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Spoštovana predsednica Vlade Republike Slovenije, gospa mag. Alenka Bratušek!

Pred kratkim je Vlada Republike Slovenije napovedala prodajo državnega deleža v petnajstih 
slovenskih podjetjih, med drugimi tudi v zreškem podjetju Unior, Kovaška industrija, d.d., 
Kovaška cesta 10, 3214 Zreče.

Občinski svet Občine Zreče je dne 15. maja 2013 zasedal na 19. redni seji, na kateri so člani 
občinskega sveta razpravljali tudi o nameravani prodaji državnega deleža v družbi Unior d.d, 
ter izrazili skrb za prihodnost domačega podjetja.

Dovolite, da najprej .poudarimo, da gospodarstvo v občini Zreče predstavlja velik razvojni 
potencial in da je bilo ravno podjetje Unior d.d. pri razvoju občine Zreče, Dravinjske doline in 
širše subregije vseskozi nosilni in »paradni konj«. Podjetje namreč daje zaposlitev, samo na 
lokaciji v Zrečah, okoli 2100 zaposlenim, kot skupina Unior pa okoli 4000 zaposlenim. Poleg 
proizvodnje avtomobilskih komponent je za podjetje značilno, da je tudi nosilec razvoja 
turizma širšega območja, ki kot turistična destinacija zajema tudi sosednje občine Slovenske 
Konjice, Vitanje in Oplotnico.

Ker je podjetje Unior d.d. podjetje z vizijo in strategijo, kot pretežni izvoznik, ki tudi v kriznih 
časih ohranja delovna mesta v našem kraju, Vas člani Občinskega sveta Občine Zreče in 
sam kot župan prijazno naprošamo, da v primeru odprodaje državnega deleža v družbi Unior 
d.d., izberete strateškega partnerja skrbno, preudarno, tehtno in previdno. Le-to bi pomenilo 
nadaljnji razvoj gospodarstva v občini ter ohranitev večine delovnih mest.

Naj dodamo še, da so letošnji prvi rezultati poslovanja, po informacijah novega in 
ambicioznega vodstva, zelo vzpodbudni, saj podjetje zopet posluje z dobičkom. Zato smo 
prepričani, da lahko najprej z ustreznimi notranjimi ukrepi in razdolžitveno pomočjo države, 
kasneje pa z odgovornim in strateškim branžnim lastnikom, podjetje Unior d.d. popeljemo 
zopet na sam vrh slovenskega gospodarstva.



OBČINA z r e č i :

To so hkrati najpomembnejši razlogi, zaradi katerih delimo mnenje, da je potrebno postopek 
odprodaje izpeljati premišljeno in v dobro vseh, tudi zaposlenih v tem podjetju, tako, da bo 
podjetje še naprej nosilec razvoja občine in širše regije ter bo nudilo perspektivo predvsem 
mladim v Dravinjski dolini.

S prijaznimi pozdravi!

1. Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana -  priporočeno s 
povratnico.

Vročiti:

V vednost:
1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Stanko Stepišnik, 

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana -  priporočeno s povratnico;
2. Državni zbor Republike Slovenije, gospod Janko Veber,

Šubičeva ulica 4, p.p. 636, 1102 Ljubljana -  priporočeno s povratnico.

Vložiti:
1. Zbirka dokumentarnega gradiva.


