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26. 10. 2017 Večer Stran/Termin: 32 SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: Katero podjetje si po vašem mnenju zasluži laskavi naziv naj podjetje Podravja po izboru bralk in bralcev 

Večera leta 2016?

Avtor:
Gesla: USTAVISE, #USTAVISE

24. 10. 2017 WWW.VAL202.SI Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Maraton v Ljubljani je najlepši, ker je naš
Vsebina: Ko med maratonom nastopi kriza, Urban Praprotik pomisli, da je škoda, ker ga bo kmalu konec

Avtor: Danila Hradil Kuplen
Gesla: USTAVI.SE, AKCIJA USTAVI.SE
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26. 10. 2017 Stran/Termin: 32

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: SPOROČILA Žanr:

Površina/Trajanje: 1.152,57

Naklada: 25.010,00

Gesla: 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.

Glasujete na spletni strani
podravsko.podjetjeleta.si ali z

oddano glasovnico. Zmagovalca
bomo razglasili na slovesni
podelitvi Podravsko podjetje
leta 2016.
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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.

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.

Zavarovalnica Sava
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.

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

kulturnem in socialno-humanitarnem področju.
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Marles hiše
Bogdan Božac, direktor
Prihodki : 19 milijonov €
Poslovni izid : 229.000 €
Število zaposlenih: 140

Marles hiše so lani dve tretjini prihodkov

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.

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 Citadelles

du Vin dobili zlato priznaje za zlato penino 2007
brut. Zlato radgonsko penino po klasični ali šampanjski
metodi delajo že od leta 1852.

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.za določen čas pa so angažirali še okoli sto sodelavcev.

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 meščanom je dostopna v Tkalskem
prehodu v Mariboru.

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.

skočiti v mesto meščanom je dostopna v Tkalskem
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Izrežite glasovnico iz časopisa in jo skupaj s podatki pošljite na Časnik Večer , d.o.o , Ulica sl. osamosvojitve 2 , 2000 Maribor.

Ime in priimek :

Ulica :

Poštna številka in pošta:

E-mail :

Glasujem za podjetje :

Telefon:

Podpis:

Navedeni osebni podatki so točni in pošiljatelj nagradne rešitve dovoljujem, da Časnik Večer, d.o.o., navedene osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1

UPB1 ( Ur. l. št. 94/2007 s spremembami in dopolnitvami ) . Časnik Večer, d.o.o. , bo vaše osebne podatke varoval , jih skrbno hranil in uporabljal za namene nagradnih iger , za raziskave trga, za predstavitev
izdelkov in storitev družbe in njenih povezanih oseb oziroma družbe. Brez vašeprivolitve ne bodo posredovani drugim tretjim osebam. Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Časnik Večer, d.o.o., in njegove
povezane osebe oziroma družbe trajno ali začasno prenehajo uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Časnik Večer , d.o.o., je dolžan v 15 dneh po prejemu zahteve posameznika
ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja in ga v nadaljnjih 5 delovnih dneh o tem pisno obvestiti. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Časnik Večer , d.o.o. Organizator
nagradne igre je Časnik Večer, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2 , Maribor. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani podravsko.podjetjeleta.si. Glasovanje traja do 14. novembra 2017 ,
nagrajenca bomo o žrebu pisno obvestili. (Večer )
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MMC novice 4D RTV Prvi Ars
Oddaje od A do Ž

Sopotnik
SREDA
16 :00

Maraton v Ljubljani je najlepši, ker je naš
Ko med maratonom nastopi kriza, Urban Praprotik pomisli , da
je škoda, ker ga bo kmalu konec
Danila Hradil Kuplen 25. 10. 2017

Poslušaj (36 :26 )

Deli Tvitaj Pošlji

Urban Praprotnik je profesor športne vzgoje , tekaški trener, ustanovitelj in vodja
društva Urbani tekači ter ambasador akcije Ustavi se.

Pretekel je številne maratone v različnih državah, eden njegovih najljubših je tisti v

Firencah, najlepše pa je seveda doma. Na enem izmed maratonov je v cilj pretekel tudi
skupaj z nosečo ženo in tudi če bi se ustavilo na poti , sta imela v žepu denar za taksi, ki

Išči po spletišču

Urban Praprotnik je bil sopotnik Danile Hradil Kuplen
foto : Urban Praprotnik/facebook
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Maraton v Ljubljani je najlepši, ker je naš

Danila Hradil Kuplen
SPLETNI ČLANEK

http://val202.rtvslo.si/2017/10/sopotnik-v-postdelovno-popoldne-81/

WWW.VAL202.SI
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bi ju pripeljal do cilja.

“Zakaj je maraton v Ljubljani najlepši? Ker je naš in ker je to edini
dan v letu, ko srečam vse stare prijatelje.”

Zase pravi, da je profesionalni rekreativec, tek je sestavni del njegovega življenja in tudi
ko sedi , se skuša premikati.

“Gibljivo sedenje je najboljše sedenje. Ni dobro, da svoje telo
predolgo držite v enem položaju, tudi če je pravilen.”

Teče v vseh vremenskih pogojih in med ena izmed najboljših lastnosti teka je , da lahko
tečemo v vročini in mrazu , pod soncem in v dežju , tudi če le 15 minut na dan, važno je ,

da nekaj naredimo zase.

“Tek je odlična izbira, ker lahko tečemo v vseh vremenskih
razmerah. Tako tudi na deževen dan naredimo nekaj zase.”

Besedna zveza “ dober tek” ima v njegovem življenju dva pomena. Rad se zapodi med
krožnike, je vegan , njegovi otroci so vegetarijanci z enim odklonom in sicer, da jedo
jajca.

“Danes je ponudba hrane tako pestra, da nam sploh ne bi bilo
potrebno jesti mesa. Veliko jih noče poskusiti, saj imajo premalo
izkušenj z rastlinsko hrano.”

Tek ponuja odgovore na vprašanja, ki jih morda prej posameznik ni imel. Veliko jih je
mnenja , da je tek dolgočasen , a se po njegovem mnenju morajo le prepustiti in se vzeti
čas.

“Pogovorni tek ima najboljši tempo, podoben tempo sem imel, ko
sem naenkrat pretekel 100 kilometrov na slovenski obali.”

II. program Radia Slovenija – Val 202
Tavčarjeva 17

1000 Ljubljana Slovenija

Kontakti
val202@rtvslo.si

Podcast

Val 202
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