
Najuglednejši Krka, Lek, Microsoft, Gorenje in Petrol
Uspeh Še pred letom je nekaterim podjetjem kazalo precej slabše, potem pa so presenetila s precej boljšimi rezultati
Poslovni ugled je zelo abstrak-
ten pojem, v katerem so zdru-
ženi dober glas, čast in spošto-
vanje. Zagotovo ni podjetja,
domačega ali tujega, ki si ne
bi želelo biti ugledno in spo-
štovano, pa naj bo to zasluže-
no ali ne. V krizi je ugotavljanje
ugleda oteženo in tvegano.
Vesna Bertoncelj popit

Podjetje se lahko iz takšnih ali
drugačnih vzrokov zelo hitro
znajde na robu preživetja, iz po-
slovnih razlogov, zaradi splošne
ali omejene krize, zadolženosti
ali zaradi plačilne nediscipline, ki
prizadene mala podjetja, srednja
pa tudi največja. Včasih to zelo hi-
tro vpliva na poslovni ugled pod-
jetja, večinoma s krajšim ali dalj-
šim zamikom, kar pomeni, da mu
za kakšno leto kupi čas. Podobno
je s prihajajočimi in odhajajočimi
direktorji. Tisti, ki odhajajo ali so
odšli, bodo še nekaj časa v mislih
sotrudnikov, novi pa se bodo mo-
rali najprej dokazati.

Včasih so govorili, da je zato,
da se podjetje uvrsti na lestvico,
ki pomeni ugled in prepoznav-
nost, pomembno samo to, da se
o podjetju govori in da je vseeno,
ali dobro ali slabo. Če bi bilo tako,
bi lahko na primer še zdaj našli
na uglednostnih lestvicah razne
Vegrade, SCT, GPG in druge, ki so
že končali v stečaju, ali pa NLB in
NKBM, Zvone ena in dve in po-
dobno. Vendar pa se zdi, da se po
vseh slabih informacijah, ki so v
zadnjih tednih in mesecih prišle
v javnost, kaj takšnega ne more
zgoditi niti splošni niti poslovni
javnosti, čeprav vrana vrani ...

Podjetje Kline & Partner že dol-
go spremlja in preverja poslovni
ugled podjetij. O njem je tudi leta
2012 spraševalo poslovno javnost,
v katero spadajo vodstva podjetij,
finančnih in marketinskih služb.
Malo več kot 800 predstavnikov

velikih, srednjih in malih podjetij
je tudi leta 2012 najbolje ocenilo
farmacevtski družbi Krko in Lek.
Uvrstitev vrste podjetij pa se je
v primerjavi z letom 2011 precej
spremenila navzgor ali navzdol.
Na to uvrstitev je precej vpliva-
la zmožnost prilagajanja krizi pa
tudi kakovost in inventivnost po-
nudbe, vizija in sposobnost vode-
nja, finančna učinkovitost, skrb za
zaposlene, družbena odgovornost
ter drugi dejavniki, zaradi katerih
sta se na visoko tretje in četrto
mesto uvrstila Microsoft in Gore-
nje ter na peto mesto Petrol.

Miro Kline pravi, da visoko me-
sto Microsofta ni presenečenje,
saj se je že prej uvrščal visoko, lani
je bil na primer osmi. Na lestvici
pa napredujejo tudi druga IT-pod-
jetja, tako IBM, ki je v zadnjem
letu pridobil 20 mest in se uvrstil
v prvo deseterico, kot HP in SRC.
Vse to potrjuje, da panoge kriza
ni zelo prizadela oziroma so ji
podjetja bila kos. Ni pa z vsemi
enako. V precejšnji negotovosti
sta na primer zaradi hipoteke
mariborske nadškofije zlasti He-
lios in Belinka Belles, ki deluje v
okviru Heliosa. Zaradi težav Pi-
vovarne Laško so v negotovosti
tudi nekatera hčerinska podjetja,
med njimi Fructal, ki ga prodaja-
jo, Radenska in Pivovarna Union
pa tudi Delo, ki se ga želi znebiti,
oziroma ga želi prodati. Medtem
ko Mercator zaradi slabih rezul-
tatov in negotovosti s prodajo
podjetja na lestvici poslovnega
ugleda nazaduje in je samo v za-
dnjem letu izgubil 12 mest, Spar
počasi napreduje. Nazaduje na
lestvici tudi Telekom Slovenije,
ki je pod svoje okrilje potegnil
Mobitel, napreduje in povečuje
svoj poslovni ugled pa Simobil.
Na sredino lestvice se je uvrstilo
Žito, ki je dalo novega direktorja
Mercatorju. Terme Čatež, ki jih je
poslovna javnost lani postavila na
izjemno visoko četrto mesto, so
letos zdrsnile na 18. mesto. Kline

visoko mesto Term Krka pripisu-
je povezavi imena s farmacevtsko
družbo Krka.

Nekaterim podjetjem je še pred
letom kazalo precej slabše, na pri-
mer Gorenju, Petrolu, Trimu in
Zavarovalnici Triglav, ki so pre-
senetili s precej boljšimi rezulta-
ti. Še bolj očiten pa je na lestvici
vzpon tujih podjetij, ki so prišla iz
ozadja in jih vodijo dobri sloven-
ski menedžerji. Kline med njih ra-
zen Microsofa uvršča še Porsche
Slovenija, IBM, Simobil, Revoz in
UniCredit Bank, ki jo je do odhoda
na Združenje bank Slovenije vodil
France Arhar. Številna druga tuja
podjetja v Sloveniji imajo za prve-
ga moža tujca, ki omejeno obvlada
slovenski jezik, kar močno ome-
juje komuniciranje z mediji in so
zato tudi uglednostne ocene po-
slovne javnosti nižje. Ta podjetja,
med katerimi so SKB banka, Re-
riault Nissan Slovenija, Goodvear
Dunlop Sava Tires, OMV, UniCre-
dit Bank in Generali Zavarovalni-
ca so se uvrstila na začetku druge
polovice lestvice.

Sicer pa se višje na lestvici spet
uvrščajo zavarovalnice, zlasti Za-
varovalnica Triglav. Na lestvici so
tudi nekatere finančno manj iz-
postavljene banke, na primer SKB
banka in UniCredit Bank. Med-
tem ko se je, kot kaže tudi poslov-,
ni ugled, iz glavnih težav izkopala
Adria Mobil, ki je leta 2012 za celo
30 mest bolj ugledna kot lani, pa
se zdi, da Sava, ki je imela lani naj-
večjo čisto izgubo med največjimi
podjetji, živi še na starih lovori-
kah, njeno stanje pa jo utegne že
na prihodnji lestvici, za leto 2013,
potisniti pod 50. mesto. Zelo niz-
ko se je na poslovno uglednostni
lestvici uvrstil tudi sežanski Kras,
ki mu ugled nazaduje, podobno
kot višje uvrščenim Pomurskim
mlekarnam, Alpini, Žitu, Ljubljan-
skim mlekarnam pa tudi visoko
sedmouvrščenim (lani so bile celo
tretje) Termam Olimia.
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Najuglednejša slovenska podjetja v letu 2012
rang rang sprememba

ugleda ugleda ranga ugleda
2012 2011 2012/11 podjetje ocena ugleda 2012

~~ i i • Krka if«^^Ka§S«lR»«lf 7
22* Lek ap__H»in«_MH^gt-. 4,33
3 8 A Microsoft »IiliiS»§l!8lilf1» 4,24
'49 A Gorenje !«B_5»Ml§tJl«_»% 4,24

5 19 a Petrol )MM{|_NMMStiiNKai 4,io
6 is a irimo mmmmmm :fmmi 4,06
7 3 � Terme Olimia l^^^i^K^B» 4,05
8 12 A Porsche Slovenija tMMHMHHl 4,04
9 29 A IBM aMMM_RMHNn£i 4,03

10 18 a Simobil MkMfaMBgSMH. 3,99
11 5 � Revoz a*S_KdM_K»M_n*KŠ 3,99
12 23 A ' zavarovalnica Triglav iBWJ_.^Pfl»*l 3,95
13 38 A Rlko fl®8NKanttHKM 3,94
14 14 • BTC OMHKMMMftN. 3,90
15 6 t Ljubljanske mlekarne išmmJSmmmmM 3,89
ie 2i a Radenska smmmmmmmm 3,ss
17 17 * Perutnina Ptuj _mBHSf»BWHHHi 3,87
18 4 � Terme Čatež KSBIiMliliiSll« 3,86
19 7 � Poslovni sistem Mercator M___MMHWWH«_R 3,84
20 .22 A Špar Slovenija MS«!«««««. 3,82

' 21 13 � Fructal 3,78
22 10 <T Helios ■IM.MNMHMKMai 3,76
23 27 a pošta Slovenije imammmmam 3,73
24 16 � Sanolabor mHMMHMBMMI 3,66
25 24 T Žito ffiHMHHHMNKHS 3,65
26 25 � SKB banka Sill«lli«itlllil 3,64
27 46 A Telekom Slovenije IMU^M««*« 3,63
28 45 A Unior »lIlilgfiiMiil, 3,62
29 28 T Kompas SBBilBlMifail. 3,62
30 N> Renault Nissan Slovenija l^mflfHHNMM! 3,62
31 N> GoodyearDunlopsavaTi.es li«IiSl»i8iSllf 3,60
32 33 A OMV ?»«*»«»»» 3,57
33 37 A Pivovarna Union mmmmšimvm 3,55
34 40 a Deio timammmfmm. 3,53
35 57 A UniCredit Bank ItšMmmmmmm 3,49
36 28 � Terme Krka .tftgMM&^MT J. 3,47
37 30 t Aipma meifmmmmp«. 3,45
38 41 A Mladinska knjiga založba «:s»^»&^» 3,45
39 61 A Hldria fe#fc»»IB8B 3,44

" 40 " "42 A Elan (Skimar) »liti*««! 3,44'
41 39 � Beiinka Beltes mfiSSSgK^miŠ 3,43
42 36 � Generali zavarovalnica K»41K__H^3_H&$tl. 3,43
43 26 � Pomurske mlekarne .^WMS_&_N___Jg_» 3,43
44 31 � Sava »Mit««! 3,38« 75 A Adria Mobil «£*«»M_t3M_f$ 3,37
46 48 a Dnevnik 3$_&33MW$MHi 3,37
47 32 � • Kras !«*t?*-f*!f^« 3,36
48 62 A zavarovalnica Maribor t»§a>ift*fii* - 3,33
49 53 A Droga koiinska tii9i$j3__t£_a£_!ttP 3,32
50 50 * Mlekarna Ceteia _»^*Eft8B__a«a8BS 3,32
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Prezrti
zmagovalci
Ugledne družbe Na
lestvici je malo državnih
Čeprav je med - najuglednejšimi
podjetji kar nekaj takšnih, ki se re-
dno pojavljajo na lestvicah najve-
čjih in najuspešnejših podjetij, pa
jih je zelo malo v državni lasti.

Med 50 najuglednejšimi druž-
bami so od državnih na primer
Telekom Slovenije, Pošta Slovenije
in Zavarovalnica Triglav. Ni pa na
primer elektropodjetij, HSE, DEM,
Seng in Gen. Medtem ko prvega, ki
je imel lani tretji največji čisti dobi-
ček v Sloveniji, povezujejo z razvpi-
tim šestim blokom Termoelektrar-
ne Šoštanj, zadnji oglašuje dobavo
cenejše električne energije.

Na lestvici 50 najuglednejših
podjetij leta 2012 bi zaman iska-
li Impol, ki je lani, kot pravi sam,
dosegel najboljše rezultate v svoji
zgodovini.

Zanimivo je, da ocenjevalci
poslovnega ugleda podjetij niso
prepoznali kot zelo uglednega na
primer nazarske družbe BSH, ki
že leta spada med najuspešnejša
podjetja, in zelo uspešne Cinkarne
Celje ali Helle Saturnus. Med spre-
gledanimi je tudi mežiški TAB.
V. B. P.


