4. letno srečanje imetnikov certifikata Excellent SME
19. junij 2018, kongresni center Brdo pri Kranju
Kaj je certifikat Excellent SME
Certifikat Excellent SME Slovenia (»Excellent Small and Medium Enterprise« - »Odlično srednje, malo
ali mikro podjetje«) ali certifikat poslovne odličnosti, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije
potrjuje dobre poslovne navade in uspešno poslovanje imetnikov, podjetij, ter tako povečuje njihovo
kredibilnost v očeh strank in poslovnih partnerjev, hkrati pa nudi tehnično zaščito imetnikove spletne
strani pred kopiranjem.
Certifikat Excellent SME Slovenia se izdaja na povabilo. Potencialni kandidati so mikro, majhna in
srednje velika podjetja, ki imajo po prvem bonitetnem izboru, ki ga opravi družba za izdelavo bonitet,
bonitetno oceno 6 ali več in je njihov promet v zadnjem letu višji od 25.000 EUR.
Izdajatelj certifikata Excellent SME Slovenia je od leta 2012 Gospodarska zbornica Slovenije v
sodelovanju s Coface Slovenija oz. od konca 2017 Coface Adriatic, Zagreb (bonitetna poročila in
monitoring) in CONNET (tehnološka podpora – izdelava in varovanje spletnih certifikatov). GZS je bila v
Sloveniji prva izdajateljica tovrstnih certifikatov in naš projekt se je iz Slovenije prenesel v 6 drugih
držav.
Pojavna oblika certifikata je posebno oblikovan znak
znak z aktivno povezavo na verificirano spletno stran, ki
ga imetnik certifikata umesti na svojo spletno stran. Imetniki prejmejo tudi QR kodo,
kodo ki jo lahko
umestijo v svoj e-podpis, na svoja predstavitvena gradiva ali v druge promocijske oblike (TV spot,
jumbo plakat, roll-up stojalo, nalepka na službeno prevozno vozilo..) ter plaketo.
plaketo Od lanskega leta je na
znakih navedeno koliko let že ima posamezni imetnik ta znak odličja.

Imetniki certifikata Excellent SME Slovenia v letu 2017
Certifikat Excellent SME ima v Sloveniji trenutno 860 podjetij in samostojnih podjetnikov.
Čeprav predstavljajo le 1 odstotek vseh gospodarskih družb, dosegajo kar 6,4 odstotni delež po
ustvarjenem dobičku, 5,4 odstotni delež po prihodkih, 5,5 odstotni delež po ustvarjeni dodani
vrednosti in 4,6 odstotni delež po številu zaposlenih.

Imetniki certifikata Excellent SME dosegajo v primerjavi z ostalimi poslovnimi subjekti v Sloveniji
izjemne rezultate:
• imajo 17 odstotkov višje prihodke na zaposlenega od povprečja te velikosti podjetij,
• ustvarijo 1,4 krat višji dobiček na zaposlenega,
• imajo za 20 odstotkov višjo dodano vrednost na zaposlenega.

Imetnikom certifikata Excellent SME GZS pomeni certifikat verodostojno priznanje za preteklo dobro
delo in poslovne rezultate, jim omogoča večjo prepoznavnost v poslovnem okolju in hkrati spodbuja

dobre in etične poslovne običaje. To mnenje potrjuje tudi podatek, da ima certifikat skoraj polovica
imetnikov že več kot štiri leta zapored! V veliki meri so imetniki podjetja, poslovni subjekti z dolgoletno
tradicijo – kar 47 odstotkov vseh imetnikov je prisotnih na trgu preko 20 let.
Starost družb – imetnikov certifikata
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Regijska razporeditev imetnikov certifikata prikazuje, da kar 63 odstotkov subjektov prihaja iz treh
slovenskih regij: Osrednje-slovenske, Podravske in Savinjske.
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Med dejavnostmi je v največji meri zastopana predelovalna dejavnost, znotraj katere je preko 61
odstotkov imetnikov proizvajalcev kovinskih izdelkov, strojev in naprav, ter izdelkov iz gume in
plastičnih mas. Ostale močneje zastopane dejavnosti med imetniki so trgovina, računovodske in
knjigovodske storitve, gradbeništvo in promet.
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odstotkov imetnikov proizvajalcev kovinskih izdelkov, strojev in naprav, ter izdelkov iz gume in
plastičnih mas. Ostale močneje zastopane dejavnosti med imetniki so trgovina, računovodske in
knjigovodske storitve, gradbeništvo in promet.

PODROČJA DEJAVNOSTI
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

25%
20%

17%

16%
11%
C - industija

G - trgovina M - računov.,
Fknjigovod, gradbeništvo
storitve

11%
H -promet

ostalo

Mojca Osojnik, Vodja projekta Excellent SME; mojca.osojnik@gzs.si, M: 041 609 889

4. letno srečanje imetnikov certifikata Excellent SME
19. junij 2018, kongresni center Brdo pri Kranju
Kaj je certifikat Excellent SME
Certifikat Excellent SME Slovenia (»Excellent Small and Medium Enterprise« - »Odlično srednje, malo
ali mikro podjetje«) ali certifikat poslovne odličnosti, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije
potrjuje dobre poslovne navade in uspešno poslovanje imetnikov, podjetij, ter tako povečuje njihovo
kredibilnost v očeh strank in poslovnih partnerjev, hkrati pa nudi tehnično zaščito imetnikove spletne
strani pred kopiranjem.
Certifikat Excellent SME Slovenia se izdaja na povabilo. Potencialni kandidati so mikro, majhna in
srednje velika podjetja, ki imajo po prvem bonitetnem izboru, ki ga opravi družba za izdelavo bonitet,
bonitetno oceno 6 ali več in je njihov promet v zadnjem letu višji od 25.000 EUR.
Izdajatelj certifikata Excellent SME Slovenia je od leta 2012 Gospodarska zbornica Slovenije v
sodelovanju s Coface Slovenija oz. od konca 2017 Coface Adriatic, Zagreb (bonitetna poročila in
monitoring) in CONNET (tehnološka podpora – izdelava in varovanje spletnih certifikatov). GZS je bila v
Sloveniji prva izdajateljica tovrstnih certifikatov in naš projekt se je iz Slovenije prenesel v 6 drugih
držav.
Pojavna oblika certifikata je posebno oblikovan znak
znak z aktivno povezavo na verificirano spletno stran, ki
ga imetnik certifikata umesti na svojo spletno stran. Imetniki prejmejo tudi QR kodo,
kodo ki jo lahko
umestijo v svoj e-podpis, na svoja predstavitvena gradiva ali v druge promocijske oblike (TV spot,
jumbo plakat, roll-up stojalo, nalepka na službeno prevozno vozilo..) ter plaketo.
plaketo Od lanskega leta je na
znakih navedeno koliko let že ima posamezni imetnik ta znak odličja.

Imetniki certifikata Excellent SME Slovenia v letu 2017
Certifikat Excellent SME ima v Sloveniji trenutno 860 podjetij in samostojnih podjetnikov.
Čeprav predstavljajo le 1 odstotek vseh gospodarskih družb, dosegajo kar 6,4 odstotni delež po
ustvarjenem dobičku, 5,4 odstotni delež po prihodkih, 5,5 odstotni delež po ustvarjeni dodani
vrednosti in 4,6 odstotni delež po številu zaposlenih.

Imetniki certifikata Excellent SME dosegajo v primerjavi z ostalimi poslovnimi subjekti v Sloveniji
izjemne rezultate:
• imajo 17 odstotkov višje prihodke na zaposlenega od povprečja te velikosti podjetij,
• ustvarijo 1,4 krat višji dobiček na zaposlenega,
• imajo za 20 odstotkov višjo dodano vrednost na zaposlenega.

Imetnikom certifikata Excellent SME GZS pomeni certifikat verodostojno priznanje za preteklo dobro
delo in poslovne rezultate, jim omogoča večjo prepoznavnost v poslovnem okolju in hkrati spodbuja

dobre in etične poslovne običaje. To mnenje potrjuje tudi podatek, da ima certifikat skoraj polovica
imetnikov že več kot štiri leta zapored! V veliki meri so imetniki podjetja, poslovni subjekti z dolgoletno
tradicijo – kar 47 odstotkov vseh imetnikov je prisotnih na trgu preko 20 let.
Starost družb – imetnikov certifikata
22%
47%
32%
nad 20 let

10 do 19 let

Regijska razporeditev imetnikov certifikata prikazuje, da kar 63 odstotkov subjektov prihaja iz treh
slovenskih regij: Osrednje-slovenske, Podravske in Savinjske.
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Med dejavnostmi je v največji meri zastopana predelovalna dejavnost, znotraj katere je preko 61
odstotkov imetnikov proizvajalcev kovinskih izdelkov, strojev in naprav, ter izdelkov iz gume in
plastičnih mas. Ostale močneje zastopane dejavnosti med imetniki so trgovina, računovodske in
knjigovodske storitve, gradbeništvo in promet.
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