
 

 

 

 

 

 

Posebno priznanje za pionirsko delo pri nastajanju gibanja PRME, ki ga podeljuje 

Globalni forum Odbora Združenih narodov za odgovorno poslovno izobraževanje, je prejela dr. 

Danica Purg, članica in nekdanja predsedujoča globalne delovne skupine PRME ter dekanja 

IEDC – Poslovne šole Bled.  

 

Priznanje Manager leta 2017 je prejel direktor Rika Janez Škrabec. 

 

Priznanje Vključi.Vse 2017 je za spodbujanje enakosti in raznolikosti na vodstvenih mestih 

prejela  družba Varis Lendava, ki jo vodi članica Sabina Sobočan.  

 

Prestižno nagrado za najboljšo družbo za upravljanje v Sloveniji, ki jo podeljuje revija 

World Finance, so tretjič zapored osvojili KD Skladi, ki jih vodi predsednik uprave Luka 

Podlogar. 

 

Zlato nacionalno priznanje najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v 

podjetjih in javno raziskovalnih zavodih, ki ga že tradicionalno podeljuje GZS, je prejelo 

kar devet podjetij naših članov: BSH Hišni aparati, Cetis, Danfoss Trata, ETI 

Elektroelement, Gorenje, Iskraemeco, Krka, Ledinek Engineering in Lek. 

 

Bronastno priznanje Celjskega sejma, Mestne občine Celje (MOC) in Obrtno-

podjetniške zbornice Slovenije je odšlo v roke dvema članoma, podjetju Kronoterm pod 

vodstvom direktorja Bogdana Kronovška in podjetju MIK Celje, ki ga vodi generalni direktor 

Franci Pliberšek. Posebno priznanje za celovito predstavitev trajnostne rešitve energetske 

oskrbe in za vodilno vlogo pri predstavitvi projekta EDISON – Slovenija referenčna država 

zelene mobilnosti pa je prejela družba Petrol pod vodstvom predsednika uprave Tomaža 

Berločnika.  

 

Nagrada Licensing Award 2017 za zmagovalce v kategoriji najboljših inovacij je za 

hladilnike Retro Special Edition, ki jih licencira Volkswagen, pripadla podjetju Gorenje pod 

vodstvom predsednika uprave Franja Bobinca. 

 

Priznanje za odličnost britanske finančne revije Euromoney (Euromoney Awards for 

Excellence 2017) je v imenu SKB banke prejela Vojka Ravbar, namestnica glavnega izvršnega 

direktorja.  

 

Dva zlati nagradi Effie Slovenija 2016 sta pripadli družbi Droga Kolinska pod vodstvom 

generalnega direktorja Enza Smrekarja. 

 



Evropska poslovna nagrada 2016/2017. Podjetje NiceLabel – Euro Plus, ki ga vodi Matej 

Košmrlj, se je uvrstilo med deset najboljših podjetij, ki jih odlikuje najuspešnejša strategija 

rasti. 

 

Nagrado odličnosti za družinsko podjetje, ki jo je mednarodno podjetje EY podelilo na 

svetovnem srečanju družinskega podjetništva v Monaku, je prejelo podjetje KLS Ljubno.  

Robert L. Dilworth nagrado za izjemne dosežke na področju izobraževanja managerjev, ki 

jo podeljuje The Global Forum, je prejela Danica Purg. 

 

Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke so prejeli Andrej Božič, 

direktor Steklarne Hrastnik, dr. Mariana Karla Rebernik, direktorica Atotech Slovenija, in 

Jernej Zupančič, direktor Cleangrad. 

 

Zmagovalec slovenskega izvoza je letos Adria Mobil. Nagrado, ki jo podeljuje časnik 

Finance, sta prevzela generalna direktorica Sonja Gole ter Matjaž Grm, izvršni direktor 

prodaje in trženja. 

 

Nagrada za inovativnost med slovenskimi podjetji, ki jo podeljuje Slovensko-nemška 

gospodarska zbornica, je pripadla založbi Rokus Klett pod vodstvom direktorice Maruše 

Marije Kmet. 

 

Srebrna nagrada Effie Slovenija 2016 je pripadla podjetju Mlekarna Celeia pod vodstvom 

direktorja Marjana Jakoba. Tudi bronasto nagrado Effie so prejela podjetja naših 

članov: Pivovarna Laško Union, Renault Nissan Slovenija in Nova KBM v sodelovanju s 

Pristopom. 

 

Veliko nagrado SOF-a je prejel projekt Štartaj Slovenija, ki je nastal v sodelovanju Spar 

Slovenija Igorja Merviča, Pro Plusa pod taktirko generalnega direktorja Pavla Vrabca, in 

Mojce Randl, direktorice Skupine Formitas. 

 

Priznanje za najboljše inovacije celjske regije je prejela družba CETIS pod vodstvom 

predsednika uprave mag. Romana Žnidariča.  

 

Častni meščan Ljubljane je postal prvi mož BTC-ja Jože Mermal. 

 

Minařikovo odličje, ki ga Slovensko farmacevtsko društvo podeljuje posameznikom za 

njihove  zasluge pri razvoju farmacevtske stroke, je prejel Vojmir Urlep, predsednik uprave 

Leka. 

 

Obrtnik leta, ki ga je že 14. zapovrstjo razglasila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, je 

postal Štefan Pavlinjek, Roto, ki je že skoraj 20 let tudi član Združenja Manager.  

 

Nagrado za posebne gospodarske dosežke, ki jo poklanja Častnik Finance, sta prejela 

Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma Maribor, in Darko Brlek, umetniški vodja in 

direktor Festivala Ljubljana.  



 

Najboljša praksa leta po izboru AmCham Slovenija je v okviru programa Best of the Best 

postal projekt Danfossa Trate 24Idea. Nagrado je v imenu podjetja prevzela Mateja Panjan 

z ekipo.  

 

Nagrado za globalno podporo slovenskemu inženirstvu, ki so jo podelili na Akademiji 

strojništva, sta prejela Huber Kosler, direktor podjetij Yaskawa Slovenija, Yaskava Ristro in 

Yaskava Chech ter generalni direktor podjetja Danfoss Trata in predsednik Združenja Manager 

Aleksander Zalaznik.  

 

Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2016 so prejeli: AJPES, ki ga vodi 

direktorica Mojca Kunšek, v kategoriji zavodi in druge organizacije; med majhnimi podjetji 

je slavil Saubermacher – Komunala Murska Sobota, pod vodstvom Draga Dervariča; med 

srednjimi pa podjetje  SNAGA, ki ga vodi Cveto Žalik. Priznanje PRESS je dobilo javno podjetje 

Komunala Brežice z direktorjem Aleksandrom Zupančičem na čelu. Priznanje za PROJEKT 

v kategoriji velikih podjetij je pripadlo Lidlu Slovenija pod vodstvom Gregorja Kosija. Za 

posebno priznanje se je potegovalo več kandidatov v različnih kategorijah, med dobitniki pa je 

tudi dr. Danica Purg.  

 

Nagrado SPORTO je novembra lani po izboru mednarodne strokovne žirije v kategoriji 

najboljše športno sponzorstvo prejel projekt Lidla Slovenija, ki ga vodi Gregor Kosi, Skupaj v 

bitki: paraolimpijci in Lidl Slovenija. V podkategoriji najboljše osebno sponzorstvo športnika pa 

so nagradili projekt Gladko bančništvo Nove KBM, pod taktirko predsednika uprave Roberta 

Senice, in Pristopa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


