
 

   

 

_______________________________________________________________________________ 
 

Ulica talcev 24, 2000 Maribor, Slovenija, T:+386(0)2 2208700, F:+386(0)2 2208711, e-pošta: info@stajerskagz.si, www.stajerskagz.si 
Mat. št.: 2317818, ID št. za DDV: SI29710065, Poslovni račun: SI56045150002197170 pri NKBM d.d. 

Štajerska gospodarska zbornica je registrirana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, št. vl. 1/13618/00 

 

PODRAVSKO PODJETJE LETA 2018 

 

 

Spoštovani gospodarstveniki, cenjeni gostje in vsi, ki vam je štajersko gospodarstvo pomembna 

prioriteta v življenju in delu. 

 

Projekt, s katerim na svojevrsten način promoviramo gospodarstvo v področju delovanja 

Štajerske gospodarske zbornice in s katerim v opreki z lažno slovensko skromnostjo suvereno 

pokažemo na tiste, ki merijo visoko, je prerasel svoje prvotne okvirje. In tega smo veseli, ne 

nazadnje smo na to ponosni. Njegova prepoznavnost je že postala vseslovenska; izbor je 

prerasel v gibanje, ki nas vleče v prihodnost, v neizogibno internacionalizacijo, v sodobno 

upravljanje vseh poslovnih funkcij in v ustvarjanje ter materializacijo mnogih konkurenčnih 

prednosti.  

 

S ponosom ugotavljamo, da smo z javnim in na empiričnih kriterijih temelječim izpostavljanjem 

najboljših podjetij v okolju spodbudili in jasno izpostavili tudi sicer nujne procese vsesplošnega 

prestrukturiranja in razvoja. To nam je uspelo tudi zato, ker je tekmovalnost conditio sine qua 

non vsakega poslovnega procesa. Bolj kot smo internacionalizirani, bolj se moramo uveljavljati s 

svojim znanjem, sposobnostmi, motivacijo, inovativnostjo. Pa tudi z regijskimi komparativnimi 

prednostmi in tradicijo.  

 

Vsako od izpostavljenih podjetij je uspešno in na svojstven način uspelo stopiti iz povprečja. S 

tem je dokazalo, da je tudi v našem okolju mogoče biti uspešen in konkurenčen. Hkrati je vsako 

od teh podjetij primer dobre prakse in s tem neprecenljivi gradnik nadaljnjega razvoja celotne 

regije. Vsako tako izpostavljeno podjetje namreč dokazuje, da je kljub vsem, tako pogosto 

kritiziranim pogojem gospodarjenja v naši državi, mogoče biti odličen in da je mogoče biti lider. 

In če nam ti liderji kažejo prave razvojne smernice in dokazujejo, da jih je mogoče materializirati, 

smo dejansko lahko uspešna, na ustvarjanju novih in dodanih vrednosti temelječa družba. 

 

Izboru najboljših v kategorijah mikro, majhnih, srednje velikih in velikih podjetij, smo letos dodali 

izbor najuspešnejše skupine podjetij. In seveda izbirali smo tudi naj zaposlovalca Podravja.  
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Obsežno delo sta opravili dve komisiji:  v komisija za izbor naj podjetja, ki sem jo vodil, so bili še 

Melita Ferlež, mag. Jožica Planinšec Deržek, dr. Borut Bratina, Milan Jarc in mag. Aleksander 

Bratina. Komisijo za izbor naj zaposlovalca je vodil Damir Battisti, v njej pa so bili še Janez 

Horvat, Marijan Hertiš, Vesna Rajh in Blanka Žerjav. Vsem se iskreno zahvaljujem za njihovo 

delo, ki ni bilo enostavno, a so ga strokovno in prizadevno opravili.  

 

Izbor najuspešnejših podjetij že ves čas izpostavlja spoznanje, da je simbioza med skupinami 

podjetij, velikimi, srednjimi, malimi in mikro podjetji pravzaprav vezni člen gospodarske moči 

regije. Podjetja, ki iz leta v leto, iz izbora v izbor, sestavljajo mozaik najboljših, predstavljajo 

temelj sedanje gospodarske moči regije in regija na njih računa tudi v prihodnjem zagotavljanju 

razvoja in blagostanja vseh njenih prebivalcev. Tudi takšni izbori in priznanja spodbujajo mnoge, 

včasih tudi speče potenciale v okolju. In to je, nazadnje, naše poslanstvo.  

 

Hvala vsem, ki nas pri tem podpirate, razumete in spremljate! 

 

Na koncu izrekam v imenu Štajerske gospodarske zbornice in v svojem imenu priznanje in 

čestitke izbranim najboljšim podjetjem, njihovim zaposlenim in vodjem. Želim jim nadaljnjo rast in 

uspešno poslovanje. Bodite sleherni dan ponosni na svoje dosežke! 

 

Dr. Roman Glaser, 

predsednik Štajerske gospodarske zbornice 

 

 

 

Maribor, 16. oktober 2019 

   

 
 


