
 
       

 

 

Gazela osrednje slovenske regije je RLS merilna tehnika, d. o. o. 

 

Ljubljana, 8. 9. 2016 – družba Dnevnik, d. d., je na današnji slovesni razglasitvi v Šolskem centru 

Ljubljana izbrala prvega finalista v izboru Slovenska gazela 2016. Ministrica dr. Maja Makovec 

Brenčič z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je razglasila in podelila priznanje letošnjemu 

prvemu finalistu izbora Gazela 2016.  

Gazela osredje Slovenije 2016 je podjetje RLS s sedežem v Komendi, specializirano za razvoj in 

izdelavo rotacijskih in linearnih tipal pomika in zasuka. Med nominiranimi sta bili tudi podjetji Aerosol, 

ki ga vodi doc. dr. Griša Močnik in je v lasti britanskega podjetja Magee Scientific UK ter se ukvarja z 

razvojem in izdelavo instrumentov za merjenje onesnaţenosti zraka (več o podjetju), in Duol s sedeţem na 

Brezovici, ki ga vodi njegov edini lastnik Dušan Olaj. Podjetje razvija napihljive hale, ki jih uporabljajo za 

šport oziroma kot večnamenske dvorane, skladišča, vse bolj se uveljavljajo tudi z rastlinjaki, ki so jih 

patentno zaščitili. (Več o podjetju) 

 

Letos predstavljamo novost, projekt Gazela smo nadgradili in ga aktivno povezali z mladimi; tako bodo 

lahko odlična podjetja spoznala odličnost talentov – bodočih strokovnjakov, mladi pa bodo imeli priložnost 

pobliže spoznati obraze poklicev in njihov potencial. Priznanja gazelam – najboljšim hitrorastočim 

podjetjem, ki so tudi trajnostno naravnana, bomo letos v soju žarometov podelili skupaj z mladimi v 

njihovem okolju. 

 

Letošnji regijski izbori bodo zato potekali v šolskih centrih. Prvi šolski center, ki je gostil slavnostno 

razglasitev, je Šolski center Ljubljana, ki ga vodi Nives Počkar. (Več o novosti) 

  

Kratka predstavitev prvega finalista – podjetja RLS, d. o. o. 

 

Podjetje RLS, ki je bilo lani prepoznano za zlato gazelo, je specializirano za razvoj in izdelavo rotacijskih in 

linearnih tipal pomika in zasuka, ki jih vgrajujejo v naprave, kjer je potrebno natančno nadzorovanje 

njihovega premikanja. Ta tipala torej lahko najdemo v avtomobilih, letalih, industrijskih robotih, sončnih in 

vetrnih elektrarnah, medicinskih napravah, bencinskih črpalkah … Velik potencial rasti podjetja je v razcvetu 

robotizacije.  

 

Direktor Janez Novak napoveduje, da bo podjetje čez dve leti ustvarjalo dvakrat več prihodkov, kot jih je 

lani, ko so skupni prihodki znašali 14,6 milijona evrov. Podjetje, ki ima sedeţ v Industrijski coni Komenda, 

trenutno zaposluje 115 ljudi in je uspešno razvilo model, kako s svojo raziskovalno-razvojno skupino 

prodajati patentne rešitve magnetnih dajalnikov senzorjev gibanja. V svetovno bazo patentov Espacement je 

RLS vpisal 15 patentov, prijavljena imajo še dva. (Več o podjetju) 

 

 

Utemeljitev metodološke komisije:  

»Motor rasti podjetja RLS je povezovanje. Direktor in ustanovitelj podjetja, podjetni inovator Janez Novak, 

verjame v sodelovanje podjetij z raziskovalnimi in izobraţevalnimi ustanovami, sodelovanje med 

zaposlenimi in tudi sodelovanje pri kapitalu. Skupno lastništvo z globalnim podjetjem Renishaw dokazuje, 

kako učinkovit vzvod je za podjetje partnerstvo, ki prinaša širitev trga in delujočo prodajno mreţo. 

V RLS, ki zaposluje ţe več kot 100 sodelavcev, so specializirani za razvoj in proizvodnjo rotacijskih in 

linearnih senzorjev pomika in zasuka, ki jih vgrajujejo v različne naprave, kjer je potrebno natančno 

nadzorovanje njihovega premikanja. Podjetje skupaj s solastnikom obvladuje vse funkcije proizvodnega 

podjetja. Od ideje in zaščite produkta, proizvodnje do globalne komercializacije produktov. Več kot 94 

odstotkov svojih izdelkov RLS Merilna tehnika izvozi. Njihov glavni trg ni Evropa, ampak ZDA, kjer 

ustvarijo okoli 45 odstotkov svoje prodaje. Od leta 2010 do 2015 so prihodke nekajkrat povečali, s 4,5 na 

14,6 milijona evrov.  

https://www.dnevnik.si/1042750661/posel/gazela/aerosol-
https://www.dnevnik.si/1042750659/posel/gazela/-duol-z-agencijama-nasa-in-space-razvijajo-stratosferske
https://dnevnik.si/1042750444/posel/gazela/o-lesarstvu-se-veliko-govori-konkretnih-premikov-pa-n
https://www.dnevnik.si/1042750660/posel/gazela/rls-merilna-tehnika-med-nove-trge-dodali-brazilijo


V svetovno bazo patentov je RLS samostojno ali s partnerjem vpisal 15 patentov, še več pa jih imajo v 

postopkih prijave. Znanje je oplemeniteno v dodani vrednosti, ki je v letu 2015 dosegla zavidljivih 84.500 

evrov na zaposlenega. Ta nastaja kot posledica sonaravnega upravljanja podjetja in vključenega vodenja ljudi 

vseh generacij s krepitvijo posameznikove in skupne pripadnosti podjetju.  

Podjetje RLS, ki posluje z odlično bonitetno oceno A1, je metodološka komisija izbrala za gazelo osrednje 

Slovenije 2016.«  

 

 

Nekaj podatkov o regiji – visoka rast prodaje in zaposlovanja 

 

Iz analize poslovanja 100 najhitreje rastočih podjetij po indeksu prodaje med letoma 2010 in 2015  je 

razbrati, da je stoterica v tem času na novo odprla 3526 delovnih mest, kar pomeni 264-odstotno rast, 

medtem ko jih je celotna regija izgubila 6491. Pri slednjem se ţe kaţe pozitiven trend, saj je regija v 

petletnem obdobju 2009–2014 izgubila kar 15.868 delovnih mest, stoterica najhitreje rastočih pa jih je v 

istem času ustvarila 4411. 

 

Gazele osrednje Slovenije prednjačijo v Sloveniji tudi po rasti prodaje, saj so prodajo med letoma 2010 in 

2015 dvignile za 323 odstotkov, regija pa za 6 odstotkov. Rast dodane vrednosti pri najboljših podjetjih je 

bila 205-odstotna in je prav tako višja kot pri podjetjih, ki so bila na seznamu 100 najhitreje rastočih v 

lanskem letu, ki so tedaj zabeleţila 154-odstotno rast dodane vrednosti.  

 

Največ podjetij s seznama najboljših 100 ima sedeţ v Ljubljani (69), sledijo Trzin, Komenda, Kamnik in 

Domţale. Najboljša podjetja imajo tako kot lani visok kazalnik verjetnosti preţivetja, saj znaša kar 82 (od 

največ 100), kar je bistveno višje, kot velja za celotno regijsko gospodarstvo – 52. Graf in seznam: 

 

Celotno lestvico najhitreje rastočih podjetij osrednje Slovenije si oglejte tukaj. 

 

Prihodnji, drugi dogodek: Gazela gorenjske regije 2016 

 

V četrtek, 15. septembra, bo drugi od šestih regijskih izborov pripravljen v Šolskem centru Kranj, na 

Kidričevi cesti 55 v Kranju. Nominiranci gorenjske regije so Damatech, družba za tehnično trgovino in 

svetovanje, d. o. o., z Jesenic, NiceLabel – EURO PLUS, d. o. o., iz Šenčurja in MEBOR, proizvodnja 

lesnoobdelovalnih strojev, d. o. o., iz Ţeleznikov. 

 

Vabimo vas, da se nam pridruţite! 

 

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://dnevnik.si/posel/gazela/lestvice-2015
https://files.dnevnik.si/2016/podjetja867.pdf
http://www.gazela.com/

