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PODRAVSKO PODJETJE LETA 2017 

 

Spoštovani gospod Marjan Šarec, predsednik vlade, spoštovano občinstvo. Lep in dober 
večer s strani Štajerske gospodarske zbornice.  
 
Spodbujati pozitiven odnos do podjetnosti, pokazati, da imamo v Podravju odlična 
podjetja in najboljšim izreči priznanje - to je bila, in je še, preprosta osnova projekta 
Podravsko podjetje leta, ki se letos udejanja tretjič zapored. Skupaj z angažiranjem 
mnogih sodelavk in sodelavcev Časopisne hiše Večer in zelo natančnim in predanim 
delom članic in članov dveh  komisij za izbor v okviru Štajerske gospodarske zbornice, 
tega dogodka najbrž ne bi bilo. No, zagotovo pa ga ne bi bilo brez podjetij, bolj ali manj 
prepoznavnih, na vsak način pa uspešnih, tako glede finančnih rezultatov kot tudi 
odgovornih zaposlovalcev.  
 
V letu 2017 je bila sprejeta Vizija Slovenije 2050, v nadaljevanju pa še Strategija razvoja 
Slovenije 2030. Temeljni cilj obeh dokumentov, je v resnici preprost: kakovostno življenje. 
V Strategiji Slovenija 2030 je med drugim zapisano, da je cilje mogoče uresničiti »prek 
uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, ki upošteva omejitve 
in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove«. 
Pomembno je torej vzpostavljati sistemski način trajnostnega razvoja, ki bo omogočal 
visoko produktivno gospodarstvo in ustvarjalo dodano vrednost za vse. 
 
Ko govorimo o razvoju, ne moremo nikoli imeti v mislih samo razvoja gospodarstva, ali 
projektov, ki so mu zavezane inštitucije znanja in raziskovanja, prav tako ne samo osebnih 
razmišljanj in želja o našem prihodnjem življenju. Ločitvene črte so umetne in povzročajo 
napetosti, ki se posledično poznajo pri vseh. Zato v našem projektu Podjetja Podravja ne 
ocenjujemo samo finančnih učinkov, ampak vključujemo veliko število različnih 
kazalnikov, še poseben in drugačen pristop ubiramo pri izbiri naj zaposlovalca in letos 
tudi pri izbiri najbolj perspektivnega podjetja Podravja. Nekaj podjetij v Podravju je v 
resnici skoraj nepremagljivih. Njihovi rezultati so nedosegljivi in, po pravici povedano, 
smo se malo »zasekirali«: »A bo to v redu, da bodo nekatera podjetja vedno med 
najboljšimi oz. najboljša? To vendar ne bo zanimivo!« No, potem pa smo razmislili in 
ugotovili, da je to odlično, saj pomeni, da vzdržujejo svojo formo, da vlagajo v razvoj in 
inovacije, da pridobivajo nove kupce in vstopajo na nove  
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trge in da niso najboljša zato, ker so velika, ampak zato, ker so dobra, ker so v resnici 
nosilci razvoja, odlični zaposlovalci. So temelji podravskega gospodarstva in da - kar naj 
bodo vedno najboljša. In spomnili smo se, da smo že pred desetletji imeli mnoga dobra, 
tudi svetovno znana in priznana podjetja, pa so propadla. Mogoče tudi zato, ker jim 
nismo pripoznavali njihove odličnosti in smo prehitro pustili, da so šla v pozabo. In rekli 
smo si, da nikakor tega ne smemo več dovoliti, pa tudi če bodo najboljša podjetja 
najboljša naslednjih toliko desetletij. Biti moramo ponosni na vsako podjetje, ki svojo 
odličnost dosega na trgu, v neizprosni konkurenci in z veseljem jim dajemo priznanje in 
zahvalo. In s ponosom jih promovirajmo vedno in povsod in to prosimo tudi vse vas, ki 
boste danes čestitali najboljšim!  
 
Prav tako kot na najboljša, smo ponosni tudi na podjetja, ki se iz kategorije mikro 
prebijejo v kategorijo majhna ali iz kategorije majhna v kategorijo srednje velika. In 
želimo si, da bi se kakšno kdaj prebilo tudi v kategorijo velika podjetja, saj so prav ta 
podjetja tista, ki potegnejo za seboj optimizem in razvoj.  
 
Če je Slovenija v Strategijo razvoja 2030 zapisala, da je naš cilj kakovostno življenje, v 
Štajerski gospodarski zbornici dodajamo, da kakovostno življenje pomeni tudi in 
predvsem funkcioniranje in sožitje gospodarstva z okoljem in zaposlenimi. Kakovostno 
življenje pomeni tudi stabilno zaposlitev in delo, ki nam prinaša ne samo plačo, ampak 
nas tudi izpopolnjuje in motivira za učenje.   
 
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. Projekt Podjetje 
Podravja je eden tistih, ki nam omogoča, da rečemo: »Res je, v Podravju imamo 
probleme, mnogih podjetij, ki so bila včasih temelj našega življenja in dela, danes ni več. 
Ampak hkrati pa s ponosom povemo, da imamo, da je nekaj njih še ostalo in da imamo 
tudi veliko novih in dobrih gospodarskih družb. In imamo ljudi, ki se trudijo. In prav te 
danes izpostavljamo in se jim zahvaljujemo. Bodite ponosni, da ste najboljši! Hvala. 
 
mag. Aleksandra Podgornik 
Direktorica ŠGZ 
 

Maribor, 23.10.2018 


