh zabaviščnih
parkov, 40 odstotkov jih je v Evropi in
deset odstotkov na Bližnjem vzhodu,
v severni Afriki in na Daljnem vzhodu. Deset največjih večnivojskih karting stez je postavljenih ravno v ZDA,
največji adrenalinski park pa je zaživel v Bostonu. Na vprašanje, kako se

Večnivojske steze za gokart so osrednja atrakcija, okoli katere so nanizane druge prostočasne dejavnosti. F Ensol 360

jim je uspelo uveljaviti in zrasti na
zahtevnem ameriškem trgu, Jernej
Čopi odgovarja, da je šlo za poslovno
srečo, ki je bila rezultat prehodno pripravljenega terena in tega, da so bili v
pravem trenutku na pravem mestu.
Na ameriškem trgu, ki z nadpovprečnim produktom prednjači na področju zabave v notranjih prostorih, se
srečujejo tudi s konkurenco, ki prihaja še iz Nemčije in Italije, vendar podjetje, ki nastopa z najdražjo znamko
in obenem proda največ atrakcij,
ohranja vodilno mesto na trgu.

Rekordno število projektov

V podjetju se lahko pohvalijo, da imajo
v tem trenutku rekordno število projektov, ki so vsebinsko bistveno bogatejši kot včasih in tudi precej večji.
Povprečen projekt se je od leta 2019 do
danes povečal za več kot 40 odstotkov. »Neverjetno je, kako optimistični
so investitorji glede zabave v notranjih prostorih v prihodnje. Očitno je,
da tehnologije, ki so se toliko let
vpeljevale v življenje, sproščajo več
prostega časa in je to ena izmed industrij prihodnosti,« pove Jernej Čopi,
vendar z obžalovanjem doda, da jim

poslovanje otežuje globalna logistika.
Komponente za zabaviščne centre pošiljajo prek Luke Koper, kar v primerjavi z ameriškimi ponudniki zmanjšuje
donosnost projektov. Zato morajo prepričati investitorje, da privolijo v višjo
ceno, v katero je všteta tudi logistika,
doda direktor. Za pridobivanje kupcev
in izvedbo posla v Ameriki sicer skrbi
njihovo zastopstvo na Floridi, pisarno
pa imajo še v Parizu.
Ob izbruhu koronavirusa se je javno
življenje ustavilo, zaprli so se tudi zabaviščni parki. Zaradi covida so v Ensolu 360 lani doživeli 20-odsotni padec
prodaje. »Investicije so zdaj sproščene
in neverjetno je, kako dinamičen je trg
in kako hitro se odziva,« poudarja Čopi. »O makro spremembah se pogovarjamo na mesečnem nivoju, medtem
ko se je trg prej periodično prižigal in
ugašal, vmes pa je bil nekaj let mrtev.
Še nikoli nismo delali toliko projektov
kot zdaj in zato letos pričakujemo rekorden rezultat – 11,9 milijona evrov
prometa in še višjo rast.« Navdušenje
nad odličnimi rezultati pa zatemni
skrb zaradi nestabilnosti globalnih dobavnih verig. Podjetje precej dela z železom in polimeri ter uporablja elek-

tronske komponente, tako da je trenutno soočeno s pomanjkanjem teh
materialov. Poleg tega uporablja globalno logistiko in pošlje od 250 do 280
zabojnikov na leto iz evropskih pristanišč v Ameriko, in to v obdobju, ko
ladjarji niti ponudb ne izdajajo.

Prvi v svoji tržni niši

»Če me vprašate, ali smo se v zadnjem
obdobju sprostili, smo se,« pove direk-

Kadri iz lokalnega okolja
Jernej Čopi

Podjetje je karting pripeljalo v centre za družinsko zabavo in nakupovalne centre
ter ga naredilo tihega, čistega in varnega. F Ensol 360

našem super majhnem nišnem trgu v
tej industriji.«
Podjetje je letos v sodelovanju z investitorjem, družbo TPLJ, v ljubljanskem BTC zgradilo večnivojski kartodrom, ki je nadgradnja obstoječe proge. Na območju nekdanje Ambasade
Gavioli v Izoli pa raste nov zabaviščni
center, kjer bodo tudi novi poslovni
prostori podjetja in vsa potrebna infrastruktura. »Ustvariti želimo inovativno poslovno okolje, ki bo na enem
mestu obsegalo moderne pisarniške
prostore, izkustveno-ustvarjalni laboratorij, kjer bo podjetje skupaj z novimi naročniki snovalo nove projekte,
razvojno-proizvodne prostore in skladišče. Drugi, za nas še ambicioznejši
cilj pa je ponuditi infrastrukturo zabave in adrenalina tudi končnim potrošnikom iz lokalne skupnosti in širše regije. To bo živ mehanizem, ki bo na
eni strani poslovnim strankam postavil uvid v njihovo lastno strategijo in
lažjo odločitev sodelovanja z nami in
na drugi strani vsem željnim zabave
ponudil edinstveno preživljanje prostega časa,« razloži Jernej Čopi.

tor, »prihodkovno gledano in z vidika
rasti absolutno, z vidika upravljanja resursov v podjetju oziroma golega menedžmenta pa ne.« »Res smo dobri v
produktu in servisiranju trga, vendar
ne želimo dajati vtisa, da smo obstali
na mestu. Za prihodnost bomo morali
delati vsaj toliko, kot smo delali doslej.
Čeprav smo prvi v tržni niši, bomo
morali verjetno ogromno stvari spremeniti, da bomo uspešni še naprej. Napovedi za prihodnji dve leti so obetavne, ampak je težko predvideti razmere. To je navsezadnje projektni posel,
ki se hitro obrne. Še bolj intenzivno
bomo vlagali v lastno infrastrukturo,
prek katere bomo lahko dodatno standardizirali lastni produkt, ga s tem naredili učinkovitejšega, konkurenčnejšega in postavili nove standarde na

V Ensolu 360 je zaposlenih 30 ljudi, gre
za kadre iz lokalnega okolja, ki sestavljajo razmeroma mlado, a odlično ekipo, ki je izšla iz propadle obalne industrije, pove direktor. Ključne skupine so
specialisti za dizajn, produktni razvoj,
upravljanje z dobavno verigo (logisti
in nabavniki) in specialisti za poslovni
razvoj, ki imajo vlogo prodajnikov. Najboljša ekipa je ključni dejavnik, da
podjetje ostaja v Sloveniji, čeprav so
imeli konkretne ponudbe za strateška
partnerstva z Bližnjega vzhoda in preselitev podjetja vključno s proizvodnjo. Tudi če se bodo v prihodnje povezali s kakim partnerjem, bodo ostali
na Obali, zatrdi direktor, ki pravi, da je
podjetje absolutno zavezano nadaljnjemu ustvarjanju v Sloveniji, kjer
podpirajo nacionalne dobavitelje. Tako
želijo povrniti okolju, kjer je podjetje
zraslo, in kot močan poslovni subjekt,
ki ga slovenska Obala potrebuje, prispevati k blaginji. ×
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primorska gospodarska zbornica

V regijo želimo privabiti nazaj velike igralce
Obalno-kraška regija (kmalu
naj bi se sicer preimenovala
v Istro, Brkine in Kras) ne
sodi med največje regije v
državi. Z nekaj manj kot
120.000 prebivalci in
približno 5500 pravnimi
osebami sodi v spodnjo
sredino regij v Sloveniji.
Najpomembnejši
gospodarski panogi sta
skladiščenje in transport ter
turizem, visoko sta uvrščeni
tudi industrija ter trgovina.
.....................................................................

T Robert Rakar

.....................................................................

Velikih podjetij v regiji je zgolj za vzorec,
saj so ta nekako »izpuhtela« v zadnjih 15
letih (Istrabenz, Droga, Delamaris, Tomos, Cimos …), druga pa so bila stvar
prevzemov (Banka Koper, Zavarovalnica
AS, Intereuropa) in se tako ključne odločitve in najpomembnejša in najodgovornejša delovna mesta selijo iz regije. Tako
je gospodarsko tkivo v več kot 98 odstotkih iz mikro in malih podjetij. Tudi
temu se je gospodarstvo prilagodilo in
danes smo regija, ki največ prihodkov
med vsemi ustvari s čezmejnim izvozom storitev (več kot pet odstotkov regijskega bruto družbenega proizvoda).

Ustvariti novo razvojno
paradigmo regije

Tak odliv kapitala, naložbenega potenciala in odločevalskih pristojnosti iz regije nam daje pomembno poslanstvo. Ustvariti moramo novo razvojno paradigmo regije, ki bo temeljila na sektorjih z
visoko dodano vrednostjo in zeleno usmeritvijo. Pri tem Primorska gospodarska zbornica vodi odprt dialog z vsemi
osmimi župani v regiji, s katerimi išče-

Regija danes temelji na dveh ključnih panogah – transportu in skladiščenju ter turizmu, zato potrebuje širši nabor gospodarske aktivnosti. F Luka Cjuha

odločevalce, da regija pridobi več zemljišč, ki bodo namenjena gospodarstvu in
razvojnim dejavnostim. Ne gre za enostavne postopke, ampak stvari se dejansko sukajo v pravo smer. Izkazani interes
iz tujine je izjemen. Vsak teden od tujih
korporacij prejemamo pisno povpraševanje o možnostih vlaganja v regiji.
Na Primorsko gospodarsko zbornico
se obračajo tudi številni tuji podjetniki,
ki iščejo poslovne prostore, zemljišča,
kjer bi lahko vzpostavili novo proizvodnjo in nova delovna mesta, seveda pa
tudi poslovne partnerje. In prav v takih
primerih se zbornica pokaže kot uspešen katalizator pretakanja informacij,
poslovnih zamisli in pobud pa tudi konkretnih projektov. V naših razmišljanjih
ne favoriziramo nobene izmed osmih
občin, ki jih z našim delovanjem pokrivamo, ampak razmišljamo regijsko.
Ključno izhodišče je, da vsaka občina ne
potrebuje vsega, ampak da vse občine
skupaj potrebujejo vse.

Geostrateška lega
je velikanska prednost

Težava regije sta tudi beg možganov in
nadpovprečna starost prebivalcev. Zato
želimo aktivneje povezati Univerzo na Primorskem in ZRS z gospodarstvom, odloč-

no podpiramo hitrejše uvajanje novih študijskih programov v srednje šole in visokošolske ustanove. Tako tudi ob naši podpori nastaja visoka šola za oblikovanje v
Sežani, od letos pa v Portorožu šolske klopi gulijo bodoči pomorski agenti.
V regiji je veliko inovativnih podjetij.
Smo vodilna regija na področju avtomatizacije procesov proizvodnje in na tem
kaže graditi v prihodnje. Nedvomno bodo naši razvojni načrti povezani tudi z
digitalizacijo predvsem storitvenega
sektorja, robotizacijo proizvodnje. Smo
izjemno zanimivi, naša geostrateška lega je velikanska konkurenčna prednost.
Za zdaj je še nismo dovolj izkoristili in
naša ključna naloga bo, da v regijo pripeljemo inovativna in do okolja prijazna
podjetja, ki bodo zaposlovala večinoma
domače strokovnjake. S tem bomo okrepili kupno moč, povečali porabo in dvignili življenjski standard. Seveda pa mora to biti želja vseh: tako prebivalcev, ki
jim velikokrat ne uspe povsem slediti
razvoju tehnologij in njihovemu čedalje
manjšemu vplivu na okolje in zdravje
ljudi, prav tako državnih organov, ki so
pri izdajanju dovoljenj res velikokrat izjemno počasni in zaspani. Podjetništvo
je izjemno dinamična panoga, kjer se
odločitve velikokrat sprejemajo hipoma.

Nečesa se moramo jasno zavedati: danes imajo investitorji vse informacije in
tekmujemo s podobno atraktivnimi lokacijami v arabskem svetu, Južni Ameriki ali Aziji. Vprašajmo se: ali bi vi kupili
novo hišo, če bi vnaprej vedeli, da bodo
vaši sosedi sitni? Najbrž ne. Podobno se
odločajo velika podjetja in korporacije.
In že kar nekaj priložnosti nam je splavalo po morju drugam.

Za dolgoročno
gospodarsko stabilnost

Koronakriza je pokazala, da je turizem,
na katerega smo zelo stavili v zadnjih 30
letih, hitro ranljiv. Seveda ostaja ena
ključnih panog v regiji, vsekakor pa ta
hip potrebuje obsežne naložbe tako v
infrastrukturo kot tudi kadre, predvsem
pa marketing. Zato moramo poiskati še
vsaj eno, raje pa dve gospodarski panogi, ki bi nam zagotavljali dolgoročno gospodarsko stabilnost. V Primorski gospodarski zbornici smo jih že identificirali, zdaj pa bomo preverili možnost za
njihovo realizacijo skupaj z župani in
drugimi deležniki regijskega razvoja. Prvi neformalni pogovori obetajo, da bo
mogoče priti do dogovora.
V globalnem in izjemno konkurenčnem tekmovanju praktično z vsemi

Robert Rakar F Jaka Gasar

mo možnosti za izboljševanje okolja, v
katerem delajo večinoma mikro in mala
podjetja. Takih je več kot 98 odstotkov
vseh gospodarskih subjektov. Še več:
skupaj z delodajalskimi organizacijami
in župani smo pred kratkim obudili regijski ekonomsko-socialni svet, v katerem bomo v enem dokumentu poiskali
in ovrednotili poslovne in druge priložnosti regije za daljše obdobje. Rezultate
pričakujemo čez leto dni.
Danes regija temelji na dveh ključnih
panogah, in sicer transportu in skladiščenju ter turizmu. Ocenjujemo, da je to
premalo, in menimo, da potrebujemo širši nabor gospodarske aktivnosti, predvsem pa gospodarske sektorje z visoko,
nadpovprečno dodano vrednostjo. Danes
po dodani vrednosti na zaposlenega zaostajamo za slovenskim povprečjem, še
pred poldrugim desetletjem smo bili
krepko nad njim. Zato zelo pritiskamo na

Koronakriza je pokazala, da je turizem, na katerega so zelo stavili v zadnjih 30 letih, hitro ranljiv. F Luka Cjuha

bomo morali bolj kot doslej stopiti skupaj, se poenotiti in jasno začrtati, kaj bodo delali in kako bodo živeli naši otroci
čez 30 let. To je naša odgovornost, obenem pa tudi naloga. V Primorski gospodarski zbornici smo bili vedno odprti za
razvojno razmišljanje, ki ga tudi spodbujamo z lastnimi iniciativami in projekti,
ki jih pristojni na ministrstvih uvrščajo
med naložbe strateškega pomena. V
preteklosti je iz regije odšlo veliko kapitala in kakovostnih delovnih mest. Tarnanje nad preteklim dogajanjem ne bo
prineslo spremembe, zato je pač treba
zavihati rokave in začeti graditi nekaj
novega. Ne smemo si več dovoliti, da bi
nam kdo z mize jemal beli kruh, nam pa
bi ostajale drobtine. Priložnosti, ki se
nam bodo ponudile, moramo enotno
zgrabiti z obema rokama.

Pomanjkanje zemljišč ovira razvoj

Desetletje, ki je pred nami, prinaša pomemben izziv: privabiti velike igralce
nazaj v regijo. To bomo najlažje storili
ob dokončanju projekta regionalizacije
Slovenije. Regija, ki bo imela kompetenco upravljati prostor in namembnost zemljišč, bo lahko spet konkurenčna in še
zanimivejša za vlagatelje, kot je danes.
Težava s pomanjkanjem zemljišč za gospodarstvo je presegla vse meje: če bi danes imeli na voljo 100 hektarjev zemljišč
za skladišča in sodobno proizvodnjo, bi
jih oddali (prodali) v manj kot letu dni.
Zato je naša prva prioriteta jasna: določiti ključne gospodarske usmeritve v regiji in zagotoviti prostor, kjer bomo vizijo lahko tudi udejanjili.
Povezovanje najrazličnejših akterjev
pa je tudi sicer eno izmed osnovnih
poslanstev sistema GZS kot takega. Naša zbornica ima podpisanih več kot 15
sporazumov o sodelovanju z zbornicami iz drugih držav. Prepričani smo, da
so osebni stiki in poznanstva kljub
spletnim kameram še vedno ključen
dejavnik za uspešnost poslov. Kot eden
redkih preživelih regijsko zasnovanih
združenj zato čutimo toliko večjo odgovornost, da čim več odločevalcev
spravimo na enak imenovalec in s tem
zagotovimo podporo projektom, po katerih se bomo odlikovali v letu 2030 in
tudi pozneje.
Robert Rakar je direktor Primorske
gospodarske zbornice. ×
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Z dobrimi zgodbami tlakujejo pot v uspešno družbo
V letošnjem jubilejnem
dvajsetem izboru najboljših
najhitreje rastočih podjetij Gazela
je v Kopru potekal še zadnji
dogodek – razglasitev
primorsko-notranjske gazele 2021.
Časopisna družba Dnevnik ga je
organizirala v sodelovanju s
Primorsko gospodarsko zbornico.
Regijska gazela je postalo
podjetje Ensol 360, za lovoriko pa
sta se potegovali še podjetji
Klančar Žerjavi in Metalimpex.
.....................................................................

T Romana Špende

.....................................................................

Podjetje Ensol 360 se je z nazivom primorsko-notranjska gazela 2021 pridružilo vrsti odličnih gazel, ki prihajajo iz
te regije. Med njimi je denimo podjetje
GOAP iz Nove Gorice, ki je razvilo največjo inovacijo na področju stikal za luči po 136 letih z nazivom luxy. Svetila
podjetja Intra Lighting, regijske in srebrne gazele Slovenije 2018, pa osvetljujejo pisarne Facebooka, Microsofta, Ferrarija ter trgovine Armanija, Calvina
Kleina in Adidasa. Svetilo, s katerim so
osvetlili Grand Casino s hotelom v najvišji avstralski stolpnici v Sydneyju, je
dolgo kar šest kilometrov. Regijska
podjetja s svojimi dosežki dokazujejo,
da je Slovenija zelena, ustvarjalna in
pametna, zibelka inženirjev, inovatorjev in pionirjev.

Od podjetniške ideje
do globalnega voditelja

Podjetje Ensol 360, ki je bilo ustanovljeno leta 2013, se je v manj kot desetletju iz podjetniške ideje razvilo v globalnega voditelja v niši večnivojskih
karting stez. Iz priložnosti, ki so jih videli v karting industriji, so postali dobavitelj najvarnejšega absorbcijskega
sistema na trgu in najkompleksnejših
večnivojskih stez na trgu ter zgradili
deset največjih večnivojskih pokritih
stez v ZDA. V letu 2019 so ob več kot
podvojeni dodani vrednosti prebili 10
milijonov evrov prometa. V koronskem letu 2020 so kljub nihaju in vlaganju v preobrazbo poslovnega modela zadržali dobičkonosno poslovanje in

nadpovprečno dodano vrednost na zaposlenega. 87 odstotkov storitev in
blaga kupijo na slovenskem trgu in jih
stoodstotno izvozijo, s čimer so odlična platforma za slovenske dobavitelje,
ki iščejo pot v tujino. Danes se iz fokusa v industriji kartinga obračajo k širšemu področju zabave ter z inženirskim in marketinškim znanjem načrtujejo centre za družinsko preživljanje
prostega časa v zaprtih prostorih.
»To je priznanje za ekipo Ensola
360,« je v zahvalnem govoru poudaril
direktor Jernej Čopi, »in nas zavezuje,
da ohranimo smer, ki smo si jo zastavili
leta 2013.« »Podjetje peljemo naprej, da
bo raslo. Ampak kot se naučimo iz narave, rast ni najboljša, če raste samo
krošnja, ampak morajo tudi korenine.
Korenine so delovne navade, ekipa,
vpetost v lokalno okolje in mi bomo
nedvomno delali za to, sočasno pa poskrbeli, da bodo kupci dobili od nas ustrezno vrednost.« »Rast je bila pot, da
smo danes lahko številka ena na svojem področju na svetu,« je v pogovoru
nominirancev s Tanjo Kavran, članico
sveta Gazela in izvršno direktorico
Društva za marketing Slovenije, poudaril Jernej Čopi. Za to, da lahko podjetje
servisira nišni, a hkrati globalni trg, potrebuje minimalni ustroj specialistov,
ljudi, ki zrastejo znotraj podjetja ter se
v njem naučijo kulture in specialnih
znanj. »Rast za nas pomeni napredek
in razvoj,« je dejal direktor Metalimpexa Boštjan Udovič, »da napreduje podjetje in ljudje v njem.« »In ni nujno, da
je zelo hitra, pomembno je napredovati
v pravo smer.« Andrej Klančar, direktor
podjetja Klančar Žerjavi, je dodal, da
verjame v stalno rast in napredek,
»ampak ne mislim samo na številke,
temveč se moramo stalno razvijati«.
»Osebno se borim, da rastem jaz in z
mano ekipa. Če raste tudi ekipa, so številke samo posledica. In to dokazujemo s številkami.«

Priznanje regijska gazela je iz rok direktorja Primorske gospodarske zbornice Tadeja Gosaka (skrajno desno) prejelo podjetje
Ensol 360 z direktorjem Jernejem Čopijem (drugi z leve). Nominirani sta bili še podjetji Metalimpex, ki ga vodi Boštjan Udovič
(prvi z leve), in Klančar Žerjavi z Andrejem Klančarjem na čelu (drugi z desne). F Jaka Gasar

Rast predstavlja številne izzive

Predsednik Primorske gospodarske
zbornice Tadej Gosak je v pozdravnem nagovoru dejal, da smo v času,
ko se je začel projekt Gazela, Slovenci
še vedno gledali proti Zahodu, se učili
od tujih podjetij in podjetnikov ter tako začeli tlakovati svojo pot v SloveUdeležence dogodka je pozdravila Morena Kocjančič, vodja prodaje pravnim osebam v Območni enoti Koper Zavarovalnice
Triglav, ki je največji podpornik projekta Gazela. F Jaka Gasar

Gazele primorsko-notranjske regije
podatki Dnevnik

Regijske gazele po letih
2001 Systec System Technology

2011 Kolektor Koling

2002 Cicipet

2012 Bia Separations

2003 ATech

2013 Smarteh

2004 Peloz

2014 SMT, srebrna gazela

2005 Lesimpex

2015 ORO MET, bronasta gazela

2006 Fluid, bronasta gazela

2016 ORO MET

2007 Instrumentation Technologies,
srebrna gazela

2008 Instrumentation Technologies,
zlata gazela

2009 Finali Trading
2010 SEC, bronasta gazela

2017 Sitor, srebrna gazela
2018 Intra Lighting,
srebrna gazela

2019 Alpod, srebrna gazela
2021 Ensol 360

niji. »Prepričan sem, da je naša samopodoba danes drugačna od tiste pred
dvajsetimi leti, in verjamem, da je k
temu dosti prispevalo tudi gospodarstvo, ki je s številnimi dobrimi zgodbami in projekti tlakovalo pot k uspešni družbi, kar Slovenija danes zagotovo je. Gazele ste že danes zmagovalci, to ste dokazali sebi, svojim sodelavcem in ste zagotovo navdih
vsem drugim, da gredo po vaši poti.
Pot ne bo enostavna, rast podjetja
predstavlja številne izzive, ampak vi
ste največjega že presegli – vaše ideje,
pogled v prihodnost, vizijo ste preusmerili v poslovne rezultate. Verjamem, da boste s svojo zmagovalno
miselnostjo vplivali ne le na svoje
podjetje, ampak na širšo družbo.«
Družba Dnevnik projekt Gazela že vrsto let povezuje z mladimi, ki so s svojimi podjetnimi idejami prihodnost slovenskega podjetništva. Razvoj podjetnosti podpira in na tem področju premika meje tudi Srednja tehniška šola
Koper. Njen ravnatelj Iztok Drožina in
direktor Primorske gospodarske zbornice Robert Rakar sta na dogodku v
Kopru predstavila dvoletni mednarodni
projekt KA2ERASMUS+, v katerem je
sodelovala šola skupaj z zbornico pod
okriljem vodilnega partnerja Aston
University iz Velike Britanije. Namen

projekta je bil poiskati skupni model,
kako s pomočjo gospodarskih zbornic v
vsaki sodelujoči državi vzpostaviti trajna partnerstva med šolami in podjetji
ter tako spodbujati zanimanje za podjetništvo med dijaki. V projektu Masq je
sodelovalo 41 dijakov Srednje tehniške
šole smeri strojni tehnik, ki so v času
epidemije razvili poslovno idejo obrazne maske s prozornim delom, ki je primerna za branje obrazne mimike, in raziskali možnosti, kako jo poslati na trg.

Srednja tehniška
šola Koper kot
zgled podjetnosti
Projekt Gazela spodbuja, da kompetenco podjetnosti živimo širše
tudi v svojem okolju, v šolah, med
mladimi. Med šolami, ki so lahko
zgled podjetnosti v lokalnem okolju, je tudi Srednja tehniška šola
Koper, ki bo prejela nagrado časnika Dnevnik – revijalno stran v
prestižnem zborniku Gazela, ki bo
izšel jeseni v sklopu finalne slovesne razglasitve zlate, srebrne in
bronaste gazele 2021.

Gazele pomembno
sooblikujejo gospodarstvo

Predsednik organizacijskega odbora
Gazela Miha Vrbinc se je zahvalil
vsem podpornikom projekta, brez katerega ta ne bi mogel potekati trajnostno že dve desetletji. Zadnjih deset
let mu stoji ob strani Zavarovalnica
Triglav s sloganom Vse bo v redu, kjer
se zavedajo, kako pomembne so inovativne ideje in velika predanost pri
uresničitvi novih poslovnih zamisli za
doseganje izjemnih rezultatov. »Prav
to se zrcali tudi v hitrorastočih podjetjih, naših gazelah, ki pomembno
sooblikujejo gospodarstvo – temelj
razvoja vsake družbe,« je izpostavila
Morena Kocjančič, vodja prodaje pravnim osebam v Območni enoti Koper
Zavarovalnice Triglav, in nadaljevala,
da s ponosom podpirajo Dnevnikov
projekt Gazela, ki odkriva najhitreje
rastoča podjetja in jih spodbuja k nadaljnjim uspehom. Skupina Triglav z
več kot 120-letno tradicijo kot pomembna mednarodna zavarovalno-finančno skupina spodbuja tvorno sodelovanje in iskanje rešitev za izzive
sodobnega časa. Pri tem podpira različne organizacije, dogodke in akcije,
ki z izjemnim doprinosom ključno
prispevajo k razvoju družbe in prostora, v katerem delujemo. ×
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podjetna srednja tehniška šola koper

Skrbniki Tomosove bogate tehniške dediščine
Na Srednji tehniški šoli
Koper vzgojno-izobraževalno
delo bogatimo z uspešnim
sodelovanjem z lokalnim
okoljem in gospodarstvom.
Številni projekti, v katerih so
in še sodelujejo naši dijaki v
povezavi s podjetji in
podjetniki, so pripeljali do
stvaritev, ki kažejo na
neizmerno inovativnost idej
bodočih strokovnjakov na
tehničnem področju.

.....................................................................

T Iztok Drožina

.....................................................................

Eden od dokazov za to je tudi dolgoletna povezanost s Tomosom. Čeprav je
tovarna že del zgodovine, jo pri nas
obujamo v projektu obnove Tomosovih mopedov in motociklov. Ob pomoči donatorjev in mentorjev smo pridobili motorje, primerne za obnovo ali
restavriranje, organizirali krožek Tomos Workshop in nastajati je začela
zgodba o oblikovanih, obnovljenih ter
restavriranih Tomosovih modelih štirih desetletij vse od petdesetih let.
Naše delo ni ostalo neopaženo in letos nam je Hidria, ki je lastnik vsega,
kar je povezano s tovarno in blagovno
znamko Tomos, v hrambo in oskrbo
zaupala unikatno zbirko Tomosovih
modelov ter prototipov mopedov, motociklov in zunajkrmnih motorjev, za
kar na šoli že urejamo primeren razstavni prostor. Tako bomo prav na tleh
dela nekdanje tovarne, zdaj Srednji

tehniški šoli Koper, oblikovali tehniško
zbirko Tomosove dediščine in zgodovine. V sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Koper smo v hrambo prevzeli celotno Tomosovo tehnično dokumentacijo, ki obsega okoli milijon katalogiziranih načrtov. Vsa dokumentacija bo
digitalizirana in bo na voljo v pokrajinskem arhivu.

Model trajnih partnerstev
med šolami in podjetji

Številni projekti, v katerih so sodelovali in še sodelujejo dijaki ter podjetja in
podjetniki, kot so Luka Koper, Hidria,
Titus in Lipro, so pripeljali do stvaritev,
ki kažejo na neizmerno inovativnost
idej mladih, bodočih strokovnjakov na
tehničnem področju. Tako je pred leti
nastal izdelek z imenom eRocket mark
0, hibridno vozilo na raketni in električni pogon, ki smo ga na povabilo
obrtne zbornice s ponosom pokazali
na celjskem MOS in na nekaj mednarodnih sejmih v tujini, od koder smo prinesli priznanja, ki nam veliko pomenijo.
Pohvalimo pa se lahko tudi s sodelovanjem v številnih mednarodnih projektih, v katerih uspešno predstavljamo našo državo. Tako smo v minulih
letih dijakom omogočili opravljanje
praktičnega usposabljanja z delom v
tujini, in sicer na Malti, na Slovaškem,
v Veliki Britaniji, na Norveškem, v Belgiji … Ena skupina je bila letos v Bragi
na Portugalskem. V okviru projekta
Erasmus+ z imenom School Business
Alliance for the Digital Economy, ki ga
konec oktobra zaključujemo, pa so naši dijaki, mentorji, Primorska gospodarska zbornica, partnerji iz tujine in
zainteresirani lokalni menedžerji iz-

Hidria je Srednji tehniški šoli Koper v hrambo in oskrbo zaupala unikatno zbirko Tomosovih modelov ter prototipov
mopedov, motociklov in zunajkrmnih motorjev. F Srednja tehniška šola Koper

menjevali izkušnje in znanja ter poiskali skupni model, s katerim bi lahko
ob pomoči gospodarskih zbornic v
vsaki državi vzpostavili trajna partnerstva med šolami in podjetji ter spodbujali podjetnost med dijaki in učitelji.

Zmagovalna poslovna
ideja vrtni nož hori hori

Ne smemo spregledati niti projekta v
okviru Erasmus+ Let's Robot Waste, ki
temelji na odgovornosti do okolja. Mladi namreč so in bodo čedalje bolj vpeti
v politiko zelenega gospodarstva. Prav
zato je bil projekt odlična popotnica za

soočanje z rešitvami o preprečevanju
in ločevanju odpadkov. Končni cilj je
bila izdelava robotka, poimenovali smo
ga Robbin, s tremi predalniki za razvrščanje odpadkov. V triletnem projektu
sta sodelovali še tehnična šola iz Budimpešte in gimnazija iz Litve, v veliko
pomoč – prav v času koronakrize – pa
so nam bila tudi slovenska podjetja
TipTeh, BarMetal in Lipro.
V okviru obveznih izbirnih vsebin iz
podjetništva smo vrsto let sodelovali z
univerzitetnim inkubatorjem Univerze
na Primorskem. Rodile so se številne
dobre podjetniške ideje. Z eno izmed

njih, vrtnim nožem hori hori, so dijaki
s podporo svojih mentorjev sodelovali
na natečaju poslovnih idej, kjer so osvojili prvo mesto. Podjetniškim izzivom in projektom tudi v prihodnosti
ni videti konca. Na zalogi imamo nekaj
nedokončanih, drugi so še v idejni fazi,
jih bomo pa s sodelovanjem partnerjev iz gospodarstva, dijaki ter učitelji
mentorji ob spodbujanju ustvarjalnosti, inovativnosti, podjetnosti in zaupanja v bližnji prihodnosti gotovo uresničili.
Iztok Drožina je ravnatelj Srednje
tehniške šole Koper. ×

poslovanje zmagovalcev primorsko-notranjske regije

Od inovativne ideje pogumno do svetovnega uspeha
Inovativna poslovna ideja je dober začetek, vendar so za uspeh
potrebni tudi predanost, pogum in pametne odločitve, ki vodijo k
dinamični in trajnostni rasti. Tveganja lahko uspešneje obvladujemo,
če imamo na voljo zanesljive ažurne podatke in analize. Tega se
dobro zavedajo nominiranci izbora Gazela v primorsko-notranjski
regiji, ki so se izkazali kot zanesljiv in zaupanja vreden partner na
mednarodni ravni. Zmagovalna regijska gazela pa je zgled
slovenskemu gospodarstvu s svojim dobičkonosnim poslovanjem v
turbulentnem času.
.....................................................................

T Damir Simonović, analitik
v družbi Dun & Bradstreet

.....................................................................

Letošnjo gazelo primorsko-notranjske
regije je družba Dnevnik podelila podjetju Ensol 360, ki se je v manj kot desetletju iz podjetniške ideje razvilo v svetovno
vodilno podjetje v niši večnivojskih karting stez. Zgradili so deset največjih večnivojskih pokritih stez v ZDA in v slovenskem okolju ustvarili okoli trideset
novih delovnih mest. Med tremi nominiranci za regionalno priznanje sta bila še
Metalimpex, prav tako iz Kopra, in sežansko podjetje Klančar žerjavi. Po oceni
komisije si je Ensol 360 zaslužil priznanje zaradi poguma, podjetnosti in preudarnosti. Kljub nihaju in vlaganju v preobrazbo poslovnega modela so v lanskem letu dosegli dobičkonosno poslovanje – ustvarili so 8,4 milijona evrov
prometa in nadpovprečno dodano vrednost na zaposlenega (61.660 evrov) glede
na povprečje v panogi in gospodarstvu.

Dobiček na zaposlenega trikrat višji
od povprečja gospodarstva

Podlaga za povabilo podjetjem v projekt
Gazela je lestvica 100 najboljših (bonitetno odličnih) najhitreje rastočih
(prihodki iz prodaje) podjetij v zadnjih

petih letih, ki jo pripravi družba Dun &
Bradstreet. Analiza uspešnosti poslovanja podjetij v primorsko-notranjski regiji je pokazala, da so finalisti v finančnem letu 2020 med vsemi regijskimi finalisti predstavljali 7 odstotkov celotnih
prihodkov, 5 odstotkov zaposlenih, 6 odstotkov sredstev in 4 odstotke deleža
dobička. Regijski zmagovalci so zelo dobičkonosni, saj je njihov dobiček na zaposlenega več kot trikrat višji od povprečja gospodarstva, prav tako so ta
podjetja produktivnejša od povprečja v
gospodarstvu. Njihovi prihodki na zaposlenega znašajo 9237 evrov več, kot znašajo v gospodarstvu.

Mednarodni trgi so donosne
poslovne priložnosti

Za verodostojne analitične podatke pri
projektu Gazela od leta 2009 skrbi družba Bisnode, ki je od avgusta letos del
družbe Dun & Bradstreet, vodilnega svetovnega ponudnika poslovnih podatkov
in analitike. Slovenska podjetja imajo tako na voljo širok nabor globalnih podatkov in analitičnih uvidov, podprtih z lokalnimi izkušnjami, da bodo lažje sprejemala pametne odločitve in izboljšala poslovno uspešnost (tudi) z vstopom na
mednarodne trge. Zaradi majhnosti slovenskega trga je rast podjetij omejena,

zato je smiselno poslovanje usmeriti onkraj meja domače države. Tega se je
marsikatero podjetje začelo zavedati šele v času izrednih razmer. Mednarodni
trgi – poleg pasti in izzivov – predstavljajo tudi donosne poslovne priložnosti,
kar s svojimi uspehi dokazujejo tokratni
regionalni nominiranci izbora Gazela. S
pomočjo pametnih globalnih podatkov
lahko uspešna podjetja z dobrimi obeti
nadaljujejo in celo izboljšajo poslovanje
ter z inovativnostjo navdihnejo še druga
slovenska podjetja, da se v iskanju poslovnih priložnosti ozrejo onkraj meja države ali regije.

Ste pripravljeni na
doseganje uspehov leta 2022?

Zastavite svoj poslovni načrt in plan za
rast v letu 2022 premišljeno, na osnovi lokalnih in globalnih podatkov ter analitike.
Najpomembneje je, da redno spremljate
spremenljive in prediktivne kazalnike v
rešitvah Dun & Bradstreet. Pri ocenjevanju kondicije podjetij se zanesite na analitično oceno Failure Score, ki se je izkazala
kot zelo robustna tudi v stresnih razmerah. Kar 81 odstotkov podjetij, ki so bila v
lanskem letu izbrisana, je bilo v visoki coni tveganj. Predvideni plačilni indeks (EPI)
je najhitrejši indikator tveganja, ki na po-

dlagi plačilnih navad podjetja in njemu
podobnih pove, kakšno povprečno zamudo lahko pri plačevanju računov pričakujejo v prihodnjih dveh do treh mesecih.
Izbirajte poslovne partnerje z mednarodnim certifikatom bonitetne odličnosti, ki
predstavlja izkaznico o nadpovprečni kakovosti in stabilnosti poslovanja podjetja.
Podjetja s certifikatom lažje pridobijo zaupanje novih kupcev in dobaviteljev ter si
zagotovijo prednost pred konkurenco. Tista podjetja, ki merijo na širok trg, so pri
poslovanju v kriznem času praviloma v
prednosti, zato se za nove poslovne priložnosti ozrite na mednarodne trge. ×

Finančni podatki 2020

podatki Dun & Bradstreet
kapital

Primorsko-notranjska regija
Skupaj regijski finalisti

229.421.572

čisti poslovni izid
obračunskega
zaposleni
obdobja
1.439

dodana
vrednost na
zaposlenega

delež dolgov
v financiranju

sredstva

24.697.119

65.918

23,52

309.924.329
4.240.986.286

3.023.274.394

16.371

401.526.866

65.558

30,17

53.135.637.068

509.700

2.805.915.668

47.053

45,67 106.519.718.475

zaposleni

čisti poslovni izid
obračunskega
obdobja

sredstva

kapital

celotni
prihodki

Delež regijskih finalistov v primerjavi
z gospodarstvom

3,21 %

14,31 %

3,98 %

5,69 %

3,71 %

Delež finalistov primor.-notr. regije
v primerjavi z vsemi regijskimi finalisti

8,79 %

6,15 %

7,31 %

7,59 %

7,98 %

čisti poslovni izid
obračunskega
delež dolgov celotni prihodki
obdobja na
v financiranju na zaposlenega
zaposlenega

stabilnost
podjetij

Gospodarstvo

dodana vrednost
na zaposlenega

Vrednosti kazalnika finalistov prim.-notr. regije

65.918

23,52

200.570

17.168

74 %

Vrednosti kazalnika regijskih finalistov

65.558

30,17

203.151

16.425

66 %

Vrednosti kazalnika v gospodarstvu

47.053

45,67

191.332

5.505

50 %
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Velika nagradna križanka Gazela
NAJMANJŠI
KANTON
V ŠVICI

KOREOGRAF
OTRIN

PAS KOT
ZNAMENJE
DOSTOJANSTVA

TELEVIZIJKA
ŽAGAR

OMAKA IZ
RAZLIČNIH
VRST
ZELENJAVE

GORLJIVA
SNOV, S
KATERO
SE KURI

AMERIŠKI
POTEPUH
PRITOK
RENA V
FRANCIJI

8

SLOVENSKA
PESNICA
(MAJDA)

ITALIJANSKI OTOK
OB NEAPELJSKEM
ZALIVU

REKA V
SEVEROZAHODNI
FRANCIJI

DUET

PALAČINKI
PODOBNA
JED

PRI STARIH EGIPČANIH GOLFISTKA
BABNIK
KAMNIT KIP S ČLOVEŠKO GLAVO IN LEVJIM IT. FILMSKI
TELESOM, SIMBOL
PRODUCENT
MOČI FARAONOV
(CARLO)
ZDRAVILIŠKO
MESTO V
VZHODNI
BELGIJI
STRUPENA
NEKOVINA
AMERIŠKA
IGRALKA
(TEA)

SL. IGRALKA (INJA)
DVORANSKI
NOGOMET

SREBRNA
GAZELA
2014

ZAOKROŽENI
ZNESEK
BANKOVCA

3

10

EGIPČANSKA
KRALJICA
GL. MESTO
PERUJA
RDEČKASTA MORSKA RIBA

LUKA V
SREDNJEM
VIETNAMU
IZDELKI
IZ LESA

PAS PRI
KIMONU

5

ATEK,
OČKA
KRAJ
PRI
ŽALCU

POGONSKO
SREDSTVO

KOSITER

TELEVIZIJKA
TAVČAR

ANGLEŠKI
GLASBENIK
(CHRIS)

TEKMA
JADRNIC

TRENJE
ROČAJ,
DRŽALO
UČENEC
SREDNJE
ŠOLE

6

ZGORNJI
DEL
PROSTORA

SREDOZEMSKA
RASTLINA
Z BODEČIMI LISTI

11
NATAKNJENJE
AMERIŠKI
REŽISER
PECKINPAH

PORTORIŠKI PEVEC
(LUIS)
SOSED
ALŽIRIJE

4

BILJARDNA
PALICA

TRŽIŠČE
IGOR
SAMOBOR

TROPSKI
SADEŽ
PEVEC
SKUPINE
BEE GEES

DINAMOMETER
NEM. BAKTERIOLOG
(ROBERT)

SREBRNA
GAZELA
2017

ENOTA ZA
MERJENJE
GLASNOSTI
PREDPLAČILO

PADEC
BORZNEGA
TEČAJA

KOZA V
HIMALAJI
IZLOČEK
LEDVIC,
URIN

NOGOMETNI
VRATAR
OBLAK

REKA V
SZ. RUSIJI

ZEMLJIŠKA
KNJIGA
RIM. VOJSKOVODJA,
AECIJ

9

IGRALKA
BEGOVIĆ
NEM. POLITIČARKA
MERKEL

DUŠEVNI
JAZ

TROJANSKI
JUNAK
KUŽNA
BOLEZEN,
KOZE

SREDOZEMSKI
IGLAVEC
IBSENOVA
DRAMA

MISELNI
DODATEK

7. ČRKA
GRŠKE
ABECEDE
EMIL
NAVINŠEK
VNETLJIVA
TEKOČINA,
KI TOPI
SMOLE
IN MASTI

NEVESTINA
OPREMA
MESTO NA
ZAHODU
ŠVICE

SLOVENSKI
PESNIK
IN PREVAJALEC
(JANEZ)

7

TELESNO
OŽILJE
OSEBNA
ŠTEVILSKA
KODA
MOŠKI
SPOLNI
UD
GOVEJI
MLADIČ

SREBRNA
GAZELA
2018

KRAJ
PRI DOMŽALAH
URJENJE

MLEČNI
IZDELEK

GROBO
OBDELANA
DESKA
ZA PLOT

GRŠKI
POLOTOK
KOMAR, KI
PRENAŠA
MALARIJO

ZLATA
GAZELA
2008

MESOJEDA
ŽIVAL

SNOV,
KI DAJE
PRIJETEN
VONJ

SL. TELEVIZIJKA
(ORIANA)
PORTUG.
OTOČJE

12

ZELIŠČE IZ
RODU ČRNOBINOVK
MESTO JV.
OD BERNA

NORDIJSKI
IZRAZ
ZA SMUČI

SLOVENSKI
DRAMATIK,
PISATELJ
IN PESNIK
(JOSIP)

KRAJ
SEVEROVZHODNO OD
ORMOŽA

IZPLAKNJENJE

VOGAL

TRAVAM
PODOBNA
RASTLINA,
SITA

ALEŠ
VALIČ

2

PESNICA
ŠKERL

VERGILOV EP

KEMIJSKI
ZNAK ZA
TITAN

OLIVER
REED

DEL
VEČJE
CELOTE

KORALNI
OTOK

OSNOVNA
PRVINA
PRI
ŠIVANJU

KAMENČEK SREBROVEGA
NITRATA

ZAREBRNICA,
KOTLET

ŠVEDSKA
GLASBENA
SKUPINA

1

Rešitev križanke: geslo iz polj, označenih s številkami, pošljite do torka, 26. oktobra 2021, do 9. ure na e-naslov gazela@dnevnik.si. Ne pozabite pripisati svojih podatkov (ime in priimek, ulica in
hišna številka, pošta, e-naslov, telefon). O nagradi vas bomo obvestili na navedeni e-naslov. V žrebu bomo podelili tri nagrade: dvomesečne naročnine na paket Digitalni Dnevnik, ki vključuje
dostop do vseh vsebin na spletni strani www.dnevnik.si in aplikaciji Dnevnik. (P)ostanite dobro obveščeni. Geslo križanke, objavljene 13. oktobra 2021, se glasi: PONOSNI NA GAZELE. Izžrebani so
bili naslednji reševalci: Irena Praprotnik, Kranj, Irena Marn, Podnart, in Primož Krisper, Sevnica. Čestitamo!
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