PODRAVSKO PODJETJE LETA 2015
Spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovano občinstvo. Lep in dober večer s strani
Štajerske gospodarske zbornice.
Spodbujati pozitiven odnos do podjetnosti in izpostaviti najboljša podjetja Podravja. To
je preprosta osnova projekta Podravsko podjetje leta, ki se sedaj, po skoraj letu dni
prvih pogovorov za sodelovanje z Večerom, izteka v prvi podelitvi priznanj. Zahvaljujem
se Večeru in njegovemu direktorju Urošu Haklu za njegovo idejo in seveda tudi
angažiranje, ki, kot rečeno, danes dobiva konkretne oblike in oboji se bomo zelo
potrudili, da bo projekt tekel tudi v prihodnje.
Štajerska gospodarska zbornica z mnogimi aktivnostmi in v sodelovanju z različnimi
partnerji spodbuja pozitiven odnos do podjetnosti in podjetništva, saj je to v resnici
edini način do boljšega socialno ekonomskega položaja ljudi in do napredka. Napredka
podjetij, regije, Slovenije. Vsi vemo, da je delo in zaposlitev naš temelj, zato vsi
potrebujemo dobra podjetja. Res je, v Podravju imamo probleme, mnogih podjetij, ki
so bila včasih temelj našega življenja in dela, danes ni več, imamo veliko novih, ki pa v
neugodni strukturi gospodarstva ne morejo dosegati takšnih uspehov, ki bi omogočala
rast in razvoj in ki bi jih v nekih drugih okoliščinah lahko. Pa vendar - najdemo tudi
veliko dobrih gospodarskih družb, ki vzpostavljajo in razvijajo uspešne proizvodne
programe, srečamo odlične izvoznike in motivirajoče delodajalce. Imamo ljudi, ki se
trudijo. In prav te smo se namenili izpostaviti, jih pohvaliti in se jim zahvaliti, jih
postaviti za zgled in spodbudo.
Na osnovi javno dostopnih podatkov smo jih med 7.893 gospodarskimi družbami, ki so
v letu 2015 delovala v Podravju, k sodelovanju za izbor naj podjetja Podravja povabili
220. Razdelili smo jih po uveljavljeni metodologiji med mikro, majhna, srednje velika in
velika in se dogovorili, da bomo med srednje velikimi in velikimi poiskali še naj
zaposlovalca. Imenovali smo dve strokovni komisiji. Prva, ki jo je vodil dr. Roman
Glaser, predsednik Štajerske gospodarske zbornice, je po določenih kriterijih in sprejeti
metodologiji, v vsaki od omenjenih kategorij izbrala najbolj uspešno, torej je izbrala 4
podjetja.
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Druga komisija, ki jo je vodila Brigita Juhart, direktorica za kadre v slovenskobistriškem
Impolu, je izbrala naj zaposlovalca Podravja za leto 2015. Obe komisiji sta pregledali
veliko podatkov, opravili zares veliko delo in na koncu soglasno izbrali nagrajence tega
prvega izbora. Hvala predsednici in predsedniku komisij in seveda vsem članom iskreno upamo na njihovo prihodnje sodelovanje.
Letošnje leto je olimpijsko leto, zato si bom dovolila malo športne terminologije. Šport
pomeni izjemne napore in prizadevanja, veliko odrekanja, in vedno potrebuje tudi
malo sreče. Tako je tudi v gospodarstvu: podjetništvo ni lahka disciplina, mnogi se v
tekmi tudi spotaknejo, padejo, se poškodujejo. Ampak pravi med njimi vedno znova
zberejo neko pozitivno energijo in nadaljujejo v začrtani smeri. Ja - včasih nekateri tudi
menjajo disciplino, ali pa se uvrstijo na paraolimpijske igre, vendar pravi športnik
ostane športnik celo življenje. Spomnite se samo našega Leona Štuklja in vsem nam bo
jasno, o čem govorim. Takšni so pravi športniki, takšni so tudi pravi podjetniki podjetni celo življenje. Takšne tudi potrebujemo. In jih tudi imamo - zato jih tudi želimo
pohvaliti in se jim zahvaliti. In ker vemo, da je lepo dobiti pohvalo, se bomo dobro
počutili, ko bomo najboljšim rekli, da so zares dobri in da naj bodo, za njih in za nas
vse, takšni tudi v prihodnje. Prepričana sem, da tako čutijo na Večeru in tako čutimo
tudi na Štajerski gospodarski zbornici. Kot že povedano – to je prva podelitev priznanja
naj podjetje Podravja. Prihodnje leto bomo ponovno izbirali – vabljeni k sodelovanju, s
svojimi dobrimi rezultati, seveda. Hvala.
mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica ŠGZ
Maribor, 6.10.2016
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