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Marjana Lavrič Šulman
direktorica 

Futura DDB d.o.o.
Ljubljana

Domače in tuje nagrade s področja oblikovanja in oglaševanja 
pogosto najdejo svoje mesto v vitrinah družbe Futura DDB. 
Družba, ki jo že 12 let vodi ženska, v primerjavi s panogo 
ustvari skoraj še enkrat višjo dodano vrednost in čisti 
dobiček na posameznika. Vključili so se v mrežo DDB in 
delujejo na mednarodnih trgih, z lastniškimi vstopi pa 
širijo ponudbo storitev na sorodne dejavnosti. Razvili so 
inovativne in sodobne pristope v vodenju in upravljanju 
podjetja, imenovane 3P: people, product, profit. Direktorica 
dobro uravnava službeno in družinsko življenje, na katero se 
spomni ob vsakem pogledu na svoje zapestje. Vodi jo občutek 
pripadnosti in odgovornosti do dela in klientov. 

NagrajenciUvodnik

Ne ustrašimo se črnih oblakov

Po njih bi se morali zgledovati. Pozitiven pogled na 
svet olajša srečevanje z izzivi, spopadanje s težavami 
in premagovanje ovir. Že Winston Churchill je dejal: 
»Pesimist vidi težavo v vsaki priložnosti, optimist vidi 
priložnost v vsaki težavi.« 

Res je, da je Slovenija zdaj v razvojnem, političnem 
in socialnem krču, vendar pa je tudi res, da celotna slika 
slovenskega gospodarstva ni tako črna, kot prikazujejo 
nekateri. To ne pomeni, da nimamo težav. Imamo jih, 
a najdemo tudi rešitve in naše ambicije izkoristimo za 
izpeljavo dobrih razvojnih projektov. Imamo izvozno 
ambiciozno in razvito gospodarstvo. Izvažamo skoraj 
dvakrat toliko kot v letu 2000. Slovenija na prebivalca 
izvozi šestkrat toliko kot Grčija in dvakrat toliko kot 
Italija. Imamo napredne tehnološke rešitve, inovativno 
poslovno okolje, moderen dizajn po najsodobnejših 
načelih oblikovanja, dobro razvito infrastrukturo, 
okoljsko ozaveščenost in visoko izobraženo delovno 
silo. Ponašamo se s številnimi odličnimi podjetji, 
ki širijo naš ugled po svetu. Najnovejša tehnološka 
spoznanja že danes vgrajujejo v svoje razvojne in 
proizvodne strategije. Imamo številne v svetu priznane 
blagovne znamke, ki kažejo na izjemno kakovost 
slovenskih izdelkov na najrazličnejših, predvsem 
nišnih področjih, na visoko dodano vrednost in 
posledično uspešno konkuriranje drugim podjetjem 
na svetovnem trgu.

Andrej Gradišnik
glavni direktor

Metal Ravne d.o.o., Skupina SIJ – Slovenska 
industrija jekla, Ravne na Koroškem

Kriza v letu 2008 je pustila velike posledice prav v jeklarski 
industriji – 55-odstotni upad trga. A kar je za nekatere težava, 
je bilo za Metal Ravne izziv. Direktor družbe je strategijo 
usmeril na tri področja: večja vlaganja v razvoj novih izdelkov, 
okrepitev prodajne funkcije in zniževanje stroškov. V manj 
kot dveh letih je družba dosegla izjemno rast dobička, izvoz 
pa presega 75 odstotkov prodaje in to na visoko razvitih in 
zahtevnih trgih EU in ZDA, hkrati pa s specializiranimi nišnimi 
izdelki vstopajo na nove trge. Vlaganja v opremo, lastni razvoj 
novih vrst jekel, znanje in sodelovanje s kupci zagotavljajo 
dolgoročno razvojno naravnanost podjetja. Koroškemu 
lokalpatriotu pa višave niso dovolj le v poslu. Lani je z odpravo 
Koroška 8000 osvojil himalajski osemtisočak Broad Peak, 
dvanajsto najvišjo goro sveta.

mag. Samo Hribar Milič
predsednik GZS

Med uspešna in inovativna podjetja sodijo tudi 
letošnji nagrajenci GZS za izjemne gospodarske 
in podjetniške dosežke. Ne le, da se zavedajo 
pomembnosti dolgoročnega strateškega delovanja in 
dajejo pomemben poudarek razvoju. Poleg tega, da so 
poslovno uspešna, izpolnjujejo tudi najbolj zahtevna 
merila odličnosti, inovativnosti, družbene odgovornosti 
ter povezanosti z lokalnim okoljem. 

Vedno znova poudarjamo, da je gospodarstvo 
ključ za socialno stabilnost in gospodarski razvoj. 
Brez uspešnega gospodarstva ne bo napredka in tudi 
ne novih delovnih mest. Da pa bodo podjetja lahko 
tudi v prihodnjih letih uspešna, pričakujemo polno 
odgovornost in zavzetost politike za izvedbo ukrepov 
za izhod iz krize. Naj si vlada postavi jasne in merljive 
cilje. Naj poskrbi za razbremenitev gospodarstva, za nov 
razvojni zagon in hkrati za hiter izhod iz političnega krča, 
ki bo tako kratkoročno kot tudi srednjeročno povečal 
stabilnost države. 

Naj politika končno prisluhne gospodarstvu, 
predvsem uspešnim poslovnežem z vizijo. Le v 
optimističnem, konstruktivnem in razvijajočem se 
okolju bomo namreč tudi v prihodnje, tako kot letos, 
lahko nagrajevali tako odlična podjetja. 

Tudi letos imamo vrhunske nagrajence Gospodarske zbornice 
Slovenije za izjemne gospodarske dosežke. V času, ko je v 
Sloveniji optimizma in pozitivnega pristopa veliko premalo. 
Črnogledost je postala svojevrsten nacionalni šport, ki pa 
težav, s katerimi se spopadamo, nikakor ne odpravlja. Toda, ali 
je res toliko črnih oblakov ali pa smo si nadeli že preveč temna 
očala. Takšnih svetlih točk v slovenskem gospodarstvu, kot so 
letošnji nagrajenci GZS, je veliko. Uspešni so prav zato, ker se 
ne ustrašijo črnih oblakov.

Vedno zrem na srčno stran sveta …
Nara Petrovič, soustvarjalec lepšega sveta

Vedno sem živel od potrebe po 
pozitivnem. Da bi pozitivno odrivalo 
proč vse, kar je bilo pri meni že 
negativnega. 
Boris Pahor, pisatelj

Optimistični ljudje znajo dobre 
dogodke razvleči v času.
Dr.  Aleksander Zadel, psiholog

Utrinki iz scenarija 
slavnostne podelitve:



Andrej Repše
direktor 

ARMAT PROJEKT d.o.o.
Krmelj

Družba Armat Projekt in njen direktor se ukvarjata z 
načrtovanjem in izvedbo montažnih objektov ter izdelavo 
jeklenih konstrukcij, fasadnih elementov, strešnih kritin 
in nadstreškov za avtomobile. Gradbeno podjetje je kljub 
krizi v zadnjih dveh letih ustvarilo še enkrat večji dobiček in 
dodano vrednost na zaposlenega od povprečja v panogi. Kot 
pravi direktor družbe, ki deluje tudi dobrodelno, dobri odnosi 
s strankami in pravično poslovanje zagotavljajo uspehe. 
Z inovativnimi rešitvami posodabljajo tehnološke rešitve 
gradnje v smeri energetske učinkovitosti in ekoloških zahtev. 
Je sedmi od dvanajstih otrok, ki so živeli v kmečkem okolju. 
Bilo je lepo, a tudi težko, pravi. Spomini na družino in zgodnja 
leta življenja mu dajejo potrebno energijo in elan za uspešno 
poslovno življenje. 

Emil Marinšek
direktor

MAREMICO, d.o.o.
Ljubljana

Vodne vzmetnice, modularna ležišča in vzglavniki so srce 
družbe Maremico ter njenega direktorja in lastnika. Razvojno 
usmerjeno podjetje se lahko pohvali z vrhunskimi vodnimi 
vzmetnicami in ležišči, posebnost pa je poslovni model 
množičnega izdelovanja personaliziranih ležišč. Rast dobička, 
dodane vrednosti na zaposlenega in številne nagrade za 
inovacije potrjujejo usmeritev podjetja, ki jo dograjujejo 
s sodelovanjem v projektih, inovativnih skupinah in s 
fakultetami. Družbeno odgovornost izkazujejo z donacijami 
Zvezi prijateljev mladine, zavodom in bolnišnicam. Najbolj 
uživa v delu z ljudmi in inovacijah. Številnim hobijem, kot 
so jadranje, potapljanje in popotništvo, je skupno eno 
– fotografiranje. Ujeti trenutki so vedno dober razlog za 
družinsko obujanje spominov. 

NagrajenciNagrajenci

Janez Novak
direktor

RLS merilna tehnika d.o.o.
Komenda

Družba, ki je v lasti njenega direktorja in angleškega podjetja 
Renishaw International, je v zadnjih letih izrazito vlagala 
v razvoj novega jedra izdelkov, nove prostore in opremo. 
Rast prodaje, ki je kar 95-odstotno usmerjena na tuje trge, je 
izjemna ravno zaradi vse večje avtomatizacije in robotizacije 
okolja, s čimer je zagotovljen tudi dolgoročni razvoj družbe. 
Dodana vrednost na zaposlenega je skoraj za polovico višja 
od povprečja panoge. Družba, ki sicer izdeluje rotacijske in 
linearne senzorje pomika in zasuka, je prva na svetu razvila 
rešitev za magnetni rotacijski dajalnik. Ker ve, kako pomemben 
je osebni odnos, se direktor trudi vse svoje zaposlene poznati 
po imenu. Je strasten turni smučar in njegov cilj je na smučkah 
prehoditi celotno alpsko verigo. 

Petra Melanšek
direktorica

VIVAPEN d.o.o. 
Celje 

Družinsko podjetje Vivapen deluje že od leta 1967, direktorica 
pa je njegovo vodenje prevzela od očeta, ki v podjetju ostaja 
aktiven. Lasten razvoj in inovativne rešitve proizvodnje pisal 
in nalivnih peres družbo uvrščajo v sam vrh proizvajalcev v 
svetovnem merilu. Med drugim so razvili svoj odvajalni sistem 
za črnilo, ki skrbi za pravilen pretok črnila iz črnilnega vložka 
na konico pisala. Njihova pisala imajo dodan tudi napis »Made 
in Slovenia« oziroma »Made in EU«, s čimer delček Slovenije 
pristane v rokah vsakega končnega kupca pisal. Iz proizvodnje 
za svojo uporabo vzame nekaj pisal, na svoji delovni mizi ima 
deset lončkov s pisali, v torbici pa s sabo nosi vsaj dve. Tam je 
tudi darilce, ki ga je v mladosti prejela od očeta. 

Dokler ni Ljuben Dimkaroski zaigral 
na znamenito piščal, ki smo jo 
odkrili arheologi, svet ni verjel kaj 
smo našli.
Mag. Barbara Ravnik, direktorica Narodnega muzeja

Optimizem je gonilo razvoja. 
In slovenska družba je v zadnjih 
30 letih napredovala.
Dr. Lilijana Šprah, psihiatrinja

Ddr. Francko Premk (ZRC SAZU) 
predlagam, ker ima v svojem srcu 
veliko ljubezni in veliko svetlobe  
v očeh.
Ljuben Dimkaroski, akademski glasbenik

Človek, ki ima rad, kar dela, je po 
navadi optimističen zaradi tistega, 
kar dela.
Dr. Borut Telban, antropolog



Mag. Vojmir Urlep
predsednik uprave

Lek farmacevtska družba d.d.
Ljubljana

Farmacevtska družba Lek in predsednik njene uprave 
razumeta pomembnost usmerjenosti v tehnološko zahtevne 
razvojne projekte. Članica skupine Sandoz, ki je v stoodstotni 
lasti švicarske skupine Novartis, ima razvit sistem podpore 
inovacijam, kar potrjujejo številne nagrade. Družbo odlikujejo 
izjemni tržni in razvojni rezultati, ki jih v primerjavi s panogo 
dosega predvsem v prihodkih na zaposlenega in dodani 
vrednosti na zaposlenega. Lek je s sedmimi proizvodnimi 
lokacijami in tremi razvojnimi centri za najzahtevnejše 
produkte največji razvojni center Sandoza. Družba je samo v 
letu 2011 na 72 svetovnih trgov vstopila s 745 novimi izdelki. 
Tujina pa ne pritegne le Leka, ampak tudi predsednika njegove 
uprave. Bolj kot je lokacija nenavadna, eksotična in oddaljena, 
manj kot je obljudena, boljše je.

Mag. Dejan Turk
predsednik uprave

Si.mobil d.d. 
Ljubljana

Nove tehnološke rešitve, inovativne ideje, lastno znanje, 
nenehno prilagajanje ponudbe povpraševanju na trgu. 
Tako za družbo Si.mobil kot predsednika njene uprave so 
to vsakodnevni izzivi. Številne nagrade, ki sta jih prejela 
družba, sicer v 100-odstotni lasti skupine Telekom Austria, in 
predsednik uprave, pa so tudi posledica sodobnih, inovativnih 
pristopov v vodenju podjetja. Inovativni so tudi pri varovanju 
okolja, sodelovanju v širših ekoloških projektih in družbeno 
odgovornih aktivnostih. Čisti dobiček na zaposlenega skoraj 
dvakratno presega vrednost v panogi. Predsednik uprave 
o svojih zaposlenih govori v superlativih. Prav ti so mu tudi 
podarili napravo, s katero mu želijo pomagati, da družbo še 
naprej pelje v pravo smer. 

Pozitivne zgodbeNagrajenci

Če sem slabe volje, trikrat vdihnem 
in izdihnem, grem po najljubšo 
igračo, jo stisnem, grem spat in 
zjutraj se zbudim dobre volje.
Neža, 10 let

Optimist je nekdo, ki misli, da se bo 
vse dobro končalo.
Žan, 10 let

®

Koliko jih poznamo?
»Veste, da je v Sloveniji ogromno pozitivno naravnanih 
ljudi? Stavim, da vsak izmed nas pozna vsaj enega, ki 
pozitivno gleda na svet, življenje. Pa ne stavim rad, sem 
preveč previden. Ampak tokrat sem prepričan, da imam 
prav. Zakaj? Ker smo naredili poseben preizkus, ki to 
dokazuje.« To so besede voditelja prireditve Jose-a, ki 
so dobile svojo potrditev v verigi optimizma.

Mi pa smo naredili še en preskus. Oblikovali smo 
mrežo pozitivno naravnanih in optimističnih podjetij. 
Predstavili vam jih bomo, skupaj z podrobnostmi s 
slavnostne podelitve nagrad, v posebni izdaji revije Glas 
gospodarstva, ki bo izšla prihodnji teden. Vas zanima, 
kaj imajo povedati naslednja podjetja?
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Če želite prejeti posebno izdajo nam sporočite na e-naslov 
info@gzs.si, kamor lahko pošljete tudi svojo pozitivno misel.



Video – optimisti 

Ideja, snemanje, montaža in režija: 

Nejc Levstik

Koordinacija: Suzana Bajuk 

Video projekcije VJ/DJ

Vesna Krebs

Grafična zasnova

Zoran Pungerčar

Nastopajoči

Glasbeni nastop: Murat & Jose

Povezovalca prireditve:

 Jose in Ula Furlan

Slavnostni govorniki

Janez Škrabec, 

predsednik Komisije za nagrade GZS

Samo Hribar Milič, 

predsednik GZS

Fotografije

Žare Modlic

Organizator in naročnik dogodka GZS

Direktorica projekta: Ariana Grobelnik 

Ekipa: Mojca Osojnik, Eva Žontar, Tajda 

Pelicon, Andrej Brvar, Samo Grčman, 

Vinka Krajner, Branka Murn, Gregor 

Bohnec, Tadej Kreft, Andreja Abram, 

Simona Rataj, Darja Močnik

Zasnova in produkcija dogodka

PM, poslovni mediji, d.o.o.

Vsebinska zasnova in vodenje 

projekta: Igor Savič, Anja Garbajs

Scenarij: Simon Novosel, Igor Savič, 

Anja Garbajs

Video – nagrajenci

Režija prireditve: Miha Knific

Snemanje in montaža video portretov: 

Matej Lavka
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Optimisti skozi življenje

mag. Samo Hribar Milič, 

predsednik GZS

Marjan Mateta, 

direktor podjetja Mitol

Marjan Batagelj, predsednik uprave 

podjetja Postojnska jama d.d.

Vojko Vidmar, baletni plesalec

Petra Puhar Kejžar, 

vodja ateljeja Puhart

mag. Barbara Ravnik, 

direktorica Narodnega muzeja

Ljuben Dimkaroski, 

akademski glasbenik

ddr. Francka Premk, višja znanstvena 

sodelavka ZRC SAZU

Marja Božič, pisateljica 

in predavateljica

Nara Petrovič, soustvarjalec

 lepšega sveta

Optimisti skozi znanost

dr. Borut Telban, antropolog, znanstveni 

svetnik na ZRC SAZU

dr. Lilijana Šprah, psihologinja, 

doktorica znanosti na področju 

medicinskih ved 

dr. Aleksander Zadel, specialist klinične 

psihologije 

Častni gost

Boris Pahor, pisatelj

Optimisti skozi otroške oči

OŠ Martin Krpan, Ljubljana: Neža, 

Katarina, Žan, Žiga, Matevž, Nejc

Podeljevalci

Prof. dr. Simon Horvat, zdravnik in 

raziskovalec

Iztok Čop, športnik in podjetnik

Prof. dr. Miro Cerar, pravnik in profesor

Saša Pavček, igralka, pesnica in 

predavateljica 

Vlasta Nussdorfer, javna tožilka in 

bodoča varuhinja človekovih pravic

Doc. dr. Andreja Gomboc, astrofizičarka

Eva Škofič Maurer, klovnesa

Za vsakim uspehom stoji pozitivno naravnana ekipa.

In kdo stoji za 45. slavnostno podelitvijo Nagrade GZS?


