Člana Dravinjskega poslovnega kluba prejela nagrado ZLATI KONJIŠKI GRB Občine
Slovenske Konjice
Občina Slovenske Konjice je ob občinskem prazniku, 30. junija, na Svečani seji podelila nagrade
in priznanja zasluženim Konjičankam, Konjičanom in konjiškim društvom, ki s svojim delom
izstopajo in ponašajo dobro besedo o našem mestu daleč naokrog.
Med prejemniki sta tudi Metka in Tomaž Marovt, ki vodita podjetje Marovt d.o.o.. Oba sta
prejemnika nagrade Obrtno podjetniške zbornice za podjetnika leta 2021 in člana Dravinjskega
poslovnega kluba. Ob občinskem prazniku sta kot priznanje lokalne skupnosti prejela nagrado
ZLATI KONJIŠKI GRB Občine Slovenske Konjice.
Podjetje Marovt je eno najhitreje rastočih slovenskih podjetij v družinski lasti, z več kot 250
zaposlenimi in 50-letno tradicijo. Glavna dejavnost podjetja Marovt je visokokakovostno kovanje,
izdelava in obdelava odkovkov ter izdelava stružnih delov za najprestižnejše vodilne blagovne
znamke v avtomobilski industriji kot so Daimler - Mercedes, Audi Group, Volkswagen Group in
druge. S 50 let izkušenj, kredibilnostjo in zanesljivostjo so prvorazredni dobavitelj v eni izmed
najzahtevnejših svetovnih industrij. Proizvodnja deluje v skladu z najvišjimi standardi kakovosti.
Specializirani so za izdelavo natančnih odkovkov, ki jih v celoti obdelajo v lastnem obratu
obdelave.
Tomaž Marovt je nad strojništvom in obdelavo kovin navdušen že od malih nog, vse od leta
1971, ko je njegov oče Oto Marovt v Vitanju pričel z obrtniško dejavnostjo proizvodnje odkovkov.
Že v času srednje šole se je aktivno vključeval v podjetje. Z izjemnim potencialom in strastjo do
industrije je šolanje nadaljeval na Fakulteti za strojništvo in jo tudi uspešno zaključil ter leta 1999
prevzel vodenje podjetja.
Metka Marovt je svoje znanje je pridobivala tako v Sloveniji kot v tujini. Je magistrica poslovnih
ved. V letu 1999 se je pridružila vodstvu podjetja in s svojimi bogatimi izkušnjami iz tujine, s
strokovnim znanjem ter pozitivno energijo pripomogla k dobremu poslovanju in finančni stabilnosti
podjetja.
Tomaža Marovta sta že od nekdaj veselili tehnologija in digitalizacija, zato se to odraža v vseh
aktivnostih podjetja. V podjetju jih vodi strast do tehnološkega razvoja, zato se ponašajo s
tehnološko najnaprednejšo proizvodnjo kovanja v Sloveniji in eno izmed najnaprednejših v Evropi.
Sodelujejo tudi s pohištveno, obrambno in navtično industrijo, spogledujejo pa se tudi z medicino.
V skupini, ki danes deluje na treh lokacijah, na Stranicah, v Ločah in Slovenski Bistrici, so lani
ustvarili skoraj 29 milijonov evrov prometa, od tega 95 odstotkov na tujih trgih.
V skupino Marovt sta se leta 2014 pridružili še dve podjetji, ki se ukvarjata z avtomatizacijo in
digitalizacijo proizvodnih procesov – to sta podjetji Mteh in Inkolteh. Tradicionalno znanje klasične
proizvodnje, uspešno prenašajo v najsodobnejše procese sedanjega časa in jih implementirajo v
slovenskem prostoru.
Moderne kovaške linije jim omogočajo butično in serijsko proizvodnjo, simulacija proizvodnih
procesov, lastna orodjarna in CNC-obdelava vseh proizvodov, ki so ključni pri doseganju kratkih
dobavnih rokov za vzorce, pa so tri glavne konkurenčne prednosti podjetja.
Dravinjski poslovni klub, stiki z javnostmi
info@dpk.si

