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REPUBLIKA SLOVENIJA 

KABINET PREDSEDNIKA VLADE 

Gregorčičeva ulica  20, 25, 1000 Ljubljana  

GOVOR 

predsednika Vlade RS gospoda Janeza Janše  
na svečani otvoritvi razvojno-raziskovalnega centra v podjetju Boxmark Leather, d.o.o.  

Kidričevo, 15. junij 2012 

 
 
 
 
 
Spoštovani direktor, g. Marjan Trobiš, 
spoštovani predsednik uprave podjetja UNICUT, g. Armin Dürer, 
spoštovani župan občine Kidričevo, predstavniki podjetij, predstavniki sedme sile,  
gospe in gospodje! 
 
 
Z vodstvom podjetja Boxmark sem se prvič srečal pred dvema mesecema, ko je Vlada RS obiskala 

ptujsko-ormoško regijo. Takrat nam je direktor podjetja g. Trobiš predstavil razvojne načrte, v katerih 
smo uvideli velike ambicije in nas povabil na otvoritev novega razvojno-raziskovalnega centra podjetja. 
Vesel sem, da sem danes z vami, predvsem zato, ker je to ena od priložnosti, da se predstavi dober 
zgled. In je velika spodbuda za vse, ki se v teh gospodarsko in finančno težkih časih spopadajo s 
preizkušnjami in izzivi, ki jih takšne okoliščine prinašajo. 
 
Dejavnost usnjarske industrije v Sloveniji, katere prispevek na nacionalni ravni znaša 0,2 % BDP, se je 

po obsegu proizvodnje od leta 1995 do leta 2006 krepila, potem pa pričela upadati. Po nekajletnem 

upadu  je usnjarska industrija z letom 2010 ponovno zabeležila rast in zaposluje 3.600 ljudi. 

Podjetje Boxmark ima danes vodilno vlogo v usnjarski industriji Slovenije, saj zaposluje več kot polovico 

ljudi iz dejavnosti. Brez dvoma lahko ravno podjetju Boxmark pripišemo pomembne zasluge za obrat v 

ponovno rast usnjarske industrije v Sloveniji.  

V kriznem obdobju ste se kot podjetje z razvojnim potencialom znali ustrezno prilagoditi novim tržnim 

razmeram. Vodstvo je v času krize moralo sprejeti tudi nepriljubljene ukrepe. Takšne ukrepe so 

sprejemali vsi, ki so v današnji Evropi, na dobri poti iz krize. Kot mi je g. Trobiš dejal ob prvem obisku, je 

bilo treba narediti korak nazaj, da ste lahko naredili dva koraka naprej. Pri tem ste bili uspešni, saj ste v 

letu 2011 ustvarili zavidljiv čisti dobiček - 7,5 mio in tako kljub novim vlaganjem pokrili izgubo iz preteklih 

let. Uspešno zgodbo z današnjo otvoritvijo novih kapacitet nadaljujete in pozitivno je, da v prihodnjih 

mesecih načrtujete nove investicije.    

Vaše podjetje Boxmark je pomemben partner evropski avtomobilski industriji, saj večino svojih 

proizvodov izvozite. In vsi smo lahko ponosni, da slovenski izdelki tako uspešno konkurirajo na 
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evropskih in mednarodnih trgih. Oster konkurenčni boj avtomobilske industrije tudi Boxmark sili tudi vas 

v nenehne tehnološke izboljšave. Razvojne zahteve proizvajalcev avtomobilov se namreč vse bolj 

prenašajo na proizvajalce delov za vozila.  Biti dobavitelj avtomobilski industriji pomeni izpolnjevanje 

visokih standardov kakovosti, prilagodljivost in hitro odzivnost. Vse to vaše podjetje dosega in z 

današnjo otvoritvijo dajete vašim partnerjem pomembno sporočilo: da ste razvojni dobavitelj, ki s 

kupcem sodeluje od idejne zasnove do končnega izdelka.  

Vašo sposobnost hitrega odziva na dogajanje na trgih dokazujete tudi s tem, da kupcev ne iščete le 

znotraj ene panoge, temveč se širite in uspešno opravljate prehod v nove. Tako danes polagate temelje 

za širjenje dejavnosti v  letalsko industrijo in verjamem, da bodo Boxmarkovi usnjeni izdelki v 

prihodnosti prisotni tudi v številnih drugih panogah. 

Zadnja večja investicija, ki jo danes slovesno odpiramo, dokazuje, da sta vlaganje v razvoj in 

inovativnost prava odgovora za večje, uspešnejše poslovanje in predvsem za večjo konkurenčnost, ki je 

temelj za podjetniški uspeh. Vaši uspehi so rezultat dobrega vodenja in pozitivnega prenosa dobrih 

praks, kot tudi vestnega, natančnega dela in bogatega znanja zaposlenih. Zavedate se, da brez 

zadovoljnega kadra ni uspešnega podjetja, zato s socialnimi aktivnostmi podjetja pripadnost zaposlenih 

le še povečujete in te korake močno pozdravljam. 

Aktualno zaostrovanje razmer v nekaterih evropskih državah morda na prvi pogled ne deluje 

vzpodbudno. Vsaj eno leto nas čakajo še trše razmere na trgu, vendar to še zdaleč ni razlogov za 

pesimizem. Dovolite mi, da ob tem citiram misel znanega ameriškega motivatorja Denisa Waitleya, ki jo 

tukaj očitno prakticirate in živite, ki je nekoč dejal: »V življenju imamo dve možnosti: da se zgolj 

sprijaznimo s stanjem, kakršno je, ali pa sprejmemo odgovornost za to, da ga spremenimo«. Menim, da 

je v tem trenutku ključno, da se po poti na kateri ste vi, usmeri celotno slovensko gospodarstvo in 

celotna slovenska država. Vaše podjetje je dokaz, da je takšna drža garancija za uspeh. 

Tudi slovenska vlada se trudi, v teh nekaj mesecih, ko ima svoj mandat, da ustvarja pogoje, v katerih 

bodo lahko slovenska podjetja uspešnejša in predvsem bolj konkurenčna tako na domačem, kot tujih 

trgih. Ob tem naj predstavim že sprejete ukrepe. Neomejena olajšava za raziskave in razvoj iz 40 na 

100 %. Splošna 40 % investicijske olajšave. To ustvarja daleč najbolj ugodno investicijsko okolje v 

zgodovini Slovenije, glede na davčno zakonodajo. Z spremembami, ki smo jih sprejeli v Državnem 

zboru v mesecu aprilu, se postopno znižanje davka od dohodka pravnih oseb na končnih 15 %. Z 

spremembo dohodninske lestvice, pa bo mogoče v podjetju, kot je vaše, nagraditi predvsem za 

visokokvalificirane zaposlene, ne da bi to prineslo podjetju višje stroške. Trenutno je v pripravi nov 

paket, več kot 70 ukrepov za spodbujanje gospodarstva, tudi ukrepov za izboljšanje pogojev za 

investiranje v Sloveniji, ki bo v Državnem zboru obravnavan v mesecu juliju in upamo, tudi sprejet. 

Kot sem omenil že prej, je vaše  podjetje vzor. V teh težkih časih ste dokazali, da je možno z doslednim 

delo, uspehi in inovativnostjo, predvsem pa s pogumom, ko se ne ustrašimo izzivov, tudi v času  manj 

ugodnih tržnih razmer  rasti in tudi dobro poslovati. Lahko smo vsi v Sloveniji ponosni, da imamo takšna 

podjetja, ki nam v teh težkih lasih vlivajo optimizma. Vodstvu podjetja s sodelavci za uspešno krmarjenje 

med čermi gospodarske in finančne krize iskreno čestitam in želim, da se še naprej uspešno spopadate 

s poslovnimi izzivi. Vsem partnerjem podjetja, ki ste danes tukaj, zagotavljam, da bo slovenska vlada 

tudi v prihodnjih mesecih in letih ustvarjala boljše pogoje za investicije in zaposlovanja. To bo 
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omogočalo tudi to, da bodo slovenska podjetja postala še bolj konkurenčen in zanesljiv partner, ter 

dobavitelj.  

Čestitam vam tudi zato, ker v teh časih povečujete število delovnih mest, le ta so izjemnega pomena, 

tudi za zdravje slovenskih  javnih financ, kar bo zagotavljalo, da bo lahko slovenska država ustvarjala 

pogoje za večjo konkurenčnost. Ravno v tem času tečejo pogajanja v okviru ekonomsko-socialnega 

sveta, za nov socialni sporazum, s katerim bom naredili pomembne premike v tej smeri. 

Pred začetkom prireditve, je vaš direktor izrazil, da upa, da bo slovenska vlada spodbujala takšne 

podvige tudi v prihodnje. In naj ob koncu obrnem to misel. Večje spodbude, kot je današnji dogodek, ko 

se vidi napredek in rezultati dobrega dela, težko najdemo. Čestitke za uspehe in spodbude, ki jih 

nastavljate iz tega mesta širši slovenski javnosti. 

Današnja otvoritev sovpada z občinskim praznikom, zato naj tudi županu, občankam in občanom občine 

Kidričevo ob prazniku iskreno čestitam. 

Hvala. 


