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Spoštovani direktor, gospod Matjaž Zupančič, 
spoštovani predsednik skupine Belimed, gospod Claus Martini, 
spoštovani predstavnik lastnika, član upravnega odbora Metall Zug, gospod Calvin Grieder, 
spoštovani veleposlanik Švice, gospod Robert Reich, 
spoštovani župan Občine Grosuplje Peter Verlič, 
spoštovani zaposleni, predstavniki podjetij, lokalne skupnosti, gospe in gospodje! 
 
 
Z veseljem sem se odzval vabilu na današnjo otvoritev poslovno-proizvodnega objekta, ki je za 
podjetje, celotno skupino Belimed, kakor tudi širšo okolico Grosuplja naložba v prihodnost, 
velika dodana vrednost. Dogodki kot je današnji s v današnjih časih velika spodbuda za vse, ki 
se v teh gospodarsko težkih časih spopadajo z izzivi krize. Podjetje Belimed je dokaz, da lahko 
najboljši tudi v zaostrenih razmerah rastete. Bili ste pripravljeni na nove izzive in v njih ste našli 
nove priložnosti. 
 
Podjetje Belimed je razvojno naravnano podjetje. Je  pomemben delodajalec in ustvarjalec 
novih delovnih mest v občini Grosuplje in okolici. Visokotehnološke rešitve podjetja, ki ste jih 
uvajali skozi dvajset let delovanja tukaj so ga popeljale med vodilne proizvajalce pomivalne in 
termo dezinfekcijske tehnike. Tako ste danes pomemben dobavitelj visokotehnoloških rešitev 
na farmacevtsko medicinskem področju. Vsi vemo, da je to dejavnosti, ki od vas terja 
izpolnjevanje visokih standardov kakovosti in razvoj tehnološko naprednih izdelkov, da je to 
dejavnost, kjer se ne sme zaspati. To podjetje ve in dosega in z današnjo otvoritvijo dajete 
vašim partnerjem pomembno sporočilo. To kažejo tudi nagrade, ki ste jih prejeli. Ob tej 
priložnosti vam čestitam tudi za nagrado, ki ste jo prejeli v mesecu novembru, ko vam je Javna 
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije podelila priznanje za najboljše 
tuje naložbenike. Nagrado FDI Award Slovenia ste prejeli v kategoriji uspešnih poslovnih 
rezultatov in naj vam ob tej priložnosti za prejeto priznanje iskreno čestitam. 
 
A kot pravi prva ženska Nobelova nagrajenka Marie Curie: »Pot napredka ni ne hitra in ne 
lahka.« Skozi dve desetletji obstoja ste tudi vi počasi, a vztrajno rasli, širili proizvodnjo, osvajali 
nove trge in se razvijali. Vaša pot napredka je bila torej tlakovana z vztrajnostjo, inovativnostjo, 
delavnostjo in pogumom, predvsem pa z vizijo, ki se na takšni poti ne prestraši preprek.  
Danes odpiramo enega od tehnološko najbolj naprednih objektov v Sloveniji, ki je hkrati tudi 
energetsko varčen in bo s sodobno opremo omogočal doseganje visoke tehnološke prednosti. 
Vaše podjetje je z novim objektom dobilo novo priložnost za rast, dogodek pa je tudi pomembno 
sporočilo vašim poslovnim partnerjem. 
 



 

Investicija, vredna blizu 13 milijonov evrov, dokazuje, da sta vlaganje v razvoj in inovativnost 
ključna za konkurenčnost podjetja. Posebej razveseljiv je podatek, da je podjetje Belimed 
izredno razvojno naravnano, saj kar 11 odstotkov vseh zaposlenih dela v razvoju. In kot 
napovedujete, boste razvojni oddelek v prihodnosti še okrepili. Za širitev poslovanja je razvojna 
naravnanost ključna.  
 
Cilj slovenske vlade, še posebej v teh časih, je, da v državo privabimo kar največ tujih 
investitorjev. V tej situaciji je to poleg evropskih sredstev praktično najpomembnejši vir za 
investicije in te investicije prinašajo rast in nova delovna mesta. Vlada je tako že v začetku 
mandata letos sprejela številne ukrepe za rast in spodbujanje teh investicij. Znižali smo davek 
na dohodek pravnih oseb, uvedli sto-odstotno olajšave na vlaganje raziskave in razvoj, ter 
povečali neomejeno olajšavo na investicije na 40 odstotkov. Odzivi podjetij, zlasti razvojno in 
investicijsko usmerjenih, so zelo pozitivni. Verjamem, da bodo ti ukrepi spodbudno vplivali tudi 
na druge in vsaj v prihodnjih dveh letih pospešili razvojni cikel številnih slovenskih podjetij in 
industrijskih panog. 
 
Današnja otvoritev se nam zdi tudi iz vidika nadaljnjih vlaganj tujega lastnika v podjetje s 
sedežem v Sloveniji izredno pomembna. Glede na dolgoletno prisotnost lastnika, švicarskega 
holdinga Metall Zug, v naši državi lahko mirno rečemo, da je investiranje pri nas priložnost in da 
imajo lastniki s slovenskim okoljem in zaposlenimi dobro izkušnjo. Letos sem obiskal številna 
podjetja v tuji ali delno tuji lasti in reči moram, da so bila sporočila povsod pozitivna. Verjamem, 
da bo tudi tokratni primer dobre prakse spodbudil tudi druge tuje investitorje, ki morda iščejo 
priložnost za novo vlaganje. Slovenska vlada se trudi, da ta pozitivna sporočila o izboljšanju 
poslovnega in investicijskega okolja, ki smo ga dosegli v preteklih mesecih, čim bolj razširi v 
svetu. 
 
Tudi v bodoče bomo tuje neposredne investicije spodbujali s pomočjo javnih razpisov za 
dodelitev javnih razvojnih sredstev. Za podjetje Belimed lahko ocenimo, da so podeljena 
sredstva v višini 1,5 milijona evra prešla v pravem času in v prave roke in da so bili z njimi 
doseženi vidni rezultati. Hvala vsem, ki ste k temu pripomogli. 
 
Vodstvu podjetja s sodelavci ob doseženem razvojnem napredku in pomembnem mejniku, tako 
za podjetje kot tudi za celotno skupino Belimed, iskreno čestitam. 
 
Na tem mestu bi rad poudaril še, da se v Sloveniji zaključuje obdobje dvodesetletnih razprav o 
tem, kaj je naš nacionalni interes in tudi izkrivljenega prikazovanja tega nacionalnega interesa. 
V tem času smo poslušali, kako je najpomembnejše, da so podjetja v Sloveniji v slovenski lasti, 
vse ostalo pa ni pomembno. Kriza je razgalila enostranskost takšne trditve. V Sloveniji danes 
delujejo številna podjetja, na desetine podjetij, tudi majhnih in srednjih, ki so v mešani ali v tuji 
lasti in ta podjetja dobro poslujejo. Torej ni najpomembnejše, ali je podjetje v slovenski, 
avstrijski, nemški ali švicarski lasti, pomembno je, da je dobri lasti. Pomembno je, da je lastnik 
dober, da je odgovoren, in v primeru Belimeda z veseljem ugotavljamo, da je temu tako. Kot 
predsednik slovenske vlade pa z veseljem ugotavljam, da to ni osamljen primer, ampak je to 
pravilo. In slovenski nacionalni interes so dobra podjetja, ki ustvarjajo novo vrednost, ki vlagajo 
tudi v lokalno okolje in ki predvsem dajejo delo. Nova delovna mesta so tisto, kar v tem času, ko 
se borimo s krizo, najbolj potrebujemo. 
 
Ob koncu želim, da bi temu vašemu zgledu sledilo čim več podjetij. Da bi tista podjetja, ki imajo 
sredstva in čakajo, ali bi, ali ne bi investirali – glede na to, da se še vedno spopadamo s 
finančnim krčem in nekaterimi drugimi problemi – investirali. 
 
Tudi s tega mesta želim poudariti, da te probleme rešujemo. Včeraj je slovenski državni zbor z 
glasovi vseh, ki so glasovali, sprejel spremembe pokojninske zakonodaje. Ta zelo pomemben 
akt slovenskega zakonodajalca bistveno izboljšuje slovensko javno-finančno sliko. V prihodnjih 



 

tednih bo, tako vsi pričakujemo, odpravljena blokada v stabilnosti slovenskega bančnega 
sistema. To bo sprostilo finančni oziroma bančni krč v tej državi, kar pomeni, da bo tudi 
finančna podpora potencialnim investicijam, domačim in tujim, sproščena, da bo boljša. In 
zaradi tega je poziv k investiranju nekaj, kar v teh časih ni preveč optimistično, ampak povsem 
realno glede na ukrepe, ki sem jih prej naštel in ki bodo v polni meri zaživeli prihodnje leto. Tudi 
glede na ukrepe, ki bodo odpravili ukrepe, ki v tem trenutku zavirajo naš razvoj. 
Gospod Martini, predsednik koncerna, je prej dejal, da ste s to zgradbo dobili nebrušen 
diamant, ki ga je treba izbrusiti. Želim vam veliko zadovoljstva pri tem delu. Zavedajmo se vsi 
skupaj, da so delovna mesta danes dragocena, da s tem, ko se trudimo vsak na svojem 
delovnem mestu ustvarjamo tudi dodano vrednost, ki omogoča, da se tudi kje drugje takšno 
delovno mesto odpre. In s tem pomagamo tudi drugim. 
 
 


