
 

          Sporočilo za medije  

 

 

Ljubljana, 13. 9. 2018 – Družba Dnevnik, d. d., je nocoj v Festivalni dvorani v Ljubljani razglasila 

prvega finalista  v izboru Slovenska gazela 2018. Naziv gazela osrednje Slovenije 2018 je pripadel 

podjetju ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d. o. o., iz Ljubljane. Metodološka komisija je 

med najboljša najhitreje rastoča podjetja v osrednjeslovenski regiji uvrstila tudi podjetji EPPS, 

Elektronsko pismo Pošte Slovenije, d. o. o., iz Ljubljane in TRIVAL ANTENE, oprema za 

telekomunikacije, d. o. o., iz Mengša.  

Letošnja razglasitev je nosila in širila navdih, pozitivizem in potrditve, da je podjetništvo prava pot. Na 

prireditvi smo lahko poslušali Alenko Mozetič Zavrl, direktorico  podjetja Don Don, lanske gazele 

osrednje Slovenije, ki je z gosti delila izkušnjo leta, pogled menedžerja je delil Aleksander Zalaznik, 

generalni direktor, Danfoss Trata in predsednik Združenja Manager, o čudežnih formulah uspeha je 

spregovoril Sašo Dolenc, ustanovitelj Kvarkadabre, lokalno sodelovanje leta pa je predstavil Zavod 

404, ki med drugim poganja sejem Mini Maker Faire Ljubljana. 

 

Kratka predstavitev gazele osrednje Slovenije  

ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d. o. o. 

Delovanje podjetja Acies Bio temelji na dveh ključnih stebrih: pogodbenih raziskavah za 

farmacevtsko, kemijsko in agroživilsko industrijo ter na internih raziskavah, ki imajo za cilj razvoj 

novih procesov za biotehnološko proizvodnjo molekul z visoko dodano vrednostjo in iskanje 

partnerstev z globalnimi podjetji za komercializacijo teh molekul. Podjetje je lani ustvarilo dobre tri 

milijone evrov prihodkov. V podjetju Acies Bio, na čelu katerega je eden od ustanoviteljev, dr. Štefan 

Fujs, imajo trenutno 37 zaposlenih, do konca leta naj bi jih bilo 40, ekipa pa naj bi se vsaj še nekaj 

prihodnjih let povečevala za od 10 do 20 odstotkov na leto. Tretjina zaposlenih ima doktorat 

znanosti. Zaposlujejo najboljše kadre, ki jih iščejo tudi po univerzah in raziskovalnih inštitutih po 

svetu, s čimer skrbijo za neprestan dotok novih znanj in tehnik ter ohranjajo konkurenčno prednost 

na trgu. (več o podjetju) 

 

Utemeljitev metodološke komisije 

»Podjetje nima proizvodnje in ne izdelkov v klasičnem pomenu besede. Vse njihovo delo temelji na 

znanosti in raziskavah. A hkrati s svojimi celovitimi rešitvami na področju mikrobne biotehnologije 

pomembno prispevajo k hitri povezavi med raziskovalnim odkritjem in prenosom v industrijo.  

V Acies Bio delujejo nišno. Raziskujejo zdravila za redke in neozdravljive bolezni; industrijske odpadne 

tokove pretvarjajo v molekule z visoko dodano vrednostjo. Njihova ustanoviteljska ambicija je, da 

razvijajo nove, zanimive in za človeštvo pomembne tehnologije. V petih letih, od leta 2012 do 2017, 

https://www.dnevnik.si/1042839532/posel/gazela/acies-bio-poiscejo-resitev-ko-razvojni-oddelki-multinacionalk-obupajo
https://www.dnevnik.si/posel/gazela/o-projektu


 

so promet podvojili: v letu 2017 so presegli tri milijone evrov skupnih prihodkov. 95 odstotkov 

prodaje ustvarijo na mednarodnih trgih.  

Ekipa, ki skupaj z zunanjimi sodelavci šteje 60 članov, je željna izzivov – takšnih, ki jih biotehnološki 

velikani z ogromnimi razvojnimi oddelki niso sposobni rešiti. Acies Bio poganja razvoj in prispeva k 

rasti tudi v projektih pametne specializacije in krožnega gospodarstva.  

Podjetje je kljub svoji mladosti na visoki ravni: je zgledno organizacijsko strukturirano, a hkrati plosko. 

Ima natančno postavljen sistem ravnanja z idejami. Intenzivno dela na prepoznavanju in razvoju 

talentov in pri tem sodeluje z akademskim okoljem. Dinamično rast pozorno upravlja tudi z vidika 

ustreznih virov financiranja. 

Podjetje Acies Bio, nekoč v prihodnosti verjetno svetovno znano slovensko multinacionalko, je 

metodološka komisija izbrala za gazelo osrednjeslovenske regije 2018.« 

EPPS, Elektronsko pismo Pošte Slovenije, d. o. o. 

EPPS je hčerinsko podjetje Pošte Slovenije, največji slovenski izpisni center za individualizirano fizično 

pošto (položnice, računi, bančni izpiski …), saj ima približno 60-odstotni tržni delež. S 7,5 milijona 

pošiljk na mesec in prek 150 milijonov izpisov na leto je največji izpisni center v širši regiji. Podjetje, ki 

ga vodi Vili Hribernik, je lani ustvarilo 14,2 milijona evrov prihodkov. Trenutno je v podjetju 

zaposlenih 54 ljudi, imajo pa še 20 stalnih sodelavcev in študentov. (več o podjetju) 

TRIVAL ANTENE, oprema za telekomunikacije, d. o. o. 

Podjetje Trival antene izdeluje vojaške antene, antene za civilne profesionalne zadeve in antenske 

stebre ter specialne antene in antenske sisteme po naročilu. Mengeška gazela, ki jo vodi Miran 

Kozjek in ki zaposluje 17 ljudi predvsem iz lokalnega okolja, je lani ustvarila dobrih sedem milijonov 

evrov prihodkov od prodaje in je dobaviteljica treh svetovno najpomembnejših proizvajalcev 

komunikacijskih naprav. (več o podjetju) 

 

Nekaj podatkov o regiji  

Najhitreje rastoča podjetja regije so v zadnji petletki poskrbela za 4780 novih delovnih mest, dodano 

vrednost in prodajo pa povečala za več kot 200 odstotkov.  

Stoterica po indeksu rasti prihodkov med letoma 2012 in 2017 najhitreje rastočih podjetij – na 

seznamu so samo podjetja z najmanj 15 zaposlenimi, kar je letošnja novost – je v minulem petletnem 

obdobju ustvarila 4780 novih delovnih mest, kar predstavlja 167-odstotno rast, regijsko gospodarstvo 

pa skupaj 16.854, kar pomeni 10-odstotno rast. 

Najhitreje rastoča podjetja so poskrbela tudi za dinamično rast prodaje, saj so jo povečala za 220 

odstotkov, regijsko gospodarstvo pa za šestino ali 17 odstotkov. Tudi rast dodane vrednosti je 

razveseljujoča, saj so jo najhitreje rastoča podjetja povečala za 206 odstotkov, regijsko gospodarstvo 

pa za 22 odstotkov. 

 

https://www.dnevnik.si/1042839531/posel/gazela/s-150-milijoni-izpisov-na-leto-najvecji-izpisni-center-v-regiji
https://www.dnevnik.si/1042839534/posel/gazela/trival-antene-z-mini-anteno-za-interno-komunikacijo-prepricali-ferrari


 

Prihodnji, drugi dogodek: Dolenjsko-posavska Gazela 2018 

V četrtek, 20. septembra, ob 18. uri,  bo v dvorani Hotela Šport na Otočcu, potekal, drugi od šestih 
regijskih izborov Dolenjsko-posavska Gazela 2018. 
Nominiranci dolenjsko-posavske regije so zdravstveni center ARISTOTEL, iz Krškega, podjetje za 
proizvodnjo in trgovino, PAKO iz  Jesenice na dolenjskem in  ROLETARSTVO MEDLE iz Novega Mesta. 
Program dogodka 

Vabimo vas, da se nam pridružite! 

 

Sklepna prireditev Slovenska gazela 2018 bo v sredo, 24. oktobra, v Cankarjevem domu v Ljubljani. 

Podrobnejše informacije o projektu Gazela 2018 so objavljene na spletni strani www.gazela.com. 
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