ZNAČKO OBČINE ŽALEC ZA LETO 2018 PREJMEJO

ROMAN BRGLEZ
prejme Značko Občine Žalec za leto 2018 za uspešno vodenje podjetja.

Podjetniška pot Romana Brgleza se je pričela leta 1983 in vse od takrat v pekarni
Brglez noč za nočjo pečejo kruh in pecivo vse dni v letu.
Pričelo se je z majhno obrtniško delavnico in s štirimi zaposlenimi, danes se podjetje
poleg pekarske dejavnosti ukvarja še s slaščičarstvom in trgovino, imajo lastne bare,
slaščičarne in kavarne. Njihovi lokali so na Vranskem, v Petrovčah, na Ostrožnem in
v Zagorju, od letošnjega poletja dalje spet tudi v Šempetru, in sicer v lastni zgradbi s
slaščičarsko delavnico in kavarno.
Roman Brglez pa ni cenjen le zaradi dobrega kruha in peciva, ampak tudi zaradi
izjemne podpore kulturi in turizmu v celotni Savinjski dolini.
BLAŽ KRIŽNIK prejme Značko Občine Žalec za leto 2018 za uspešno vodenje
podjetja .

Začetki Vulkanizerstva Križnik segajo v leto 1994, njihova prioritetna dejavnost sta
prodaja širokega izbora priznanih blagovnih znamk pnevmatik in platišč ter vse
vulkanizerke storitve, kot so: menjava, popravilo in hramba pnevmatik ter
aluminijastih in kovinskih platišč.
Vizija in cilji podjetja govorijo o nenehnem vlaganju v razvoj dejavnosti in
izobraževanje kadrov,
dobri kolektivni odnosi zaposlenih pa temeljijo na
kakovostnem delu, strokovnosti, izkušnjah in znanju.
Pod vodstvom Blaža Križnika so se razvili v uspešno in stabilno podjetje, kar dokazujejo
tudi: Michelinov certifikat kakovosti in certifikat bonitetne odličnosti AAA ter letna
prodaja od 10.000 do 15.000 različnih vrst in znamk pnevmatik.
MATJAŽ KAČ prejme Značko Občine Žalec za leto 2018 za prispevek k razvoju zborovske
dejavnosti.

Matjažu Kaču je bila glasba položena že v zibel, saj prihaja iz pevske družine. Čeprav
ga je poklicna pot vodila v gradbeništvo, je njegova aktivnost na področju zborovske
dejavnosti znatno bogatejša. Leta 1985 je prvič stopil na zborovodsko mesto in prevzel
vodenje Moškega pevskega zbora Šempeter. Od takrat je do danes vodil že kar 11
različnih pevskih zborov in vokalnih zasedb, prav vsi pa so v času njegovega vodenja
posegali po regijskih in državnih priznanjih. Leta 2000 je ustanovil vokalno skupino
Cantemus, ki je nato leta 2003 prvič organizirala festival vokalne glasbe Sredi zvezd.
Letos je kot zborovodja že drugič sodeloval v projektu operete Hmeljska princesa.
Z naštetimi aktivnostmi, ki jim je potrebno dodati še neusahljiv vir notnega gradiva, ki ga
dopolnjuje z lastnimi aranžmaji, je Matjaž Kač odločilno vplival na razvoj zborovske in
vokalne dejavnosti v Dolini zelenega zlata.
MIRAN ZAGOŽEN prejme Značko Občine Žalec za leto 2018 za uspešno vodenje
podjetja.

Podjetje Zagožen je podjetje s tradicijo, prisotno na trgu že več kot 40 let. So

vodilni proizvajalci in prodajalci materialov za zunanji vodovod in kanalizacijo, poznani
tudi zunaj domačih meja, predvsem na južnih trgih.
Vizija podjetja je postati in ostati razpoznavni proizvajalec ter distributer materialov za
zunanji vodovod in kanalizacijo ter izdelkov iz rotacijsko litih plastičnih mas na trgih EU
skupnosti. Aktivnosti podjetja so usmerjene v razvoj in ponudbo kakovostnih
izdelkov in storitev ter doseganje zadovoljstva poslovnih partnerjev.

