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Zavzetost in samoiniciativnost na prvem mestu 

Po izboru komisije je zmagal mladi očka, ki se nam je pridružil pred dobrimi petimi leti - Matija 

Mencinger. Zaslužil si je Zlati znak Belinke. 

 

Septembra 2015 smo v Belinki Perkemija, po dveh letih delovanja z zmanjšano ekipo, z velikim 
veseljem medse ponovno sprejeli tehnologa proizvodnje. 
 
Dobro leto se je kalil v rokah tehničnega direktorja in zelo hitro osvajal tehnološka in organizacijska 
znanja za poznavanje in koordiniranje proizvodnje. Ta znanja je v naslednjih letih nadgrajeval in širil še 
na druga področja, predvsem na ekologijo in zakonodajo. Na podlagi dobrega poznavanja proizvodnje, 
inovativnosti in strokovnosti je z letošnjim letom postal pomočnik vodje proizvodnje. 
 
V zadnjem letu se je še posebej izkazal s samoiniciativnostjo in zagnanostjo pri obvladovanju 
zakonodaje na širšem okoljskem področju. Še posebej je bil aktiven na spremembah okoljevarstvenega 
dovoljenja ter na področju emisij toplogrednih plinov. Zelo se je izkazal s predanostjo in strokovnostjo 
pri reševanju izzivov in težav v proizvodnji, ki je letos tako ponovno v kondiciji. Matija se še naprej zelo 
angažira za obvladovanje proizvodnje.  
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Direktor Franci Stele se mu je najlepše zahvalil za intenzivno in zavzeto delo in mu čestital za dobro in 
hitro komunikacijo z zunanjimi inštitucijami ter uspešno vzdrževanje Perkemije v neštetih zakonskih 
okvirih. 

Kaj pravi naš Matija: 
»Nagrada mi ni prinesla neke vznesenosti, ampak olajšanje, da sta moje delo in proaktivnost opažena 
in prepoznana tudi pri sodelavcih in nadrejenih.« 
 
Še recept za vse nas, ki bi si tudi želeli stopiti na zmagovalne stopničke: »Najprej si na vidnem mestu, 
najboljša je tabla, beležiš svoje dnevne in tedenske zadolžitve. Da ti pregled in motivacijo, ko vidiš, 
koliko narejenih zadev si že odkljukal. Pa nad črto je treba biti – brez pritoževanja, iskanja izgovorov in 
se lotiti stvari takoj, ko je to mogoče. Iskati rešitve!« 
 
Vložil je veliko truda in časa (tudi neplačanega) v svojo poslovno pot. Da lažje zdrži pritisk, poskuša čim 
več službenih aktivnosti odmisliti, ko odhaja domov in se sproščati s športom – tenis, rolanje, kolo 
(skupaj hčerkico), vsaj četrt ure dnevno. 
 
»Lotiti se taskov takoj, ko jih dobiš in pokazati samoiniciativnost, biti korak pred deležniki!« je še njegov 
zadnji modri nasvet. 
 
Za Perkemijo in sodelavce živi. Odnos, ki ga ima, se mu od kolegov in vodstva vrača, kar mu 
predstavlja pomemben faktor nagrajevanja in motiv za nadaljnje vztrajanje v uspešno razvijajočem se 
podjetju. 

 

 
 


