
98 glas gospodarstva, posebna izdaja, marec 2018

Zanimivosti

Skrite strasti nagrajencev
Streljanje, surfanje, petje, premagovanje ovir je le nekaj skritih strasti 
letošnjih nagrajencev GZS. 
Polona Movrin, foto: Barbara Reya

»Premagovanje ovir. Vem, da ta odgovor kaže, da sem nor, 
ampak ravno zato sem postal podjetnik. Prej sem se igral raču-
nalniške igre z ugankami, zdaj imam dovolj iger, ugank in ovir v 

pravem življenju.«
dr. Mark Pleško, Cosylab

»Dolga potovanja brez telefona. Baterija se po treh dneh običajno 
sprazni in če nimaš s sabo polnilca, ni tvoja krivda. Vsak ima na začetku 

težave, vendar je vsak dan brez telefona lažji. Včasih so bila potovanja 
bolj eksotična, jugovzhodna Azija je bila naša priljubljena destinacija, 
zdaj pa so potovanja prilagojena družini. Vrnili smo se na Jadran in ga 

ponovno odkrivamo z otroki.«
dr. Robert Golob, GEN-I

»Torej, če posel zanemarimo, so to potovanja po svetu in odkrivanje 
novih dežel in kultur. Šele ko greš ven iz naše resnično male države, 
ven pa moraš iti, da tu in tam zajameš sapo, lahko spoznaš, ali vsaj 
poskušaš spoznati, kako velik je svet, kako je drugačen, bogat in reven 
in kako skromni in previdni moramo biti, ko govorimo o drugačnosti, 
raznolikosti, sprejemanju in dajanju.«
Branko Kamenšek, Lek Veterina

»Nimam rad skrivnosti. Rad imam tišino, če pa nisem sam, se rad 
pogovarjam, niti tri sekunde ne morem biti tiho. Nimam nekih skritih 
strasti, vse želim spremeniti v realnost. Tisto, kar imam rad, kar je 
moja strast, takoj vržem na mizo in naredim plan, kako to uresničiti. 
Skrivnost ni zame, kot rečeno, sem tudi težko tiho.«
Ivan Kralj, Arex

»Brez odgovora, skrito naj bo skrito.«
Iztok Špan, Tajfun Planina
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