
ŽIVLJENJEPIS JANEZA ŠKRABCA 
 
Osnovni podatki  
Ime in priimek: Janez Škrabec 
Datum in kraj rojstva: 07. 07. 1963 v Ljubljani 
Izobrazba: diplomiran ekonomist (EF UL) 
Dodatno izobraževanje: seminarji na IEDC – Poslovna šola Bled, Cleveland State University (ZDA), 
INSEAD Business School Fontainebleau (Francija) 
Poslovna funkcija: ustanovitelj in direktor podjetij Riko d.o.o., Riko hiše d.o.o, Riko Invest d.o.o. 
Častna funkcija: častni konzul Maroka (od leta 2002)  
     
Poslovna pot: 

 1989 – 1991 – zaposlen v podjetju Riko n.sol Ribnica kot predstavnik podjetja v Moskvi 

 1991 - 1996 – ustanovil in vodil družbo Transtrade d.o.o. 

 1996  - ustanovil podjetje Riko d.o.o., ki je danes preraslo v enega vodilnih inženiring podjetij 
v Sloveniji z večimi poslovnimi področji, kot so inženiring v industrijski dejavnosti, inženiring v 
okoljevarstveni panogi in panogi proizvodnje električne energije, gradbeni inženiring ter 
inženiring iz področja skladiščnih sistemov in logistike.   

 Riko d.o.o. je s svojo poslovno aktivnostjo prisoten na tržiščih Rusije, Belorusije, Ukrajine, 
Makedonije in države EU. Svoja predstavništva ima v organizirana v Moskvi,  Minsku, Kijevu, 
Skopju, Londonu in Stockholmu.  

 Leta 1997 (1999) ustanovil podjetje Riko hiše, ki proizvaja in trži lesene bio hiše Riko, glavni 
trgi so Slovenija, Avstrija, Nemčija, Italija, Francija, Švica. Švedska, Anglija, Irska, Španija.  

 Leta 2002 ustanovi še podjetje Riko Invest d.o.o., katerega osnovna dejavnost je gradbeni 
inženiring in investicije v gradbeništvo.  

 Leta 2002 postane Častni konzul Kraljevine Maroko. 
 
Družbena odgovornost:  

 Škrabčeva domačija 
Središče kulturnega poslanstva je Škrabčeva domačija v Hrovači, nekdaj domačija rodbine 
Škrabec, danes pa priznano muzejsko-kulturno postajališče. Škrabčeva domačija si je v letu 
2004 prislužila tudi laskavo nominacijo za naziv Evropski muzej leta 2004.  

 Ustanova patra Stanislava Škrabca 
Podjetje Riko je tudi so-ustanovitelj in glavni donator Ustanove patra Stanislava Škrabca, ki s 
štipendijami podpira in vzpodbuja študij izbranih študentov slovenskega jezika, slovanskih 
jezikov in klasične filologije, z »Jezikovno nagrado« vrednoti in vzpodbuja delo aktualnih 
jezikoslovcev slovenistov.  

 Likovna zbirka Riko 
Likovna zbirka Riko danes šteje že več kot 200 slikarskih in kiparskih del najpomembnejših 
umetnikov 20. stoletja in današnjega časa. Rikova zbirka se odlikuje tudi z izvirnim načinom 
pridobivanja umetnin, ta projekt je imenovan kot program »Pariz – Hrovača«. V Hrovači na 
Škrabčevi domačiji se nahaja sedež zbirke, v Parizu pa se nahaja stanovanje z ateljejem, ki 
ga je podjetje Riko najelo za določen čas. Vanj so vabljeni izbrani umetniki, ki v protivrednosti 
najemnine prispevajo umetniško delo v zbirko.  

 drugo / sponzorstva in donatorstva 
Podjetje Riko zvesto podpira prizadevanja in delovanja najpomembnejših kulturnih institucij v 
Sloveniji, prav tako redno in zvesto nastopa kot pokrovitelj športnikom in športnim klubom. Podpira 
tudi humanitarne vsebine in poslanstva.  

 
Nagrade in priznanja:  

 Leta 2002 je Riko, d. o. o., dobil priznanje »1. mesto za okoljski izdelek 2002 za Riko hišo«. 

 Leta 2003 je podjetje Riko prejelo priznanje za poslovno leto 2002 »rating leta«, ki ga je 
podelila Bonitetna hiša I, poslovne informacije, d. o. o., skupaj z največjo bonitetno hišo na 
svetu Dun & Bradstreet. 

 Leta 2004 je bila Škrabčeva domačija nominirana za naziv Evropski muzej leta 2004. 

 Leta 2005 Charles Handy v svoji knjigi The New Philanthropists (London, 2006) Janezu 
Škrabcu zaradi njegovih donatorskih in mecenskih dejanj posveti poglavje in ga tako uvrsti 
med 23 novih svetovnih filantropistov. 

 Leta 2005 Riko, d. o. o., prejme Standard kakovosti ISO 9001. 



 Leta 2007 Janeza Škrabca časnik Finance nagradi z Nagrado za posebne dosežke v 
gospodarstvu. 

 Leta 2008 Gospodarska zbornica Slovenije nagradi Janeza Škrabca za njegove gospodarske 
in podjetniške uspehe. 

 Leta 2008 prebivalci Občine Ribnice nagradijo Janeza Škrabca z »Ribniškim pušeljcem« za 
njegov doprinos k razvoju kraja in regije. 

 Leta 2008 Univerza v Ljubljani nagradi Janeza Škrabca s plaketo »Pro Universitate labacensi« 
za njegov prispevek h kvaliteti Univerze v Ljubljani. 

 Leta 2008 si je podjetje Riko, d. o. o., prislužilo naziv Superbrand. 

 Leta 2009 predsednik Ruske federacije Janeza Škrabca odlikuje z najvišjim državniškim  
priznanjem - Orden prijateljstva.  

 Leta 2010 prejme zaradi svoje aktivne podpore kulture naziv Mecen leta, ki ga podeljuje 
časnik Finance. 

 Leta 2011 prejme naziv Naj direktor po izboru 40 najvidnejših novinarjev gospodarskih 
redakcij slovenskih medijev (Finančni sejem Kapital). 

 
 
Članstva v društvih in organizacijah: 
* član Sveta Ekonomske fakultete UL, član sveta Slovenske filharmonije, gostujoči strokovnjak EPF 
(Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor), predsednik Slovensko-kuvajtskega poslovnega foruma, 
predsednik nadzornega odbora Nemško-slovenske gospodarske zbornice, član nadzornega odbora 
UN Global Compact Slovenija, član odbora Am Cham, član društva Slovenija-Rusija, član društva 
Slovensko – kitajskega, slovensko - japonskega, slovensko - hrvaškega prijateljstva, član Lions kluba 
Ljubljana Ilirija ter član Vaškega etnološko turističnega društva Hrovača.   
 


