
 
       

 

 

Primorsko-notranjska gazela 2016 je podjetje ORO MET, d. o. o. 

 

Ljubljana, 22. 9. 2016 – Družba Dnevnik, d. d., je na današnji slovesni razglasitvi v Šolskem centru 

Nova gorica izbrala tretjega finalista v izboru Slovenska gazela 2016. Aleš Cantarutti, državni sekretar 

z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je podelil priznanje primorsko-notranjski  gazeli 

2016 – pivškemu podjetju ORO MET, ki je bilo lani bronasta gazela. Med nominiranimi sta bili tudi 

postojnsko podjetje DAPZ, ki zagotavlja orodjarske storitve od konstrukcije in izdelave orodij do prvih 

vzorčenj in meritev, večino naredi za avtomobilsko industrijo (več o podjetju), in izolsko družinsko podjetje 

K.M.K. Box, ki ga vodi Valter Krmac in je bilo prva leta edini ponudnik kartonplasta v državi in tudi danes 

je edino, ki proizvaja izključno embalažo iz valovitega polipropilena (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 tretji izbor je gostil Šolski center Nova Gorica, ki ga vodi direktor Egon Pipan, ki skupaj s sodelavci 

skrbi za delovanje petih srednjih šol – elektrotehniške in računalniške šole, strojne šole, prometne in lesarske 

šole, gimnazije in zdravstvene šole ter biotehniške šole –, pa tudi za višjo strokovno šolo in Medpodjetniški 

izobraževalni center (več ŠCNG). 

 

Kratka predstavitev tretjega finalista – ORO MET, d. o. o. 
 

Podjetje ORO MET, ki deluje v industrijskem območju Neverke pri Pivki, je v Sloveniji že vrsto let vodilno 

na področju izdelave standardnih, predvsem pa nestandardnih orodnih plošč. Zagotavlja tudi standardna 

ohišja in CNC-obdelane plošče, s čimer so v neprecenljivo oporo orodjarski industriji. Med drugimi sodeluje 

tudi z gazelami, kot sta DAPZ in Orodjarstvo Gorjak. 

Partner stopil v lastništvo 

 

Podjetje je bilo do letošnjega aprila del skupine podjetij ORO, ki jih je ustanovil Janez Suša, s prodajo 51-

odstotnega deleža pa je ORO MET nekako pričakovano postal sestavni del skupine Sij. Njihova večinska 

lastnica je namreč postala Sijeva hčerinska družba Ravne Steel Center, s katero ORO MET že več let 

sodeluje. Ravne Steel Center skrbi za dobavo materiala in skladiščenje, ORO MET pa za obdelavo plošč. 

Direktor Jernej Pavlin se nadeja, da bodo z novim lastnikom lažje gradili lastno blagovno znamko. Gazela, ki 

je tokrat že četrtič nominirana za gazelo primorsko-notranjske regije, 70 odstotkov proizvodnje izvozi, poleg 

nemškega pa so njihovi trgi še Avstrija, Anglija, Madžarska, Švedska in Ukrajina. 

Paradni konj gazele ORO MET, ki je bila lani prepoznana za regijsko gazelo in bronasto gazelo, bodo še 

naprej plošče za orodja orodjarjev ali ABC, kot jim pravijo. V celoti jih izdelajo sami, medtem ko sami 

naredijo tretjino CNC-obdelav, preostalo zaupajo podizvajalcem. »Če bi imeli še za 40 odstotkov večje 

zmogljivosti, bi imeli vse zasedene,« o velikem deležu povpraševanja po njihovih izdelkih pove 

direktor Jernej Pavlin (več o podjetju). 

 

 

Utemeljitev metodološke komisije – primorsko-notranjska regija 2016, ORO MET, d. o. o. 

 

»Od obrti, ki jo je Janez Suša zagnal v sredini osemdesetih, do skupine ORO in lastniškega vstopa Slovenske 

industrije jekla v letu 2015. To je prehojena pot podjetja ORO MET. Podjetje, ki je od leta 2010 do 2015 
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prihodke povečalo za skoraj petkrat, z 2,6 na 11,9 milijona evrov, je danes med vodilnimi dobavitelji za 

orodjarsko industrijo v proizvodnji standardnih in nestandardnih orodnih plošč za vse tipe orodij.  

Od leta 2010 do 2015 so ustvarili 44 novih delovnih mest, mladosten 57-članski kolektiv pa je v letu 2015 

ustvaril nadpovprečno dodano vrednost 57.042 EUR na zaposlenega. Večji del – 70 odstotkov prihodkov 

ustvarijo na mednarodnih trgih. Kot ključna dejavnika rasti podjetje vidi sodelovanje z Ravne Steel Centrom, 

kjer so vzpostavili komplementarno dejavnost namesto medsebojne konkurence, ter prodor na tuji trg s 

partnerstvom in pozneje nakupom nemškega distributerja MWT. K dinamični rasti pa prispeva tudi 

osredotočenost na kakovost, optimizacijo proizvodnje in inoviranje – ne le tehnološko, temveč tudi v 

poslovnih procesih.  

Družbo ORO MET, ki v ospredje postavlja etiko pri delu ter zadovoljstvo in dostojno življenje sodelavcev, je 

metodološka komisija izbrala za gazelo notranjsko-primorske regije 2016.« 

 

 

 

Nekaj podatkov o regiji – Primorsko-notranjsko gospodarstvo še ni v polnem teku 

Gazele primorsko-notranjske regije, ki so se v četrtek zbrale v Novi Gorici, so po rasti števila zaposlenih 

najbolj zadržane od vseh šestih regij. V zadnjem petletnem obdobju so na novo zaposlile 1274 ljudi in tako 

poskrbele za 71-odstotno rast števila novoodprtih delovnih mest, kar je najmanj od vseh šestih regij, medtem 

ko je primorsko-notranjska regija izgubila 1062 delovnih mest. Spodbudnejšo smernico je zaznati pri rasti 

prodaje, saj so gazele prodajo dvignile za kar 204 odstotke, regija pa za šest odstotkov. Dodano vrednost so 

gazele dvignile za 146 odstotkov, regijsko gospodarstvo pa za desetino. 

Sto najhitreje rastočih podjetij regije ima tokrat nekoliko nižji, a še vedno visok kazalnik verjetnosti 

preživetja. Znaša namreč 81 (od največ 100), kar je nekaj manj kot lani (83), za regijo pa 51, kar je 

malenkost več kot lani (50). 

Regijske gazele 

 

Po prejetih najvišjih priznanjih je primorsko-notranjska regija precej podobna podravsko-pomurski. Podjetja 

so v svoje poslovne prostore v 15 letih izborov, torej od leta 2001, odnesla tri bronaste gazele, dve srebrni in 

eno zlato. To je leta 2008 prejelo podjetje Instrumentation Technologies (seznam). 

 

 

Prihodnji, četrti dogodek: Dolenjsko-posavska gazela 2016 
 

V četrtek, 29. septembra, bo četrti od šestih regijskih izborov pripravljen v Šolskem centru Novo mesto 

(Šegova ulica 112). Nominiranci dolenjsko-posavske regije so podjetja AMPLEXOR Adriatic, rešitve za 

upravljanje dokumentov in procesov, d. o. o., iz Novega mesta, ISKRA PIO, proizvodnja industrijske 

opreme, d. o. o., iz Šentjerneja, in REM, montaža in kleparstvo, d. o. o., iz Trebnjega. 

 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite! 

 

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. 
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