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Solzne oči nagrajencev
Rdeča nit letošnjih nagrad GZS je bila formula uspeha, rdeča nit 
prireditve pa skrivni podeljevalci, ki so nagrajencem ob razkritju 
zvabili solze v oči. 
Barbara Perko, foto: Barbara Reya

Več o  
Nagradah GZS

Nagrade so letos podeljevali ljudje, ki so nagrajencem blizu. Bodisi so odigrali pomembno vlogo na njihovi 
poslovni poti bodisi so jim opora in zgled v življenju. Pomembno vlogo pa so odigrali tudi na sami podelitvi 
nagrad, saj so o tem, kakšno nalogo bodo imeli, morali molčati. Da jim je vsem v celoti uspelo, smo se lahko 
prepričali po odzivih nagrajencev. 

Prav poseben večer je bil tudi za družine nagrajencev, ki niso mogle skrivati ponosa. Kot so povedali na 
sprejemu po podelitvi, so nagrade odraz trdega dela in spodbuda za naprej. Njihova naloga pa je nagrajen-
cem še naprej nuditi moralno podporo in jim prisluhniti. gg

Tiskano na papirju Sora Matt 1.1., 80g papirnice GORIČANE.



48. podelitev Nagrad GZS

glas gospodarstva plus, april 2016 21

»Zdaj mu delam šestindvajseto bilanco. Če bi šli pogledati za nazaj, bi 
videli, da sta bili prvi dve narejeni še na kartice, na papir.«  
Skrivni podeljevalec Stanislav Pupis

»Presenečen sem bil, ker mi je 
rekel, da ne gre na prireditev. 
Čudno se mi je zdelo, ker sva 
do sedaj vse skupaj naredila. 
Spraševal sem se, ali je to 
najin zaključni račun. Ko sem 
videl silhueto, pa mi je postalo 
jasno.«  
Marjan Batagelj, Postojnska 
jama

»Solze so mi prišle v oči. 
Vsaka čast mojemu sinu, da 

je imel toliko poguma, da 
je prišel s kipcem na oder. 

Verjamem, da mu je bilo 
težko to skrivati pred menoj.«  

Borut Triplat, Omco Feniks  

»Težko je bilo skrivati mojo nalogo. Tako doma kot tudi danes tukaj.« 
Skrivni podeljevalec, sin Aljaž Triplat

»Občutki so zelo lepi. 
Lahko rečem, da sem 
ponosen na naše podjetje 
in pozitivno presenečen 
nad organizacijo tega 
dogodka.«  
Alen Šinko, Kovis 

»Vesel sem bil tako kot nagrajenec Alen Šinko, ker ga poznam in vem, 
koliko truda vlaga v podjetje.«  
Skrivni podeljevalec Samo Hribar Milič

»Zelo sem ponosna, da je moja dobra prijateljica dobila to zasluženo 
priznanje. Čudovito je bilo, da sem ji prav jaz podelila to nagrado. Videla 
sem, da je tudi njo to prijetno presenetilo, zato mi je bilo še lepše pri srcu.« 
Skrivna podeljevalka Mojca Blažič

»Presenečenje je 
uspelo, ker sva z Mojco 
skupaj ustvarjali SAOP. 
Vesela sem, da sem 
lahko delila to nagrado 
z njo.«  
Sonja Šinigoj, SAOP
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»Med prireditvijo sem 
razmišljal, kdo bi lahko 

bil moj podeljevalec. 
Pomislil sem na očeta, 

kakšnega sodelavca 
ali prijatelja, vendar 
nisem bil prepričan. 
Presenečenje je bilo 

odlično.«  
Miran Rauter, Hermi

»Jabolko ne pade daleč od drevesa. Ko sem mu predal podjetje, tudi za 
minuto nisem podvomil vanj.«  
Skrivni podeljevalec, oče Herman Rauter

»Presenečenje je v celoti 
uspelo, nič nisem vedel. 
Občutki so zelo lepi, dan, 
ko se bodo vsi vtisi strnili, 
pa še pride.«  
Andrej Poklič, GKN 
Driveline Slovenija

»V podjetje je prišel kot mlad inženir. Bil je zelo uporaben in zelo resno 
se je lotil reševanja problemov. Nanj sem se zanesel. Vedel sem, da bo 
odreagiral strokovno, hitro in zadevo rešil. Za seboj je potegnil ljudi, ki so 
ugotovili, da je pošten in korekten do delavcev. Istočasno pa je zahteval 
red in disciplino.«  
Skrivni podeljevalec Bojan Leskovar

»Bila sem zelo 
presenečena in zelo 
vesela. Vesela sem, ker so 
tukaj tudi sodelavci, ker so 
to naši rezultati.«  
dr. Jožica Rejec, Domel

»Srečen sem, da je to doletelo Jožico, ker je izredno pozitivna za okolje v 
katerem dela, bistra, potrpežljiva in ta nagrada je rezultat tega.«  
Skrivni podeljevalec Janez Nastran




