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Pregled objav
OVERNET D.O.O.
23. 10. 2017
Naslov:
Vsebina:

Večer

Stran/Termin: 28

SLOVENIJA

Podravsko podjetje leta 2016
Katero podjetje si po vašem mnenju zasluži laskavi naziv naj podjetje Podravja po izboru bralk in bralcev
Večera leta 2016?

Avtor:
Gesla:
21. 10. 2017
Naslov:
Vsebina:

#USTAVISE, USTAVISE
www.seniorji.info

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Aktiven dan v DEOS Centru starejših
V DEOS Centru starejših Gornji Grad Zavod Aktivna starost izvaja program AKTIVEN DAN, ki ga
sofinancira tudi Občina Gornji Grad.6. oktobra je ZAVOD AKTIVNA STAROST v sodelovanju z DEOS
Centrom starejših Gornji Grad za občane občin Zgornje Savinjske doline pripravili DAN ODPRTIH VRAT.

Avtor:
Gesla:
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SLOVENIJA

23. 10. 2017
Naslov:

Večer
Podravsko podjetje leta 2016

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

28

Naklada: 25.010,00
Površina/Trajanje: 945,86

KLUB VEČER

Žanr: POROČILO

#USTAVISE, USTAVISE

Katero podjetje
si po vašem
mnenju zasluži
laskavi naziv
naj podjetje
Podravja po
izboru bralk in
bralcev Večera
leta 2016?
Glasujte med

kandidati , ki jih
je izbralo naše
uredništvo, in
zadenite iPhone 7
32GB.32GB.32GB.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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SLOVENIJA

23. 10. 2017

Večer

Stran/Termin:

28

Moga
Iztok Vidmar, direktor
Prihodki : 1 , 2 milijona €
Poslovni izid : 24.965 €
Število zaposlenih: 20
Družinsko podjetje je bilo ustanovljeno
leta 1992. Začeli so s preprostimi
dejavnostmi podiranja in obrezovanja
dreves v urbanem okolju. Danes zmorejo njihovi
sodelavci s sodobno opremo izvesti tudi najzahtevnejša
tovrstna dela. Jeseni 2011 so odprli vrtni center za maloprodajo
in veleprodajo na Pobrežju , čez štiri leta so ga razširili.
Z rastjo poslovanja so zgradili eno najuspešnejših in najbolje
opremljenih družb v branži. Zadnja leta se v delovanje družbe
aktivno vključuje že druga generacija.

Glasujete na spletni strani
podravsko.podjetjeleta.si ali z
oddano glasovnico. Zmagovalca
bomo razglasili na slovesni
podelitvi Podravsko podjetje
leta 2016.

Galerija Gosposka
Saša Arsenovič , direktor

Prihodki : 3 , 8 milijona €
Poslovni izid : 423.372 €
Število zaposlenih: 13
Galerija Gosposka je poslovna hiša
v središču Maribora, v kateri so tudi
kavarna , restavracija , picerija in vinoteka.
Lastnik in direktor podjetja je Saša Arsenovič.
V letu 2016 so občutno povečali obseg poslovanja, z
okrog 300 tisoč evrov letnega prometa v preteklih letih
na 3 , 8 milijona evrov. Letos so zaključili zahtevno obnovo
nekdanje restavracije Koper in sosednje stanovanjske
stavbe. Za to je Arsenovič prejel Steletovo priznanje , ki ga
podeljuje slovensko konservatorsko društvo.
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23. 10. 2017

Večer

Stran/Termin:

Zavarovalnica Sava

28

12 8 milijona evrov ustvaril najvišji dobiček v zadnjih
dveh desetletjih oziroma za 14 odstotkov več kot v letu
2015. Ob 81 milijonih evrov prihodkov so za naložbe
namenili 27 7 milijona evrov največ v robustnost omrežja
saj so na novo napeljali 334 kilometrov podzemnih
vodov. Elektro Maribor je lani zaposloval 823 ljudi
za določen čas pa so angažirali še okoli sto sodelavcev.
,

David Kastelic,
predsednik uprave

Prihodki : 347 milijonov €
Poslovni izid : 23 , 4 milijona €
Število zaposlenih: 1404

,

,

,

,

Zavarovalnica Sava je konec
preteklega poslovnega leta uspešno
izpeljala združitev štirih zavarovalnic (Zavarovalnice
Maribor Tilie in dveh hrvaških) in preoblikovanje
krovne blagovne znamke. Zahteven proces je minil
brez pretresov in skupina utrjuje tržni položaj. Sedež
multinacionalke je ostal v Mariboru. Zavarovalnica
Sava zaposluje 1404 ljudi in kot družbeno odgovorno
podjetje podpira številne projekte v regiji na športnem
kulturnem in socialno-humanitarnem področju.
,

,

AJM
Trivo Krempl , direktor

Prihodki : 20 , 4 milijona €
Poslovni izid : 190.000 €
Število zaposlenih: 169

Podjetje AJM okna-vrata-senčila
iz Pesnice pri Mariboru posluje že
27. leto. Lani ga je zapustil preminuli
ustanovitelj Janez Ajlec. Trend ustvarjanja
prihodkov in dobička pa je obrnjen navzgor. V proizvodnjo
stavbnega pohištva predvsem na področju energetske
učinkovitosti nenehno uvajajo novosti. Utrjujejo tudi
tržne položaje na tujih trgih , saj se želijo v prihodnjih
treh letih uvrstiti med pet največjih prodajalcev stavbnega
pohištva v Avstriji.

Marles hiše
Bogdan Božac, direktor
Prihodki: 19 milijonov €
Poslovni izid: 229.000 €
Število zaposlenih: 140

Marles hiše so lani dve tretjini
dosegle na tujih trgih, največ
v Nemčiji , Avstriji, Švici in Italiji. Vrednost
izvoza so v zadnjih štirih letih potrojili. Najvišjo , 65-odstotno
rast prodaje novih hiš so dosegli v Sloveniji, v tujini pa
v Avstriji. Lani so zaposlili 20 novih sodelavcev. Nemško
združenje za gradnjo z lesom je maja letos njihove objekte
nagradilo z nagrado “ Deutscher Holzbau Preis “ za
trajnostno naravnane gradnje iz lesa. V Sloveniji so prejeli
posebno priznanje za strateško vlogo na področju razvoja
in proizvodnje lesenih montažnih hiš.
prihodkov

Elektro Maribor
Boris Sovič , predsednik uprave

Prihodki : 81 milijonov €
Poslovni izid : 12 , 8 milijona €
Število zaposlenih: 823

Elektro Maribor ki ga vodi mag.
Boris Sovič je v preteklem letu z
,

,
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Radgonske gorice
Borut Cvetkovič , direktor
Prihodki: 11 , 2 milijona €
Poslovni izid: 939.974 €
Število zaposlenih: 118

So sinonim za odlične slovenske
penine. Zadnjih pet let so stabilno
podjetje, zaradi poslovnega izida in števila
zaposlenih. Družba, ki jo večinsko obvladujejo Celjske
mesnine, je največji pridelovalec penin v Sloveniji, njihov
traminec s črno etiketo je legenda. Ponudbo dopolnjujejo,
leta 2014 so na trg lansirali pijačo Hugo. Letos so na
du Vin dobili zlato priznaje za zlato penino 2007
brut. Zlato radgonsko penino po klasični ali šampanjski
metodi delajo že od leta 1852.
Citadelles

Zadruga Dobrina
Denis Ploj , direktor

Prihodki: 196.391 €
Poslovni izid: 1273 €
Število zaposlenih: 3

Socialno podjetje za razvoj trajnostne
lokalne preskrbe s sedežem
v Jurovskem Dolu je bilo ustanovljeno
2011. Zaposleni so trije, članov zadruge je 75. Zakaj je
Zadruga Dobrina pomembna : ker je iz nič , entuziazma
zrasla v resno proizvodnjo in združevalca proizvajalcev
domače zelenjave brez pesticidov. Stavi na ekološko
kmetovanje. Je tudi ena redkih zapuščin iz obdobja EPK, ki
se razvija, raste. Zna se tudi tržiti oziroma iz vasi bliskovito
skočiti v mesto
je dostopna v Tkalskem
prehodu v Mariboru.
meščanom

Mikro+Polo
Marko Podgornik , direktor
Prihodki: 14 , 01 milijona €
Poslovni izid: 356.419 €
Število zaposlenih: 76

So največji ponudnik kemikalij
v Sloveniji , ki vse bolj osvaja tudi
svetovni trg laboratorijskega pohištva.
Kot družinsko podjetje so eden najbolj zaželenih delodajalcev
pri nas. Podjetje namreč zaposlenim omogoča številne
bonitete, med drugim neomejeno število dni dopusta
, brezplačno zajtrk in kosilo , zaposlenim lahko v službi
delajo družbo otroci ter celo psi. Direktor Marko Podgornik
je ob tem tudi ambasador javne pobude #ustavise , katere
cilj je javnosti ozaveščati o prehitrem tempu življenja.
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21. 10. 2017
Naslov:

www.seniorji.info
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Aktiven dan v DEOS Centru starejših

Naklada:

Avtor:

Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
AKCIJA USTAVI.SE, USTAVI.SE

http://www.seniorji.info/DRUSTVA_UPOKOJENCEV_Aktiven_dan_v_DEOS_Centru_starejsih

V DEOS Centru starejših Gornji Grad Zavod Aktivna starost izvaja program AKTIVEN DAN, ki
ga sofinancira tudi Občina Gornji Grad.6. oktobra je ZAVOD AKTIVNA STAROST v
sodelovanju z DEOS Centrom starejših Gornji Grad za občane občin Zgornje Savinjske doline
pripravili DAN ODPRTIH VRAT. Dogodek je bil izveden v okviru akcije Ustavi se!, akcijo Prve
osebne zavarovalnice. Akcija opozarja na posledice prehitrega tempa življenja in nas
spodbuja, da se ustavimo, pomislimo nase in omilimo posledice stresa; hkrati pa s tem
pripomoremo k pozitivnim spremembam, k spremembam, ki dvigujejo nivo kvalitete našega
življenja. Ob zaključku akcije so se na Prvi osebni zavarovalnici odločili, da bodo 130
starostnikom iz cele Slovenije omogočili udeležbo na Aktivnem dnevu, med njimi tudi našim
desetim udeležencem.Dneva odprtih vrat se je udeležilo 10 udeleženk, ki so z zanimanjem
prisluhnile predstavitvi programa. Po uvodni predstavitvi programa so se pridružile enajstim
članom Aktivnega dne pri predavanju in vadbi. Jaka Debelak, vaditelj aktivnega dne, jim je na
zanimiv in poučen način predstavil temo Zakaj se gibamo? Udeleženci so z Jakovo pomočjo
izvedeli veliko o gibu in o delih telesa, ki pripomorejo k samemu gibu. Po pogovoru so se
pošteno tudi razgibali. Razgibali so tako telo kot tudi možgane (možganski fitnes). Zaključku je
sledila podelitev daril za udeležence in slikanje. Darila je prispevala Prva osebna
zavarovalnica in stanovalci DEOS Centra starejših Gornji Grad (slednji so za udeležence
odprtega dne izdelali grelne blazinice napolnjene z ajdovimi luskinami).Udeleženke nad
predstavitvijo in vadbo niso skrivale navdušenja. Upamo, da se nam prihodnjič ponovno
pridružijo. Obljubile so!Do prihodnjič se vsem, udeleženkam dneva odprtih vrat, Jaku, aktivnim
udeležencem Aktivnega dne, Zavodu Aktivna starost in Prvi osebni zavarovalnici prisrčno
zahvaljujemo!DEOS center starejših Gornji GradBodite obveščeni, naročite se na e-novice:
tukaj.
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