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Doktor Mark Pleško je soustanovitelj in pretežni lastnik tehnološkega podjetja Cosylab, d.d., ki je bil 
ustanovljen kot spin-off Instituta Jožef Štefan. Skupina Cosylab, ki ima svoja podjetja tako v Sloveniji kot 
v tujini, je na področju fizikalnih raziskav vodilni ponudnik strojnih in programskih rešitev za kontrolo 
jedrskih pospeševalnikov in fuzijskih reaktorjev. Na področju medicinskih raziskav nudi sisteme za izvajanje 
postopkov zdravljenja rakavih obolenj (protonska terapija), s postopki jedrske fuzije pa razvijajo nove 
generacije čiste energije.

Od same ustanovitve poslujejo na svetovnem trgu, kjer dosegajo 89 odstotkov prihodkov s 26 odstotno 
povprečno rastjo v zadnjih treh letih. Izvozni trgi so razvite države – ZDA, Nemčija, Švedska, Avstrija, Italija, 
Francija, Švica, Kitajska, Poljska, Južna Koreja in Japonska. Na najpomembnejših trgih krepijo svojo 
prisotnost z ustanavljanjem lastnih podjetij. Njihovi kupci oziroma partnerji so pretežno raziskovalne 
institucije s katerimi sodelujejo v skupnih projektih. Od šestih največjih svetovnih fizikalnih projektov, 
sodeluje Cosylab kar v petih.  Izjemno 23 odstotno rast dosega družba pri dodani vrednosti na zaposlenega, 
ki znaša visokih 145 tisoč Eur in je trikrat višja od povprečne vrednosti v dejavnosti. Tudi dobičkonosnost 
kapitala je v zadnjih treh letih znašala 49 odstotkov, dosežena EBITDA marža v letu 2016 pa je bila s 54 
odstotki še enkrat višja od konkurence. 

Viziji družbe »biti tržni vodja v rastočih nišnih trgih« sledi dolgoročna strategija razvoja, inovacij, investicij 
in prodaje. Z registrirano razvojno skupino 70 raziskovalcev sodelujejo z domačimi in tujimi univerzami 
in raziskovalno sfero v preko tridesetih programih, projektih in razpisih, kjer imajo velikokrat vodilno 
vlogo. Kot soustanovitelji in člani so sodelovali in še sodelujejo v številnih inovativnih partnerstvih kot 
npr.: ScienceTech, strateških razvojno-inovacijskih partnerstvih Pametna mesta in stavbe, Mobilnost, 
Medicina in zdravje, tehnoloških mrežah ICT in Tehnologija vodenja procesov, kompetenčnih centrih 
Sodobne tehnologije vodenja in Opcomm, RCSG SiEVA, itd. Investirajo predvsem v razvojno opremo in v 
zaščito intelektualne lastnine. Visoka razvojna naravnost doprinaša k rasti zaposlovanja predvsem visoko 
izobraženega kadra, ki predstavlja kar 90 odstotkov od 105 zaposlenih v 2017. V kadrovski politiki uporabljajo 
najsodobnejše pristope razvoja organizacije in ljudi, za pridobivanje novih kadrov so ustanovili Akademijo, v 
okviru katere sodelujejo domači in tuji študentje v različnih projektih in praktičnem delu.

Globalno umeščenost in pomen podjetja potrjuje aktivna vloga dr. Marka Pleška v domačih in tujih 
inštitucijah, svetih, društvih in družbah kot tudi v odboru EU-Japan Business Round Table, skupine 49 
predsednikov in direktorjev največjih in najvplivnejših podjetij iz EU in Japonske, ki dajejo priporočila EU 
komisiji in japonski vladi v gospodarskih zadevah.  


