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P re d st a v i t e v  
pod je t ja



Podjetje Extra Lux je 
družinsko podjetje, ki 
se je v tridesetih letih 
razvilo v uspešno, 
razvojno usmerjeno 
organizacijo. Ostajamo 
zvesti vrednotam 
družinskega podjetja, 
z jasno postavljenim 
ciljem postati uspešno 
in družbeno odgovorno 
mednarodno podjetje, 

kar nas vodi v korporativno upravljanje in 
zaposlovanje strokovno usposobljenega kadra.

ŠT. 
ZAPOSLENIH

80

ŠT. MOŠKIH

42

ŠT. ŽENSK

29

POVRŠINA 
POSLOVNEGA 

OBJEKTA

Smo vaš zanesljiv 
partner za oskrbo z 
blagom, potrebnim za 
nemoteno poslovanje. 
Dolgo uveljavljena 
tradicija ohranjanja 
fleksibilnosti, kakovosti 
in visokega standarda 
storitev je prežeta s 
številnimi referencami, 
pridobljenimi v 
sodelovanju s 

partnerji v Sloveniji in tujini. Stalno investiranje 
v infrastrukturo, opremo in znanje zaposlenih 
nam omogoča, da naše kupce podpremo 
z odzivnimi in kakovostnimi storitvami ter  
ohranjanjem ugodnih pogojev nakupa. Ključ 
do uspeha so spoštovanje, zaupanje, iskrenost, 
poštenost, vztrajnost, doslednost kot tudi osebno 
zadovoljstvo zaposlenih, dobaviteljev in kupcev. 
Dobri odnosi, transparentnost, trajnostni razvoj 
in sodelovanje so vodilo, da še izpopolnimo svoje 
storitve. 

Marjan Dermastija
DIREKTOR

Gregor Bogataj
DIREKTOR



Milan Milić
VODJA NABAVE

Blaž Dobnikar
VODJA PRODAJE

Jana Klarič
VODJA KOMERCIALE

Gordana Juren
VODJA 

KADROVSKE SLUŽBE

Igor Dobnikar
VODJA 

LOGISTIKE in SKLADIŠČA

Mateja Cvelbar
VODJA FINANC in 

RAČUNOVODSTVA

Preostali člani vodstva

Temelj uspešne zgodbe 
smo vsi zaposleni v 

podjetju.



Zgodov in a  pod je t ja  

1991

2000 2005

2003 2007

Spletna trgovina 
www.extra-lux.si

Selitev na Cesto na Brdo 49, 
1000 Ljubljana 

(št. zaposlenih: 14)

Certifikat ISO 9001

Ustanovitev podjetja Extra Lux d.o.o., 
Martinčeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Selitev na Središko ulico 21, 
1000 Ljubljana

(št. zaposlenih: 48)
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2013

2014

2016

2020 2021

30 let 
delovanja podjetja Extra Lux d.o.o.

Št. zaposlenih: 80, prenovljena spletna 
trgovina, prevzem trgovskega dela podjetja 

Europap d.o.o., člani skupine DHYS, 
AAA Platinasta boniteta odličnosti

Uvedba Atlas WMS 
skladiščnega sistema

Novi CGP, uvedba Biro 
Lux storitve

Selitev na Brnčičevo ulico 17B, 1231 Ljubljana - Črnuče 
(št. zaposlenih: 58), uvedba programa Pantheon, 

AAA Zlata boniteta odličnosti



Posla n st vo  in  v i z i ja

Želimo postati sinonim za oskrbo podjetij na širšem območju regije. To dosegamo z/s:
• najboljšo kakovostjo izdelkov in storitev z optimalno distribucijo
• širokim naborom prodajnega blaga
• nenehnim izboljševanjem IT-ja in stalnim razvojem kadrov

Viz i ja  
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Viz i ja  
Naše poslanstvo je optimizacija nabave in procesa naročanja 
za nemoteno poslovanje kupcev, s ciljem celovite oskrbe in 
zmanjšanja stroškov ter časa zaposlenih.

Pos la n st vo



P roda ja04



Blaž Dobnikar
VODJA PRODAJE

ŠT. 
PRODAJNIKOV

20

ŠT. 
KUPCEV

5.600

POVPREČNO ŠT. OBISKOVALCEV
SPLETNE TRGOVINE

143/dan
ŠT. LETNO ODDANIH NAROČIL

V SPLETNI TRGOVINI

63.100

ŠT. 
NAROČIL LETNO

111.850

Doseganje pričakovanj kupcev je za nas 
ključnega pomena. Poudarek je na graditvi 
odnosa ter kupcu omogočiti najnaprednejša 
orodja za zagotavljanje vrhunske storitve. Z 
nami gradite novo zgodbo, saj poleg lojalnega 
in zanesljivega partnerja, ne potrebujete 
nikogar, ki bi moral delno ali v celoti posvetiti 
svoj dragoceni čas nabavi in skrbi za podjetje 
malenkostnih, a zelo pomembnih pripomočkov 
za nemoteno delovanje procesov, saj s tem 
prihranite čas in denar. Strategija prodaje 
je nadaljnja širitev prodajnega programa in 
obstoječim kupcem omogočiti vse na enem 
mestu ter razširiti prodajo na nove trge.

“N e  že lim o  b it i le  e d en  izm ed  
d o b a v ite lje v, a m p a k  d o lg o ro c n i 
p o slo vn i p a r tn e r, k i n a šim  
ku p c em  p re d sta v lja  d o d a n o  
v re d n o st.” 

(B la ž  D o b n ika r)

ˇ
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Milan Milić
VODJA NABAVE

Daleč od izvajanja zgolj transakcijskih 
nakupov - produktna ekipa predstavlja 
vozlišče, ki povezuje komercialne in tehnične 
zmožnosti podjetja in naših partnerjev, zaradi 
ustvarjanja dodane vrednosti, prepoznane s 
strani naših kupcev. K slednjim so usmerjene 
vse naše aktivnosti - širitev produktnega 
programa, zviševanje kakovosti proizvodov 
in storitev, zmanjševanje tveganj v dobavni 
verigi, integracija IT-sistemov, izboljšave pri 
planiranju in zagotavljanje transparentnosti 
stroškov. Hvaležnost za partnerstvo in zaveza k 
izpolnjevanju dogovorov sta usmerjena k našim 
dobaviteljem, brez katerih naš uspeh ne bi bil 
mogoč.

“M e rilo  u sp eh a  n i v  ve liko sti 
iz z iva  s  ka te rim  se  sp o p a d am o , 
tem ve c  v  tem  a li je  iz z iv  e n a k  ko t  
la n i. O b  tem  sku ša m o  za p ra v it i 
m a n j ko t  za slu ž im o .”

(Jo h n  F o ste r  D u lle s)

ˇ

ŠT. 
ARTIKLOV

34.000

ŠT. ARTIKLOV
V SPLETNI TRGOVINI

15.300
ŠT.

DOBAVITELJEV

477

VEDNO NA ZALOGI

5.200



Pisarniška 
tehnika

Računalniški pripomočki 
in mediji

Tonerji, črnila, 
trakovi

Računalniki, strežniki 
in mrežna oprema

Tiskalniki in multifunkcijske 
naprave

Arhiviranje in 
organizacija

Papir in papirna 
galanterija

Pisarniška 
galanterija



Pisala Tiskovine

Industrijska čistila 
in pripomočki

Skladišče in pakiranje

Toaletni in 
gospodinjski program

Reprezentanca

Promocijski in 
darilni program

Šolski program



B i r o  Lu x  
Nudimo vam edinstveno storitev Biro Lux, s katero vam omogočamo optimizacijo nabora 
produktov in stalno zalogo vsega, kar potrebujete za pisarno ter vsega, kar je pomembno 
za delovanje podjetja. S tem zmanjšate stroške nabave blaga, prihranite čas, plačate le tisto, 
kar porabite, imate manj vezanih sredstev in optimizirate denarni tok.  Biro Lux je rešitev, ki 
vam pomaga, da se v celoti posvetite svojemu primarnemu poslu in ste ob tem brez skrbi, 
da vam bi kadarkoli zmanjkalo materiala, ki ga potrebujete za samo delovanje podjetja. 

Edinstven pomočnik 
podjetjem
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OSNOVNA 
IDEJA

PREDNOSTI

ŠE VEČ
PREDNOSTI

ZGODOVINA
POPISOV/

NASTAVITVE

Stalna zaloga blaga (nikoli ga ne zmanjka).

Optimizacija nabora izdelkov.

Zmanjšanje stroška nabave blaga.

Prihranek časa za naročanje blaga.

S kupcem določimo seznam blaga, ki se redno naroča.

Dostavimo 1 - 2 mesečno zalogo.

Kupec enkrat mesečno vnese porabo ali pa jo beleži s 
sprotnim vnosom.

Pošlje se račun in dobavi razlika za porabljeno blago.

Plačilo le tistega, kar stranka porabi, ne kar ima na zalogi.

Samodejna oddaja naročila za porabljeno blago.

Manj vezanih sredstev in optimizacija denarnega toka.

Elektronsko naročanje preko moderne spletne aplikacije.

Daljši plačilni rok.

Kupec lahko v vsakem trenutku opravi nadzor nad zgodovino 
popisov in porabo v posameznem obdobju.

Omogočene so tudi napredne funkcije, kot je poraba po 
posameznih stroškovnih mestih in branje QR kod z aplikacijo 
na pametnih napravah.

Če ima kupec omogočen sproten vnos, lahko sam organizira 
stroškovna mesta in določa limite porabe za posamezno 
stroškovno mesto.



P r in t  Lu x  

Najem ali nakup
tiskalnikov

Print Lux je storitev, katera vam omogoča brezskrbno, kvalitetno tiskanje. Izbirate lahko 
med nakupom ali najemom tiskalnikov. Optimizacijo tiska in vseh skrbi glede tiskanja 
prepustite nam.

Vaši zaposleni bodo zadovoljni s kakovostjo tiska, zaščito pred zunanjimi vdori virusov in 
optimizacijo nabave potrošnega materiala. 
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PRIHRANEK 
DRAGOCENEGA ČASA

IN DENARJA

NAJBOLJŠA VARNOST,
KI PREPREČI ZUNANJE

VDORE VIRUSOV

NIKOLI NE ZMANJKA
TONERJA - NADZOR S

PROGRAMOM JetAdvice

PRI NAJEMU NI 
ZAČETNE INVESTICIJE, 

MI POSKRBIMO
ZA VZDRŽEVANJE
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Log ist ik a  in  
sk la d išceˇ



Igor Dobnikar
VODJA 

LOGISTIKE in SKLADIŠČA

ŠT. 
DOBAVNIC

126.000/leto

POVPREČNO ŠT. 
ODDANIH POŠILJK

510/dan

POVPREČNO ŠT.
NABRANIH POSTAVK V SKLADIŠČU

592.200/mesec

V podjetju stremimo k stalnemu razvoju 
skladiščnega poslovanja in distribucije, s čimer 
zagotavljamo kakovost opravljene storitve in 
doseganje pričakovanj kupcev. 

Z uporabo najnaprednejših programskih orodij 
za skladiščno poslovanje, sodobnim regalnim 
skladiščem in informacijsko vodenimi viličarji ter 
RF terminali zagotavljamo sledljivost in 24-urno 
dostavo blaga. 

Cilj je stalen razvoj logistike in sledenje 
najnovejšim trendom na področju distribucije 
blaga. 

“N a še  vo d ilo  je  za g o to v it i 
ku p c u  ka ko vo stn o  s to rite v  v  
d o g o vo rje n em  c a su .”ˇ

(Ig o r  D o b n ika r)





SKUPNO ŠT. PREHOJENIH
KILOMETROV KOMISIONARJEV

V SKLADIŠČU

8.700 km/leto
ENAKO RAZDALJI, KI JO LETALO

OPRAVI OD LJUBLJANE DO SHANGHAIA
(KITAJSKA)

PALETNA MESTA

7.700
ŠT. SKIROJEV

12

POVRŠINA SKLADIŠČA

5.500 m2



Dru žbe n a  odgovo rn ost

Ponosn i  spon zo r  

Extra Lux d.o.o. je ponosni glavni sponzor ND Ilirija in s tem spodbuja mlade, da vzljubijo 
šport, se naučijo discipline in osvojijo delovne navade, ki jim bodo na njihovi življenjski poti 
pomagale priti do želenih ciljev.
Nogometno društvo Ilirija 1911 iz Ljubljane je bilo ustanovljeno leta 1911 in je najstarejši 
slovenski nogometni klub. Je odlično organiziran, z res lepo tradicijo. S svojo organizacijo 
in načinom dela skrbi za vzgojo kvalitetnih igralcev v vseh starostnih kategorijah. Tako 
bistveno pripomore k razvoju mladine v našem okolju in sicer z neposrednim vplivom 
na krepitev telesa in duha, socializacijo, delovne navade, obveznosti in preprečevanje 
negativnih pojavov, ki jih lahko prinese odraščajoče življenjsko obdobje. S prebojem 
kadetov in mladincev v 1. slovensko nogometno ligo so dvignili  motivacijski nivo mlajših 
igralcev. Pristop kluba do dela z mladimi je na najvišjem možnem nivoju, saj se številčnost 
otrok veča prav vsako leto. Poslanstvo kluba je, da vsem nogometašem nudi najboljšo 
možno podporo, tako z vidika nogometnega kot tudi osebnostnega nivoja. 

V klubu vsako sezono vadi okoli 270 nogometašev in ponosni smo, da lahko otrokom in 
mladini omogočamo športno in zdravo preživljanje prostega časa.
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LETO 1972
NAJVEČJI USPEH

AMATERSKI
PODPRVAKI YU

ŠT. 
ČLANOV

270

PRVI IN NAJSTAREJŠI
SLOVENSKI KLUB 







Extra Lux d.o.o., Ljubljana
Brnčičeva ulica 17B

1231 Ljubljana – Črnuče
 

Tel.: 080 62 62
 

info@extra-lux.si


