
 
       

 

 

Dravsko-pomurska gazela 2016 je podjetje ORODJARSTVO GORJAK, d. o. o. 

 

Ljubljana, 13. 10. 2016 – Družba Dnevnik, d. d., je na današnji slovesni razglasitvi v Šolskem centru 

Ptuj izbrala zadnjega finalista v izboru Slovenska gazela 2016. Dravsko-pomurska gazela 2016 je 

družinsko podjetje iz Rač – Orodjarstvo Gorjak, ki je bilo za regijsko gazelo tokrat nominirano tretjič 

zapored. Podjetje, ki ga vodi Franjo Gorjak, je specializirano za izdelavo vseh vrst orodij, še zlasti za 

avtomobilsko industrijo, lani je postalo neposredni dobavitelj avtomobilskega koncerna BMW. 

 

Med nominiranimi je bilo tudi podjetje Lek Veterina iz Lipovcev, ki ga vodi Branko Kamenšek. Podjetje je 

naslednik Lekovega veterinarskega programa in je s prehrano za živali povezano že od leta 1980. Njihova 

dejavnost je usmerjena predvsem v proizvodnjo in prodajo vitaminsko-mikromineralnih predmešanic in 

močno koncentriranih vitaminsko-mikromineralnih predmešanic, namenjenih vključevanju v popolne krmne 

mešanice (več o podjetju). Tretje nominirano podjetje je Reseda, hitrorastoče podjetje s sedežem v Novi vasi 

pri Markovcih, s čimer dokazuje, da gazele lahko uspešno poslujejo praktično kjer koli. Primarna dejavnost 

podjetja, ki ga vodi Damjan Habjanec, je CNC-obdelava kovin, proizvodnja in zelo kompleksna montaža 

kovinskih izdelkov, konstruiranje, 3D-modeliranje in načrtovanje proizvodnih procesov v kovinarski stroki 

(več o podjetju). 

 

 

Zadnji izbor gazel je gostil Šolski center Ptuj, ki ga vodi direktor Branko Kumer. Šolski center ima svoje 

začetke v letu 1979, zadnjo spremembo imena je doživel pred dvema desetletjema, medtem ko spremembe v 

nadgradnji programov in dejavnosti v centru potekajo bistveno hitreje, je sklepati iz Kumrovega 

pripovedovanja. Vse v želji, da bi dijaki in študenti na trg dela stopili dovolj dobro opremljeni (več o 

šolskem centru). 

 

 

Kratka predstavitev šestega finalista – ORODJARSTVO GORJAK, d. o. o. 

 

Družinsko podjetje iz Rač, Orodjarstvo Gorjak, je specializirano za izdelavo vseh vrst orodij, še zlasti za 

avtomobilsko industrijo. Podjetje vodi Franjo Gorjak, a zadnja leta že poteka prenos nekaterih ključnih 

nalog na tretjo generacijo, saj sinova Miha in Marko prevzemata vodenje proizvodnje in prodaje ter razvoj. 

Podjetje je lani poleti postalo neposredni dobavitelj avtomobilskega koncerna BMW. 

Svojo novo tržno nišo vidijo v izdelavi orodij, težkih do 45 ton, saj se želijo izogniti pastem, ki jih prinaša 

svetovna konkurenca v segmentu majhnih orodij (do treh ton). Dodatno izboljšujejo optimizacijo prevoza 

pošiljk in pretočne čase v proizvodnji ter tudi prehod informacij do kupca, kar jim omogoča večjo 

konkurenčnost. Polovico izvoza gre na nemški trg, po desetino v Švico in na Poljsko, poslujejo tudi z Belgijo 

in Madžarsko. Ker se razmere v Sloveniji izboljšujejo, bodo letos na domačem trgu najverjetneje že prodali 

okoli 15 odstotkov. Širijo se predvsem s priporočili. 

Indeks rasti prodaje podjetja je med letoma 2010 in 2015 znašal 327. Kazalnik verjetnosti preživetja podjetja 

je 89. Trenutno imajo v podjetju 72 sodelavcev. Družina si dobička ne izplačuje, vsi družinski člani za svoje 

delo prejemajo plače, dobiček pa usmerjajo v razvoj podjetja. Vsako leto v nove stroje in razvoj vložijo okoli 

500.000 evrov (več o podjetju). 

 

 

 

 

 

https://www.dnevnik.si/1042752792/posel/gazela/lek-veterina-varnejso-prihodnost-si-zagotavljajo-s-partnerstvom
https://www.dnevnik.si/1042752793/posel/gazela/reseda-potrebujejo-jih-tudi-podjetja-iz-evropske-vesoljske-industrije
https://www.dnevnik.si/1042752533/posel/gazela/zagnali-programe-ki-jih-podjetja-nujno-potrebujejo-
https://www.dnevnik.si/1042752791/posel/gazela/orodjarstvo-gorjak-preusmerjajo-se-v-izdelavo-vecdesettonskih-orodij-


 
Utemeljitev metodološke komisije: dravsko-pomurska gazela 2016, Orodjarstvo Gorjak, d. o. o. 

 

»So družinsko podjetje, ki raste s svojimi kupci. Če za partnerja v prvem letu sodelovanja izdelajo 

eno orodje, v obdobju petih let to sodelovanje povečajo tudi na nabor 12 orodij.  

Kakovost odnosov, obvladovanje proizvodnje in razumevanje, da mora podjetje za svoj razvoj 

vzpostavljati ustrezne organizacijske strukture, botrujeta dinamični rasti. V petih letih, od 2010 do 

2015, je Orodjarstvo Gorjak prihodke od prodaje več kot potrojilo: z 1,2 na 3,9 milijona evrov. V 

istem obdobju so podvojili število zaposlenih s 16 na 29 in povečali dodano vrednost s 33.942 na 

43.817 evrov na zaposlenega. Danes v podjetju soustvarja že več kot 60 sodelavcev.  

Za družinska podjetja na splošno velja dvojni izziv, saj je poleg ostalega, kar velja za vsako 

podjetje, treba upravljati tudi družinske odnose. Orodjarstvo Gorjak med temi izzivi spretno krmili. 

Ustanovitelj podjetja Franjo Gorjak je vzpostavil proces nasledstva: v vodenje ter ključne funkcije 

ne vključuje le družinskih članov, temveč tudi profesionalnega nabavnika in prodajnika. Skrbno 

upravljajo tudi portfelj kupcev, ki je ustrezno razpršen, in s tem zmanjšujejo odvisnost od enega 

samega kupca. Več kot 90 odstotkov prodaje podjetje ustvari na mednarodnih trgih. V prihodnje 

imajo v svoji dejavnosti prepoznaven potencial rasti, ki ga uresničujejo tudi z vlaganji v marketing 

in razvoj zaposlenih s predvidenim lastnim izobraževalnim centrom.  

Družbo Orodjarstvo Gorjak, ki posluje z odlično boniteto A1++, je metodološka komisija 

prepoznala za gazelo podravsko-pomurske regije 2016!« 

 

 

Nekaj podatkov o regiji  

Sto najhitreje rastočih podjetij regije po indeksu rasti prodaje med letoma 2010 in 2015 je v tem 

obdobju odprlo kar 2199 novih delovnih mest, kar pomeni 163-odstotno rast, prodajo povečalo za 

259 odstotkov in dodano vrednost dvignilo za 234 odstotkov. Imajo pa gazele regije najnižji 

kazalnik verjetnosti preživetja med vsemi šestimi regijami, ta znaša 75 (100 je največ). 

 

Največ hitrorastočih podjetij s seznama ima sedež v Mariboru (30), sledi Ptuj z devetimi, Lendava s 

petimi in Slovenska Bistrica ter Ljutomer s po štirimi. Preostale gazele so razpršene po vsej regiji. 

Gazele podravsko-pomurske regije so v 15 letih v svoja podjetja odnesle eno zlato, dve srebrni in 

eno bronasto gazelo. Kipec zlate gazele je leta 2009 prejel mariborski Lumar IG (več o regiji).  

 
 

 
 

Sklepna prireditev Slovenska gazela 2016 bo v sredo, 19. oktobra, v Cankarjevem domu v Ljubljani. 

Podrobnejše informacije o projektu Gazela 2016 so objavljene na spletni strani www.gazela.com. 

 

 

https://www.dnevnik.si/1042752522/posel/gazela/gazele-dravskopomurske-regije-so-dobre-zaposlovalke
http://www.gazela.com/

