
 
 
 
 
 

 

Zlata gazela 2016, najboljše najhitreje rastoče podjetje, je šenčurski Nicelabel – Euro Plus, 

ki ga vodi Matej Košmrlj.  

 

European Business Award (EBA). Med 13. nacionalnimi prvaki 2016/2017 za European 

Business Award so tudi podjetja naših članov: Europlakat (Marko Kolbl), M Sora (Aleš 

Dolenc), NiceLabel/ Euro Plus (Matej Košmrlj), TRO – rezalna orodja (Sebastijan 

Suhovršnik) in Unija (Miroslav Pikovnik). 

 

Naj manager 2016 Jugovzhodne in Srednje Evrope je postal Jože Mermal, predsednik 

uprave družbe BTC. Nagrado za življenjsko delo, ki mu jo je podelila Neodvisna agencija za 

izbor in promocijo managerjev, je prejel na 34. podelitvi priznanj najboljšim evropskim 

managerjem in družbam. Hkrati pa je družba BTC tudi dobitnik nagrade Naj kampanja.  

 

Nagrado IAMPRO MBA za podjetniško odličnost je na 3. mednarodnem poslovnem 

srečanju MBA & Business Gala Dinner v imenu podjetja Skaza prejela njegova izvršna 

direktorica Ana Laura Rednak.  

 

Mladi podjetnik leta, priznanje, ki ga podeljuje Zavod mladi podjetnik, je Mario Kurtović 

iz Kmetijskega gospodarstva PanOrganic. 

 

DIGGIT. Prejemnika Velike nagrade za digitalno inovacijo sta agencija Renderspace (Peter 

Curk) in Telekom Slovenije (Rudolf Skobe in Danilo Tomšič) za aplikacijo Daljinec+. Tudi 

med ostalimi prejemniki najboljših slovenskih digitalnih nagrad so podjetja naših članov: BMW 

Group Slovenija, Lidl Slovenija, Nova KBM, Droga Kolinska in Gorenje. 

 

Deutsche Post DHL Group, v katerem za področje Slovenije ter Hrvaške skrbi naša članica 

Sabine Eisses, je letošnji prejemnik nagrade za k strankam najbolj usmerjeno 

podjetje, ki jo podeljuje CX Excellence Network. 

 

Zlati člani Združenja Manager so letos postali Bojan Brank (Abena), Izidor Krivec 

(Celjske mesnine), Miha Lavrič (Salus), Stojan Petrič (FI finančni inženiring), Janko Čevka 

(Exoterm), Roman Glaser (Perutnina Ptuj), Savo Grilj (Konus Konex), Branko Kurbus 

(Arcont) in Miran Marčič (Result). Priznanje podeljujemo posameznikom ter posameznicam, 

ki so del združenja že več kot 20 let.  

      

Red Dot Award 2016. Mednarodna komisija je Steklarni Hrastnik, ki jo vodi Andrej Božič, 

in Gorenju, pod vodstvom Franja Bobinca, podelila prestižno oblikovalsko nagrado Red Dot 

Award 2016.  

 



EY nagrada odličnosti za družinsko podjetje. Roto iz Murske Sobote je kot prvo slovensko 

podjetje, katerega ustanovitelj in direktor je Štefan Pavlinjek, na svetovnem srečanju 

družinskega podjetništva v Monacu prejelo EY nagrado odličnosti za družinsko podjetje.  

 

Kadrovska managerka leta 2016 je Bojana Zupanič, direktorica talentov v Danfoss Trati. 

Nagrada, ki sta ji jo podelila Slovenska kadrovska zveza in Planet GV, je priznanje za njeno 

odlično delovanje na kadrovskem področju.  

 

Nagrado nemškega gospodarstva je 20. aprila na Bledu prejelo podjetje Odelo Slovenija, 

pod vodstvom Davorina Dobočnika. Strokovno žirijo so prepričali s svojim razvojem, 

visokimi cilji v naslednjih letih ter dobrim upravljanjem človeških virov.  

 

Marketinška odličnost 2016. Veliki zmagovalec nagrad, ki jih poklanja Društvo za 

marketing Slovenije, je postala Adria Mobil, pod vodstvom članice Sonja Gole. Strokovna žirija 

je novomeško podjetje izbrala med velikimi podjetji, ki največ poslujejo v segmentu B2B in 

B2B2C, z utemeljitvijo, da jih odlikuje osredotočenost na uporabnika ter najvišja raven 

marketinške odličnosti. Med malimi in srednjimi podjetji, ki poslujejo v B2B in B2C, je nagrado 

prejel Medex pod vodstvom Aleše Kandus; med velikimi podjetji, ki poslujejo v segmentu 

B2C, pa je slavil Lidl Slovenija z generalnim direktorjem Gregorjem Kosijem na čelu.  

 

Oglaševalska osebnost leta je postala Špela Levičnik Oblak, nekdanja dolgoletna 

direktorica LUNA/TBWA in regijska direktorica TBWA CEE Adriatic. Stanovsko nagrado je 

prejela na aprilskem Slovenskem oglaševalskem festivalu v Portorožu.  

 

Nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. GZS je že 48. podelila 

nagrade tistim gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo svoja podjetja. Med 

nagrajenci, ki trajnostno ustvarjajo presežke, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo, 

dosegajo preboje v svojih tržnih nišah, so vodilni na domačem ali tujem trgu in upoštevajo 

potrebe vseh deležnikov, so tudi naši člani: Jožica Rejec (Domel), Andrej Poklič (GKN 

Driveline Slovenija) in Borut Triplat (OMCO Feniks Slovenija). 

 

Gospodarstvenik Primorske 2015. Osrednje primorske medijske hiše so letos devetnajstič 

zapored podelile nagrade vodilnim primorskim gospodarstvenikom. Med prejemnik naziva 

gospodarstvenik Primorske 2015 sta tudi naša člana Dragomir Matić. Predsednik uprave 

Luke Koper, in Kristjan Mugerli, direktor CPG Gorica. 

 

Okoljske nagrade Časnika Finance.  Novembra lani je Časnik Finance podelil letne okoljske 

nagrade. V kategoriji za okolju prijazno storitev so za skupno rešitev izkoriščanja odpadne 

toplote prejeli nagrado SIJ pod vodstvom predsednika uprave Antona Chernykha, Petrol 

Energetika z direktorico Mojco Kert na čelu ter Metal Ravne. M Sora, ki jo vodi član Aleš 

Dolenc, pa je prejela nagrado za okolju prijazen izdelek.  

 

Ustvarjalci stoletja. Plastika Skaza, ki ga vodi članica Tanja Skaza, je med letošnjimi 

dobitniki prestižnih nagrad in priznanj Ustvarjalci stoletja, ki jih podeljuje Mednarodni 

ekonomski forum (EMF) Perspektive s sedežem v Dubrovniku.  



Nagrajeni »Th!nk Sandoz«. Sandoz, katere član je tudi Lek, je osvojil nagrado nemškega 

Inštituta za upravljanje idej. Nagradili so projekt zbiranja idej med zaposlenimi Th!nk Sandoz, 

ki so ga pilotno vpeljali prav v slovenskem Leku pod vodstvom Vojmirja Urlepa.  

 

PRME Champions. Odbor Združenih narodov za odgovorno poslovno izobraževanje vsako 

leto med vsemi 500 podpisniki izbere najboljše prakse, t. i. PRME Chapions. Letos je odbor 

med šampione uvrstil 29 poslovnih šol z vsega sveta. IEDC-Poslovna šola Bled, ki jo vodi dr. 

Danica Purg, je postala edina poslovna šola s statusom šampiona v regiji srednje in vzhodne 

Evrope.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


