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Ustvarimo 
Marketinški 
muzej 
Se v vašem podjetju ali na podstrešju z skriva-
jo zanimivi izdelki, posnetki in materiali, ki bi 
lahko obogatili zbirko bodočega Marketinš-
kega muzeja? Podarite nam jih in soustvarite 
prostor, v katerem bodo imele uspešne slo-
venske blagovne znamke priložnost, da po-
novno zaživijo. 

Vaše zbirateljske pobude in informacije priča-
kujemo na muzej@dmslo.si. 



www.dmslo.si

 Marketinški muzej, 
dom slovenskih 
blagovnih znamk

Veliko nas in vas je, ki ste in še soustvarjate stro-
kovno združbo vseh tistih, ki vam je marketing 
blizu. V marketingu smo skupaj z vsemi vami 
prehodili dolgo pot, postavljali temelje stroki, 
razvijali znanost marketinga oz. trženja, povezo-
vali teorijo in prakso in se skozi marketinško kon-
ferenco, marketinške fokuse, mesečna srečanja, 
Fanfaro, Akademijo MM, Trženjski monitor, sre-
čanja študentskih, raziskovalne in akademskih 
sekcij ter Kluba marketinških direktorjev povezo-
vali v nekaterih obdobjih delovanja društva bolj, 
drugič manj intenzivno. Vseskozi pa s ciljem, da 
je marketing oz. trženje naravnanost,  kultura de-
lovanja, ki je že zdavnaj prerasla oglaševanje in 
postala ključna prvina in razmislek v spremenje-
nih okoliščinah poslovanja. Pa tudi naša skupna 
odgovornost, da marketing oz. trženje razumemo 
in v poslovni skupnosti ter širše v družbi kot ce-
loti udejanjamo kot poganjalca razvoja, rasti in 
uspešnosti organizacij. 

Tudi z namenom, da njegovo najširše in pozitivno 
razumevanje približamo vsakemu posamezniku 
in tistim najbolj ključnim odločevalcem.

dr. Maja Makovec Brenčič 
predsednica Društva za marketing Slovenije od 2008
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V zadnjem letu je bilo v DMS veliko energije na-
menjene zbiranju in iskanju podatkov, vsebin, za-
pisov o vsem, kar gradi in povezuje večdesetletno 
pot DMS. A vendar, vsak dan je pomemben tudi 
za v pogled v prihodnost. Ne le strokovni, aktu-
alni, ampak tudi vizionarski pogled, ki temelji 
na izkustvih preteklosti. Dolgoročna vizija DMS 
je namreč odprtje Marketinškega muzeja, v ka-
terem bodo svoj dom našle slovenske blagovne 
znamke in zgodovina marketinga. V njem bodo 
imele uspešne slovenske znamke priložnost, da 
ponovno zaživijo. 

Prve korake v to smer smo že naredili. Junija 2010 
smo v sodelovanju s Slovenskim etnografskim 
muzejem organizirali razstavo Cockta, razstavo o 
dediščini slovenskih blagovnih znamk. Decembra 
2012 smo ob dopolnjenih 35 letih našega društva 
pripravili manjšo pregledno razstavo slovenskih 
blagovnih znamk, ki so jo skupaj z generalno sek-
retarko DMS Tanjo Kavran zasnovale, zbrale in 
postavile članice Študentske sekcije DMS. Raz-
stava je bila postavljena skozi oči generacije, ki 
z večino razstavljenih blagovnih znamk ni nikoli 
zares živela. Razstavljeni so bili primeri sloven-
skih blagovnih znamk, ki so še vedno žive. Med 

razstavljenimi znamkami so se predstavile Pivo-
varna Union, Radenska, Gorenje, Elan, Saturnus, 
Peko, Medex, Gorenjka, Hotel Slon, Kompas in 
druge slovenske blagovne znamke, ki so nedvom-
no pustile pečat v preteklosti in postavile smerni-
ce slovenski trženjski prihodnosti.

Razstava slovenskih blagovnih znamk je bila le 
uvod v nizu tovrstnih razstav, nadaljevanje na-
črtujemo že v letu 2013. Zato naj izkoristim pri-
ložnost in povabim vse Vas, člane DMS, a tudi 
širšo slovensko javnost in predvsem podjetja, da 
prispevate izdelke, posnetke in materiale, ki jih 
morda še hranite v svojih kleteh, podstrešjih ali 
skladiščih, da zbirka postane celovita in da vizija 
postane dnevno poslanstvo in uresničen cilj. 

Vaše zbirateljske pobude in informacije pričaku-
jemo na muzej@dmslo.si. 

Veseli jih bomo prav tako, kot smo bili veseli pre-
danih Muzealk, članic Študentske sekcije DMS, 
ki so ustvarile razstavo. Če bo v marketingu delo 
in znanje vedno tako predano, neobremenjeno in 
uspešno, kot so ga izkazale mlade dame, me prav 
nič ne skrbi za prihodnost slovenskega marketinga. 
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Ljubezen in 
prepričanje v  
moč marketinga
 

Ko pomislim na DMS v začetku tisočletja, se 
spomnim predvsem na ljudi, ki so bili takrat ak-
tivni. Gregor, Tina, Tanja, Meta, Tomaž, Geni, 
Nataša, Boštjan, Iztok, Iča, Vesna, Boris, Zoran, 
Barbara … Skupno je bilo prepričanje, da je dob-
ro skrbeti za potrebe druge strani. Skupna je bila 
ljubezen in prepričanje v moč marketinga. Skup-
na je bila energija, ki ni izhajala iz osebne koristi. 
Zato je bilo lepo biti del društva. Zato je društvo 
tudi rastlo in se razvijalo drugače kot podobna 
stanovska društva. Želim si, da bi bilo podobno 
vzdušje tudi v prihodnje.

Da v pozabo ne izginejo mali posebni trenutki v 
razvoju društva, bi posebej omenil tri osebe. Ja-
nez Damjan je imel pogum, da prihodnost dru-
štva prepusti skupini študentov. Jurij Giacomelli 
je s predlogom partnerstva med Financami in 
DMS omogočil dolgoročno finančno stabilnost 
za razvoj društva. Predlog je presegal takratno in 
sedanjo sposobnost managerjev po povezovanju 
v skupno dobro. Bogo Seme pa je z nekaj napot-
ki odločilno vplival na oblikovanje mesečnih sre-
čanj, nagrado Marketinški direktor leta …

Primož Hvala
predsednik DMS od leta 2000 do leta 2008
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Janez Damjan
predsednik DMS od leta 1993 do leta 1999

DMS v  
devetdesetih letih
Za današnje študente trženja in številne navzo-
če so devetdeseta leta davna zgodovina prejš-
njega tisočletja. Zame pa je to obdobje velikih 
pričakovanj, neizčrpne energije za uresničevanje 
novih idej in velikih ciljev najtesneje povezano z 
Društvom za marketing Slovenije. V desetih letih 
smo društvo ponovno postavili na noge, iz skoraj 
pozabljene organizacije se je razvilo novo središ-
če strokovnega delovanja slovenske trženjske 
stroke, ki je povezalo več sto članov na desetinah 
dogodkov. 

Osebno sem se srečal z DMS že nekaj let prej kot 
pripravnik na eni od Tribun tržnega gospodarstva 
na Rogli. Takrat si nisem mogel predstavljati, da 
bi že čez nekaj let prevzel vodilno vlogo, a Jure 
Apih me je leta 1992 postavil pred dejstvo. Prva 
leta je nastalo veliko idej, ki pa v praksi niso dobile 
ustreznega odmeva oz. pričakovanega množične-
ga odziva. Današnji vodilni strokovnjaki na pod-
ročju trženja so takrat šele začeli s študijem, zato 
je bilo potrebno počakati skoraj celo desetletje, da 
so diplomanti Ekonomske fakultete, Fakultete za 
družbene vede in Ekonomsko-poslovne fakultete 
zasedli položaje. V tem času so razvili ustrezno 
poklicno pripadnost in željo po povezanosti. Sre-
čanja DMS niso bila več majhne skupinice najbolj 
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vztrajnih starih, ampak pravi zbori zainteresiranih 
mladih. Študentska sekcija je presegla svoj okvir, 
napočil je trenutek za prvo slovensko marketinško 
konferenco leta 1996 v Laškem in akademsko revi-
jo za trženje leto dni pozneje.

Veliko zadovoljstvo in olajšanje je bilo zame, ko 
sem leta 2000 predal vodenje DMS Primožu Hva-
li. DMS je bila takrat že močna organizacija, stro-

kovno in finančno, s članstvom, programom in 
vizijo. Pozabil sem na trenutke osamljenosti v za-
četnem delovanju društva, posamezne prelomne 
trenutke, ko sem okleval pri odločitvah, kako na-
daljevati in postal ponosen na rezultate, ki sta jih 
prinesla vztrajnost in predanost občutku poslan-
stva. V zadnjem desetletju prejšnjega tisočletja ni 
bilo težko verjeti, da je DMS pomemben element 
v razvoju slovenskega trženja in trga!
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   Marketing 
ni napuhli 
anahronizem

Ciniki vedo, da je mit o zlatih starih časih utemel-
jen predvsem z dejstvom, da smo bili takrat pač 
vsi mladi. Če bi v moji prezreli generaciji takšno 
podmeno še lahko kupili, pa v navdušujoče mladi 
vaši seveda ne funkcionira. Zato tudi to povabilo 
za priložnostni nagovor pripisujem vaši prijaznos-
ti in oliki bolj kot resničnemu zanimanju za čase, 
ki jih danes najbolj aktivna generacija skorajda 
nima v spominu in v katerih se beseda marketing 
sliši kot popolni in napuhli anahronizem.

Rad bi vas prepričal o nasprotnem.

V poznih petdesetih in še posebej šestdesetih 
letih je slovensko skupaj s hrvaškim gospodar-
stvom osvajalo jugoslovanski trg. Podjetja so 
bila formalno samostojna, trg je bil odprt in spo-
sobnejši ter prodornejši so pletli prodajne mreže 
ter gradili blagovne znamke. Formalnih in ne-
formalnih omejitev in vplivov je bilo seveda ve-
liko, vendar je bil to čas, ko so mnoga slovenska 
podjetja dominirala na dvajsetmilijonskem trgu, 
nekatera pa so se že uspešno uveljavljala tudi na 
evropskem. 

Jure Apih
predsednik DMS od leta 1983 do leta 1993
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V resolucijo osmega partijskega kongresa se je 
zapisal usodni stavek: »Jugoslovanski komunisti 
bomo za družbeno koristno delo priznali samo 
tisto, ki se bo kot tako potrdilo na trgu.«

V Opatiji je bilo pod pokroviteljstvom predsedni-
ka Tita ustanovljeno Jugoslovansko združenje za 
marketing JUMA, Esomar je organiziral svoj kon-
gres v Portorožu, IAA pa konferenco v Beogradu. 
Zdelo se je, da so nam odprte vse poti. Vendar je 
vrag kmalu odnesel šalo. Direktorji samostojnih 
in uspešnih podjetij so postali premočni, ogrožali 
so absolutno partijsko vladavino in Tito je sprožil 
protibirokratsko in protitehnokratsko čistko, Kar-
delj pa si je izmislil dogovorno gospodarstvo.

Bitka, ki se je takrat razplamtela med zagovor-
niki svobodnega tržnega in dogmatskimi verniki 
planskega oz. dogovornega gospodarstva, je bila 
precej usodnejša kot le konflikt dveh politeko-
nomskih pogledov. 

V času, ko je bila enopartijska oblast z demokrat-
sko centralističnim konceptom še nedotakljiva, ko 
je bilo o večpartijskem ali kapitalističnem sistemu 
nevarno govoriti, smo se tisti, ki smo se zaklinja-
li na tržno gospodarstvo, sklicevali na resolucijo 
osmega kongresa in prisegali na avtonomnost sa-
moupravnega združenega dela, v resnici pa borili 
za demokracijo, za svobodo odločanja, za pravi-
co do obveščanja in biti obveščen, za ekonomsko 
suverenost, za drugačno razumevanje svobode in 
demokracije ter proti dogmatskim, političnim in 
birokratskim centrom moči.

Seveda smo nastopali v maskah, borili smo se v 
rokavicah, zapletali smo se v takratni politični no-
vorek, vendar smo eni in drugi natančno vedeli, za 
kaj v resnici gre.

Domišljavo bi bilo, če bi si pripisovali posebne za-
sluge za usodne družbene spremembe, ki pa bi jih 
brez glasnega in vztrajnega formuliranja, utemel-
jevanja in argumentiranja zahtev, brez polemik in 
disputov, brez medijske agitacije, brez tribun in 
brez praktičnih zgledov zanesljivo težje izpeljali. 

Zagovarjanje in popularizacija svobodnega tržne-
ga gospodarstva, odpiranje in vključevanje v svet 
so bile močne obljube svobodnejšega in bogatej-
šega življenja. Hkrati s povsem konkretnimi zah-
tevami smo prodajali tudi upanja in sanje.

DMS je z organizacijo serije Tribun tržnega gos-
podarstva na Rogli, z odprtim pismom slovenskim 
institucijam, z javnimi nastopi, predvsem pa s 
praktičnimi delovnimi zgledi svojih članov glasno 
demonstriralo interese in prizadevanja močnega 
dela slovenskega gospodarstva in pomembnega 
dela stroke, znanosti in demokratične javnosti. 

Čeprav si morda svobodno delujočega tržnega 
gospodarstva nismo vsi predstavljali natančno 
takšnega, kakršnega danes doživljamo, se nam 
našega prispevka ni treba sramovati. V letu 1991 
je Slovenija edina od vseh novo osamosvojenih 
držav vstopala v Evropo z izgrajeno marketinško 
infrastrukturo, znanjem in izkušnjami. 
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Povsem napačno pa bi bilo ob dejstvu, da je bilo 
prvotno poslanstvo DMS uveljavitev tržnega 
gospodarstva, torej povsem politična ambicija, 
zaključevati, da se z napredkom stroke takrat 
nismo ukvarjali. Morda smo v silnem navdušenju 
pogosto celo prehitevali in ponujali gospodarstvu 
orodja in pristope, ki so bili močno pred časom in 
se nekateri šele danes zares uveljavljajo. A to je 
področje, ki vam ga ni treba prodajati.

Morda danes zveni nenavadno, vendar smo bili v 
sedemdesetih in osemdesetih letih glasnejši kot 
številčnejši. Politični tokovi so močno vlekli v zau-
kazano smer. Bila so obdobja, ko so se najsposob-
nejši raje kot z marketingom ukvarjali s financami 
ali s političnim angažiranjem, da bi svojim pod-

jetjem zagotovili uspešno poslovanje. Na institu-
cionalni ravni so ob Višji ekonomsko-komercialni 
šoli v Mariboru, Institutu za tržne raziskave ITEO 
v Ljubljani, Studiu za marketing in propagando, 
Media marketingu, jugoslovanskem časopisu za 
tržne komunikacije ter Društvu ekonomistov Celje 
v mojem spominu le malokateri. Politiki so bili ve-
činoma previdno tiho in se niso radi izpostavljali, le 
Feri Horvat je bil vedno in povsod zraven.

Tale, upam dovolj kratek ekspoze, seveda ni na-
menjen temu, da bi si tisti, ki smo se pred trideseti-
mi leti šli marketinške apostole, pripenjali posebne 
zasluge, temveč samozavedanju, da je društvo, ki 
mu danes pripadate in ga tudi uspešno vodite, v 
času, ko je bilo to pomembno, odigralo svojo vlogo 
in poslanstvo.
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ZgODOVInA 
DELOVAnJA 
DMS

Prvi začetki 
marketinga  
v Jugoslaviji

1968

 
 � Ustanovitev in prvi 

kongres - Jugoslovensko 
udruženje za marketing 
(JUMA) pod 
pokroviteljstvom Josipa 
Broza Tita.

 � Pobudniki ustanovitve so 
bili pionirji marketinga v 
Jugoslaviji: Fedor Rocco, 
Momčilo Milisavljević in 
Roman Obraz.

1973

 
Ustanovitev Studia 
za marketing in 
propagando (Delov 
TOZD, vodi ga Jure 
Apih).

1975

 
5. april: ustanovna 
skupščina Društva za 
marketing Slovenije 
(Tovarna Lek, 
Ljubljana). 
Predsednik: Borut 
Šnuderl (Lek Ljubljana).

1974

 
Oktober: konferenca JUME 
v Portorožu.
Predlog predsedstva JUME 
za decentralizacijo in 
organizacijo samostojnih 
Društev za marketing v 
okviru posameznih republik 
in avtonomnih pokrajin.
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1976

 
Uradni začetek 
delovanja DMS (datum 
vpisa v Poslovni 
register Slovenije: 30. 
september 1976)

1983

 
Predsednik DMS: 
Jure Apih

1990

 
Načrtovan 
ESOMAR kongres 
v Ljubljani, 
odpovedan zaradi 
nemirne situacije 
v Jugoslaviji

1985

 
29.-31. maj 1985: prva Tribuna 
tržnega gospodarstva: 1. 
vseslovensko posvetovanje 
o uveljavljanju tržnega 
gospodarstva v Sloveniji na 
Rogli; Društvo za marketing 
Slovenije in Društvo 
ekonomistov Celje.
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1991

 
Portorož, novo 
predsedstvo 
društva, ki se 
je 1992. 
preimenovalo 
v upravni 
odbor 

1992

 
4. november: 
občni zbor v 
Portorožu, 
Pravila Društva 
za marketing 
Slovenije 
- Statut društva 
.
 

1994

 
 � december: posvet Trženje 

za privatizacijo 
 � predsednica ŠSDMS: 

Alenka Repič 
 � novi poslovni prostori 

Ciril-Metodov trg
 � vsak tretji četrtek v mesecu 

predavanja v Delovi 
dvorani, sodelovanje pri 
organizaciji Zlati boben - 
posebno študentsko 
popoldne 

 � izid 1. Almanaha DMS
 � prek 200 članov, višina 

članarine 7.000 SIT, za 
študente 700 SIT, tajnica 
Petra Cerar  

 

1993

 
 � 9. december: občni zbor, Ljubljana
 � UO 1993-1996: predsednik DMS: 

Janez Damjan, podpredsednik: 
Iztok Sila; upravni odbor Jure Apih, 
Janez Damjan, Milan Jurše, Miro 
Končina, Miran Mejak, Helena 
Mihelčič, Božidar Novak, Iztok Sila, 
Jani Toroš, 122 članov; generalni 
sekretar: Miro Končina; svetovalec 
predsednika DMS: Bogo Seme

 � december: ustanovitev Študentske 
sekcije DMS 

 � prvi dogodek ŠSDMS: Promocija 
Slovenije v očeh študentov  
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1996

 
 � februar: Okrogla miza o tobačnem zakonu
 � selitev na Dunajsko 7
 � EMC: Evropsko marketinško združenje – 

dogovori za včlanitev
 � 7. junija v Laškem: 1. Marketinška 

konferenca Slovenije, organizacijski in 
programski odbor: dr. Iča Rojšek, Zlatko 
Jančič, Miro Kline, Boris Snoj, Janez Damjan

 � ustanovitev Sekcije raziskovalcev
 � predsednik ŠSDMS: Gregor Draksler
 � predsednik DMS: Janez Damjan; upravni 

odbor: Jure Apih, Gregor Draksler, Zlatko 
Jančič, Maja Makovec Brenčič, Lidia Pavlin, 
Milena Štular, Jani Toroš, Branko Žnuderl 
 

 

1995

 
predsednica ŠSDMS: Nataša 
Japelj; upravni odbor ŠSDMS: 
Vesna Žabkar, Jure Šumi, Primož 
Hvala, Barbara Zmrzlikar, Marko 
Podjavoršek, Iris Mihelj, Meta 
Vesel, Petra Garin, Petra Cerar; 
tajnica Iris Mihelj  
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1997

 
 � 9. december: novo vodstvo DMS
 � februar: 1. Akademija MM: v njej so bili 

predstavljeni prispevki z marketinške 
konference v Laškem junija 1996

 � 2. marketinška konferenca, Lipica
 � prvo spletno mesto DMS
 � sekretarka društva: Sanja Kmetec

1998

 
 � sekcija marketinških direktorjev:  

Milena Štular  
 � ustanovitev Akademske sekcije
 � 3. marketinška konferenca, Portorož
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1999

 
4. marketinška konferenca, 
Portorož (predsednik 
programsko-organizacijskega 
odbora: dr. Milan Jurše)  

2000

 
 � 5. marketinška konferenca, 

Portorož
 � junij: zbor članov DMS 
 � predsednik DMS: Primož 

Hvala; gonilna sila v 9-letnem 
mandatu v novem tisočletju

 � člani UO: Janez Damjan, 
Gregor Draksler, Matjaž Iršič, 
Marta Ivančič, Milan Jurše, 
Iztok Sila, Barbara Zmrzlikar, 
Branko Žnuderl
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2001

 
 � 6. Slovenska marketinška 

konferenca
 � 1. marketinški fokus

2002

 
 � 7. Slovenska marketinška 

konferenca: Bela hiša 
slovenskega marketinga; 

 � predsednik PS SMK: Janez 
Damjan, Sartes; programski 
svet: Pedja Ašanin Gole 
(DARS), mag. Primož Hvala 
(Finance), dr. Damijan Mumel 
(EPF Maribor), mag. 
Aleksandra Pisnik (EPF 
Maribor), Iztok Sila (Agencija 
Imelda), Milena Štular 
(Unilever), mag. Rudi Tavčar 
(Gral Iteo), Jože Urh (Mercuri 
International).

2003

 
 � 1. nagrada marketinški up leta za 

najboljše diplomsko in magistrsko 
delo s področja marketinga 

 � 8. Slovenska marketinška 
konferenca: Preživeti in uspeti v 
evropski uniji; 

 � predsednik PS SMK: Janez Damjan; 
programski svet: dr. Iča Rojšek 
(EF), dr. Damijan Mumel (EPF), 
mag. Klement Podnar (FDV), 
Nataša Japelj (Renault Slovenija), 
Damijan Možina (Krka), Andraž 
Zorko (CATI), Primož Hvala 
(Formitas in predsednik DMS), 
Iztok Sila (Lowe Digitel Zagreb), 
Saša Jevšnik (Finance), Andreja 
Anžur Černič (Finance) in Jurij 
Giacomelli (Finance).
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2004

 
 � 9. Slovenska 

marketinška konferenca: 
Marketing v poslovni 
strategiji – pot do 
uresničitve; 

 � predsednik PS SMK: Rudi 
Tavčar, GfK Gral-Iteo; 
Irena Vida (EF), Toni 
Balažič (Petrol), Jože Urh 
(Mercuri International), 
Janez Damjan (Sartes), 
Andraž Zorko (Cati), 
Iztok Sila (Lowe Digitel), 
Jurij Gaciomelli, Saša 
Jevšnik, Andreja Anžur 
(vsi trije Finance), 
Primož Hvala (Formitas 
in predsednik DMS)

2005

 
 � 10. Slovenska marketinška 

konferenca: Prvo leto v EU – 
kako so marketinške strategije 
prestale preizkušnjo?; 

 � predsednik PS SMK: Rudi Tavčar, 
GfK Gral-Iteo ; programski svet: 
Tomaž Arh (Kolinska), Toni 
Balažič (Petrol), Janez Damjan 
(Sartes), Vesna Marđonović 
(OMD), Janja Božič Marolt 
(Mediana), Iztok Sila (Telekom), 
Sandi Uranc (Gorenje), Marjeta 
Tič Vesel (Pristop), Andraž Zorko 
(Cati), Maja Makovec Brenčič 
(EF), Klement Podnar (FDV), 
Tanja Dmitrovič (EF), Matjaž 
Iršič (EPF), Jurij Giacomelli, Saša 
Jevšnik, Andreja Anžur (vsi trije 
Finance), Primož Hvala 
(Formitas in predsednik DMS).

2006

 
 � 11. Slovenska marketinška konferenca: 

Živeti spremembe v marketingu. 
Inovativnost kot točka lokalnega in 
globalnega preboja; 

 � predsednica PS SMK: Maja Makovec 
Brenčič, EF; programski svet: Janez 
Damjan, revija Manager, Primož Hvala, 
AT Adria Consulting, Ladeja Godina 
Košir, IPRK, Bogo Seme, Hedoni, Jurij 
Giacomelli, Finance, Tanja Dmitrović, 
EF, Iztok Sila, Telekom Slovenije,  Rudi 
Tavčar, DMS, Sandi Uranc, Gorenje

 � 25. septembra 2006: 1. mesečno 
srečanje Društva za marketing 
Slovenije v Ljubljani. Tema srečanja je 
bila stanje marketinga v slovenskih 
podjetjih.

 � ŠSDMS ponovno obudita  
Anže Miklavec in Sašo Palčič
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2007

 
 � 1. nagrada marketinški direktor leta
 � 12. Slovenska marketinška 

konferenca: Učinkovitost 
marketinga za uspešnost podjetja;

 �  predsednica PS SMK: Maja 
Makovec Brenčič, EF; programski 
svet: Primož Hvala, Human& Sales 
Consulting, Ladeja Godina Košir, 
IPRK, Barbara Mali, Studio 
Moderna, Jurija Giacomelli  in Peter 
Frankl, Finance, Zoran Trojar, 
Sonce.net, Iztok Sila, Telekom 
Slovenije, Bogo Seme, Hedoni, 
Marketa Tič Vesel, Pristop, Tanja 
Dmitrović, EF, Tomaž Arh, Droga 
Kolinska

 � predsednik ŠSDMS: Primož Jakin

2008

 
 � UO 2008-2011: predsednica DMS Maja Makovec 

Brenčič; upravni odbor: Tomaž Arh, Uroš Cvetko, 
Sašo Dimitrievski, Ladeja Godina Košir, Primož 
Hvala, Iztok Sila, Boštjan Tadel, Zoran Trojar

 � 1. Študentska marketinška konferenca – fANfARA
 � 13. Slovenska marketinška konferenca: Kaj še šteje v 

očeh kupca?; predsednik PS SMK: Aleksander Uranc, 
Gorenje; programski svet: Maja Makovec Brenčič, EF, 
Uroš Cvetko, Valicon, Janez Damjan, Sartes 
Consulting, Primož Hvala, Human& Sales 
Consulting, Ladeja Godina Košir, IPRK, Maja 
Lapajne, Trimo, Eva Aljančič, Simobil, Aleksandra 
Pisnik Korda, EPF, Tatjana Pogačnik in Peter Frankl, 
Finance

 � predsednik ŠSDMS: Primož Jakin, člani UO ŠSDMS: 
Špela Sedej, Petra Vaupotič, Ana Basić, Brina Selan
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2009

 
 � 1. raziskava Trženjski monitor DMS
 � 14. Slovenska marketinška konferenca: 

Veter družbenih sprememb – napnimo 
trženjska jadra; 

 � predsednica PS SMK: Mateja Jesenek, 
Mercator; programski svet: Maja 
Makovec Brenčič, EF, Uroš Cvetko, 
Valicon, Branko Žibret, A.T. Kearney, 
Ladeja Godina Košir, IPRK, Janja Bratoš, 
Primož Pusar, Pristop, Peter Curk, 
Simobil, Tatjana Pogačnik in Peter 
Frankl, Finance

 � predsednica ŠSDMS: Brina Selan, člani 
UO ŠSDMS: Špela Sedej, Matic Prosen, 
Ana Obreza, Mak Kordić

2010

 
 � 15. Slovenska marketinška konferenca: 

Kako (p)ostati kupčeva prva izbira?; 
 � predsednik PS SMK: Iztok Sila, Telekom 

Slovenije; programski svet: Maja 
Makovec Brenčič, EF, Uroš Cvetko, 
Valicon, Zoran Trojar, sonce.net, Sašo 
Dimitrievski, Pristop, Jure Velikonja, KB, 
Milena Štular, PS Mercator, Davorin 
Šimunič, Ledo, Tatjana Pogačnik in Peter 
Frankl, Finance

 � razstava Cockta, pijača vaše in naše 
mladosti

 � predsednica ŠSDMS: Helena Felc, člani 
UO ŠSDMS: Lara Šesek, Mirjam 
Obljubek, Eva Likar, Živa Javeršek
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2012

 
 � 17. Slovenska marketinška konferenca: 

Biti pametnejši. Za enostavnejši in 
učinkovitejši marketing; 

 � predsednik PS SMK: Enzo Smrekar, 
Atlantic Grupa; programski svet: Maja 
Makovec Brenčič, EF, Uroš Cvetko, 
Valicon, Sašo Dimitrievski, Pristop, 
Gregor Pilgram, Generali zavarovalnica, 
Neil Morley, Akrapovič, Tatjana 
Pogačnik in Peter Frankl, Finance

 � predsednica ŠSDMS: Sara Stojanovski, 
člani UO ŠSDMS: Nika Štrbenc, Juna 
Neubauer, Mojca Bricelj

2011

 
 � UO 2011-2014: predsednica DMS: Maja 

Makovec Brenčič; člani UO DMS: Uroš Cvetko, 
Sašo Dimitrievski, Darko Dujič, Ladeja Godina 
Košir, Primož Hvala, Sašo Palčič in Iztok Sila

 � 16. Slovenska marketinška konferenca: 
Marketing: odgovornost za dobiček in rast;

 �  predsednik PS SMK: Toni Balažič, Žito; 
programski svet: Maja Makovec Brenčič, EF, 
Uroš Cvetko, Valicon, Iztok Sila, Mladinska 
knjiga, Sašo Dimitrievski, Pristop, Miha Žerko, 
Src, Aleksandra Kregar Brus,Droga Kolinska, 
Ivona Janjić, Konzum, Tatjana Pogačnik in 
Peter Frankl, Finance

 � predsednica ŠSDMS: Stella Korošec, člani UO 
ŠSDMS: Nina Babnik, Tina Vrabec, Marina 
Bračić, Maruša Hrovat

 � 1. SŠDMS tester, 1. SŠDMS komunicir@nje

2013
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MUZEALKE  
O SLOVEnSKIH 
BLAgOVnIH 
ZnAMKAH In 
USTVARJAnJU 
RAZSTAVE 
RETRO-
SPEKTIVA 

Podjetja slabo 
skrbijo za svojo 
zgodovino
Katja Kosec, Muzealka, članica Študentske sekcije DMS

Nuša Antolin, Simona Božič, Lea Demšar, Veroni-
ka Janžekovič, Špela Linec, Anja Senekovič, Lara 
Šesek, Katja Škafar, Nika Štrbenc, Maja Živanović 
in Katja Kosec smo dekleta, rojena konec osem-
desetih, članice Študentske sekcije DMS, ki smo 
si nadele ime Muzealke. Ustvarile smo razstavo 
slovenskih blagovnih znamk Retrospektiva.

Muzejska trgovina na Krasu 
Prvi korak pri pripravi razstave je bilo zbiranje 
obstoječega znanja in materialov. Obiskale smo 
muzejsko trgovino na Krasu, kjer smo se za en 
dan vrnile v čas naših prababic. Izvedele smo, da 
ima Zdenka sir že 80 let enako embalažo, in da je 
Milkina krava vijolična šele od leta 1972. Ste vede-
li, da so Radensko sprva uporabljali kot zdravilni 
napitek, kupiti pa jo je bilo možno le v keramičnih 
posodah? 

Podjetja, poskrbite za ohranjanje tradicije
Povezale smo se z ljudmi, ki znajo ceniti zapušči-
no slovenskih blagovnih znamk in ki se zavedajo, 
da je spoštovanje tradicije temeljni kamen uspeš-
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ne znamke. Muzealke smo s svojo predanostjo 
slovenska podjetja opomnile, da cenimo njihovo 
zgodovino. 

Mnoga podjetja se ne zavedajo pomena ohran-
janja tradicije, saj le redka skrbijo za svoj arhiv. 
Predmeti, ki so nam jih prijazno posodili, so bili 
večinoma hranjeni v neprimernih pogojih, neka-
tere smo celo izbrskale same in jih s tem opomni-
le, da obstajajo. Naša vizija Marketinškega muze-
ja se je tako le še okrepila. 

Zlatorog ni od nekdaj pivo
Z brskanjem po arhivu slovenskega marketinga 
sem spoznala kar nekaj znamk, ki so bile v času 
naših babic zelo zaželene. Zlatorog, na primer, ni 
od nekdaj pivo, svoje čase je bil sinonim za šta-
jersko milo. Še vedno se nasmehnem ob imenu 
praška za perilo »Ženska hvala«, izvedela pa sem 
tudi, da ima Maggi med jušnimi dodatki najsta-
rejšo tradicijo na svetu. Prijetno pa me je prese-
netilo dejstvo, da je prva slovenska tovarna čoko-
lade zaživela že v 19. stoletju.
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UTRInKI  
Z RAZSTAVE 
SLOVEnSKIH 
BLAgOVnIH 
ZnAMK
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Odprtja razstave se je udeležilo 
veliko obrazov iz sveta marketinga

Jure Apih, oče 
slovenskega 
oglaševanja in 
eden prvih 
predsednikov DMS

Janez Damjan, 
predsednik DMS 
1993-1999 Dr. Maja Makovec Brenčič, 

aktualna predsednica DMS

Čudovito dvorišče gradu Fužine

Na Retrospektivi DMS so spregovorili 
pretekli predsedniki društva: Jure Apih, 
Janez Damjan in Primož Hvala
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Predsedniški trojček: aktualna predsednica DMS, dr. Maja Makovec 
Brenčič, in nekdanja predsednika Jure Apih in Primož Hvala

Dogodek je bil imenitna priložnost za 
mnoga srečanja in obujanje spominov

Aktualni upravni odbor DMS z generalno sekretarko Tanjo Kavran in 
predsednikoma Juretom Apihom (1983-1992) in Janezom Damjanom (1993-2000)

Z nami je bil tudi dr. Zlatko 
Jančič, izredni profesor na FDV

Razstavo so postavile članice Študentske 
sekcije DMS pod mentorstvom Tanje 
Kavran in Sare Božanić.

Skupaj poskrbimo za zgodovino 
slovenskih blagovnih znamk
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Bogo Seme, eden ključnih akterjev v 
zgodovini društva, v družbi Žige Vavpotiča 
in Petre Kocjan (Zavod Ypsilon)

V pogovoru o marketinških temah: Tomaž Jontes (Telekom Slovenije), 
Peter Curk (Renderspace) in Matjaž Grm (Adria mobil), slednja dva 
tudi kandidata za marketinškega direktorja leta 2008 in 2012

Lara Šesek in Špela Sedej: 'Se še 
spomniš piva v rjavih steklenicah?'

Ponovno srečanje: Neli Turk, Iztok Sila, 
Primož Hvala in Ladeja Godina Košir

Prešerni akademski pogovori: dr. Aleksandra 
Pisnik Korda (EPF), dr. Vesna Žabkar (EF) 
in Rinalda Klemenčič (Abanka).

Vokalna skupina 
Vocabella
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'Se še spomniš časov 
pred carving smučmi?'

Čudovito prostori v gradu Fužine 
so povezali marketinško 
preteklost z aktualnim časom.

Razstavljeni izdelki so marsikoga 
popeljali v otroška leta.

Celoten večer je bil napolnjen 
z nostalgičnimi občutki

Tanja Kavran, generalna sekretarka 
DMS: 'Ponosna sem na Muzealke.'

Gregor Draksler, eden od ključnih 
članov Študentske sekcije DMS v 
času, ko se je ŠSDMS šele oblikovala.
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Elan, Begunje 
(od leta 1945)
Elanova zgodba se je začela v času 
II. svetovne vojne, ko je 12 obrtni-
kov in inženirjev izdelalo več sto 
parov lahkih, vzdržljivih lesenih 
smuči za partizanske čete. Formal-
no je Elan leta 1945 ustanovil Rudi 
Finžgar, vizionar in drzni smučarski 
skakalec. Leta 1963 je Elan ustano-
vil inštitut za inovacije, ki je le dve 
leti pozneje podal prvo patentirano 
rešitev. 

V naslednjem desetletju je blagov-
na znamka Elan začela pridobivati 
pomembno mesto v industriji, za-
hvaljujoč tudi švedski smučarski le-
gendi Ingemarju Stenmarku. Sten-
mark, ki še vedno drži rekord za 
največ zmag v svetovnem pokalu 
vseh časov, je dosegal fantastič-
ne rezultate na Elanovih smučeh. 
Leta 1984 je kar 168 tekmovalcev v 
različnih disciplinah tekmovalo na 
Elanovih smučeh. 

2012. je Elan prejel nagrado Plus X 
Award za najbolj inovativno špor-
tno znamko. 

Logotip ELAN od  
leta 1945 do 1995

1945

1950

1960

1970

1980
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1995

Katja Kosec: »Moje prve smučke 
so bile seveda elanke. Takrat je bilo 
na smučišču težko videti smučarja s 
smučmi druge znamke. Oblika smu-
či se je sicer v zadnjih petnajstih letih 
močno spremenila, za kar je najbolj 
zaslužen prav Elanov razvojni odde-
lek. Že od nekdaj imam občutek, da 
smo Slovenci lahko ponosni na Elan, 
saj s svojimi inovacijami narekuje ra-
zvoj sodobne industrije smučanja.«

31



www.dmslo.si

Hotel Slon, 
Ljubljana 
od leta 1856
Leta 1552 je bil avstrijski vojvoda Maksimilijan II. 
star 25 let. Nedavno se je poročil z Marijo Špan-
sko in bližal se je čas, ko bo postal vladar Svetega 
rimskega cesarstva. Na poti iz Španije je s seboj 
nesel poročna darila, med njimi je bil tudi slon So-
liman, in na svoji poti se je ustavil tudi v Ljublja-
ni. Meščane je mogočna žival očarala. Na mestu, 
kjer je počival Soliman, so pozneje zgradili hotel. 
Spomin na slona je živel še naprej, zato so gosti-
šče in kasneje hotel poimenovali Pri slonu.

Nastanek hotela Slon se postavlja v čas, ko so v 
letih 1856 do 1858 zgradili novo hotelsko poslopje. 
Hotelska stavba je preživela osemdeset let, tudi 
uničujoči potres leta 1895.

Leta 1937 je tedanji lastnik gospod Koritnik pričel 
graditi novo stavbo, s tipično modernistično arhi-
tekturno zasnovo tistega časa. Ko je bil dograjen, 
je bil po pričevanjih domačinov hotel Slon najlep-
ši in najmodernejši hotel v Ljubljani.

Hotel Slon je že deset let član največje hotelske 
verige na svetu Best Western.

Lara Šesek: »Ob omembi hotela Slon se, poleg 
tistega pravega slona z rilcem in ogromnimi 
ušesi, najprej spomnim na luksuzno namestitev, 
center Ljubljane in dobro hrano v restavraciji 
Slon.«
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Ilirija, Ljubljana 
od leta 1908
Ilirija se ukvarja s proizvodnjo kozmetike in dru-
gih kemičnih izdelkov. Na začetku je podjetje, ta-
krat imenovano še Golob & KO, proizvajalo kreme 
za čevlje. Po dvajsetih letih uspešnega delovanja 
so proizvodnjo razširili na sveče, mila in pralne 
praške ter se 1946. preimenovali v Ilirijo. Leta 1958 
je bila ustanovljena znamka Subrina, ki je danes 
zaščitna znamka podjetja. Podjetje se je osredo-
točilo na proizvodnjo kozmetičnih izdelkov, še 
vedno pa proizvajajo tudi prvi izdelek, kremo za 
čevlje. 

Lea Demšar: “Moja prva asociacija na Ilirijo je: ‚Kaj 
ni to tista okrogla škatlica z majhno punčko, ki jo ima-
mo v predalu za čevlje?‘ Zdi se mi, da od nekdaj po-
vezujem Ilirijo s kremo za čevlje. Toda kljub temu, da 
vem zanjo že vse življenje, me je presenetilo dejstvo, 
da znamka obstaja že več kot sto let. Ob pogledu na 
Ilirijino tablo ob 25-letnici delovanja me prevzame ne-
kakšno spoštovanje, podobno tistemu, ki ga občutimo 
ob prisotnosti ljudi, ki so v svojem življenju že ogro-
mno dosegli.”
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Kompas, Ljubljana
od leta 1951
Turistična agencija se je ob ustanovitvi imenovala 
Putnik in imela deset poslovalnic, osem turistič-
nih avtobusov in devetdeset uslužbencev. Prvo 
potovanje v tujino, izlet v Trst, so organizirali leta 
1954. Pet let kasneje se je podjetje preimenovalo 
v Kompas. Leta 1964 so svojo ponudbo razširili s 
prodajo turističnega blaga (spominkov, uvoženih 
cigaret in alkoholnih pijač za devize) in izposojo 
osebnih avtomobilov (prvi tak avtomobil je bil Za-
stava 1300). Vrednost osnovnih sredstev se jim je 
v tem obdobju povečala skoraj za štiristokrat.

Podjetje se je leta 1971 preimenovalo v Kompas Ju-
goslavija in pridobilo pomemben vizualni element, 
maskoto Janeza. Leta 1990 se je preoblikovalo v 
Turistični sistem Kompas, ki ga je sestavljalo pet 
podjetij, a ta sistem je po letu dni zaradi krize v Ju-
goslaviji razpadel na več samostojnih in nepoveza-
nih podjetij. Kompas, kot ga poznamo danes, se je 
razvil iz podjetja Kompas International. 

Nika Štrbenc: »Nikoli nisem vedela, zakaj smo imeli 
doma na omari razstavljenega zanimivega strička. Ko 
si majhen, se ne sprašuješ takih stvari. Zdaj, po 25 le-
tih, je skrivnost razkrita – to je Kompasov Janez, ma-
skota edine agencije, za katero dejansko vem že odkar 
pomnim.«
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Medex, Ljubljana 
od leta 1954
Zgodovina Medexa se je začela pisati v mali trgo-
vini z medom. Dvajset let pozneje je Medex postal 
največji ponudnik medu v Jugoslaviji. V začetku 
devetdesetih let so v podjetju začeli  peči piškote 
in napolitanke. V začetku novega tisočletja pa se 
je proizvodnja Medexa razširila tudi na prehran-
ska dopolnila ter ostale zeliščne in naravne pro-
izvode.

Danes je Medex eden vodilnih evropskih proizva-
jalcev izdelkov apiterapije ter naravnih prehran-
skih dopolnil na osnovi čebeljih in drugih pridel-
kov. Odkriva skrivnost, ki trud marljivih čebel 
spreminja v čudež narave, in črpa navdih iz staro-
davnih receptov naših babic. 

Maja Živanović: »Medex je v naši družini že dve ge-
neraciji. Je eden tistih izdelkov, ki mu je moja babi 
zvesta že od samega začetka. Medexov sirup je bil ve-
dno del naše “domače” lekarne. Posebej se spomnim 
tablet za grlo in sirupa iz smrekovih vršičkov ter medu 
proti kašlju, ki sva ga s sestro na skrivaj pili, kljub 
temu, da nisva bili bolni.«
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Radenska, 
Radenci
od leta 1869
1833 je študent medicine Karl Henn odkril 
izvir mineralne vode, leta 1869 pa mu je 
končno uspelo najti pravo slatinsko žilo. 
Rodila se je Radenska. 

Prvi vrelec je dr. Henn poimenoval Raden-
ska slatina (Radeiner Sauerbrunnen) in 
prvo vodo so še istega leta napolnili v lon-
čeno slatinko. Radensko je začel oglaševati 
kot zdravilo za različne bolezni. Ob koncu 
19. stoletja se je ob pridelavi slatine začela 
razvijati tudi zdraviliška dejavnost. Zahva-
ljujoč oglaševanju v časopisih in velikemu 
številu razprav o slatini v strokovnih pu-
blikacijah je začelo naraščati zanimanje za 
Radensko. Leta 1936 so se na etiketah kot 
zaščitni znak Radenske začela pojavljati tri 
srca, avtorja Milka Bambiča iz Trsta. 

Leta 1960 so združili slatinsko in zdraviliško 
dejavnost pod imenom Zdravilišče Raden-
ska slatina. Ob prelomu tisočletja lastništvo 
Radenske prevzame Pivovarna Laško in pet 
let kasneje proda zdraviliško dejavnost Savi. 
V zadnjih desetih letih je na trg uvedla novi 



Študent medicine 
Karl Henn odkrije 

izvir slatinske vode.
1833

1882

1869
Napolnjene prve glinene 

steklenice mineralne vode 
(glinene slatinke).

Začetek zdraviliške 
dejavnosti.

Na etiketah Radenske 
se pojavi palček.

1920

Uvedba treh src kot 
zaščitnega znaka Radenske 

(Milko Bambič, Trst). 

1936

Prodanih 10 milijonov 
steklenic Radenske. 

1938
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1951

1965

Prvi poskus 
izdelave 

brezalkoholne 
pijače Recoaro.

1968

Začetek 
proizvodnje 

Deita. 
1971

 Prodanih 217 
milijonov litrov 

Radenske. 
1972

Začetek 
proizvodnje 

Swinga. 

1978

Prvič organizirajo 
Maraton treh src.1981

Začnejo polniti 
licenčno pijačo Pepsi.

1990

Začetek proizvodnje 
Ledenih čajev.

1995

ACE, Izvir, Sprint. 
1997

Odkupijo blagovno 
znamko Ora.

1999

Začetek proizvodnje 
vode Izvir +.

2002

Začetek proizvodnje 
vode Oaza.

2006

Sprememba embalaže – 
Radenska classic, Naturelle 

in Radenska Plus.

2008

140-letnica 
Radenske.2009

1983
Začetek 

polnjenja 
Stila. 

1986
Uvedejo nove 

blagovne 
znamke – Miral, 
Radin in Šum. 

blagovni znamki Izvir+ in Oaza ter prenovila ne-
katere steklenice in plastenke Radenske.  

Anja Senekovič: »Poznam Radensko. Pri raziskova-
nju zgodovine je bila zame edina novost prva stekle-
nica Radenske – t. i. lončena slatinka. Poznam tradi-
cijo Radenske, vem, da so jo začeli polniti pred nekaj 
več kot 140 leti. Ta znamka je spremenila preteklost, 
predvsem preteklost Radencev in okoliških krajev, ki 
so se začeli razvijati na račun turizma. Ta se je v Ra-
dencih začel razvijati zaradi Radenske oz. skupaj z 
njo. Poleg tega je v Radenski dobilo zaposlitev veliko 
lokalnega prebivalstva, tudi moj dedek. Velikokrat mi 
pripoveduje o časih, ko je še s tovornjakom razvažal 
Radensko po državah bivše Jugoslavije.«
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KAM  
PLUJE  
DMS?

Misli članov ob 
preteklih 35 letih 
delovanja Društva za 
marketing Slovenije
‘Kot vsaka druga panoga, se tudi marketing na-
paja iz tradicije. Ta mu daje globino in pomen, ki 
(na srečo vseh nas, ki delujemo na tem podro-
čju) presega prepogosto enoznačno slovensko 
percepcijo marketinga - za staro generacijo smo 
propaganda, za srednjo reklama, za mlado bul-
šit. 35-letnica DMS in Marketinški muzej sta tako 
dobrodošla opomnika, da le ni vse tako črno in 
hitropotezno. Zgodbe ljudi, ki so slovenski mar-
keting postavljali na noge in razstava blagovnih 
znamk so (vsaj zame) dokaz, da je slovenski mar-
keting pognal korenine, iz katerih rastejo dobre in 
premišljene zgodbe. Včasih imajo srečen konec, 
včasih ne, vedno pa nosijo dobre zametke za na-
daljni razvoj panoge.’

Primož Jakin, 
šef kuhinje, MadwiseCC content+digital

dr. Maja Makovec Brenčič 
predsednica Društva za marketing Slovenije
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‘Le narod, ki ceni in hrani svojo zgodovino, lahko 
preživi. Če bomo poznali in spoštovali vse naše 
začetke in dosežke, se  bomo razvijali in napredo-
vali. Mislim, da je 35 let delovanja DMS zavida-
nja dolga doba glede na obdobje in politično-go-
spodarski sistem, v katerem smo takrat živeli. In 
ko gledam razstavo, sem prepričana, da imamo 
razlog za ponos. Veliko dobrih blagovnih znamk 
smo zgradili, škoda je, da jih kar nekaj ni več. Iz-
gubljen kapital za vedno, res mi je žal. Zato se mi 
poraja misel, da bi se morali večkrat obrniti nazaj 
in se od vseh teh dobrih primerov tudi kaj naučiti. 
Ker ne gre samo za spoštovanje preteklosti, pri 
zgodovini stroke gre predvsem za upoštevanje 
že pridobljenega znanja za prihodnost, za iskanje 
novosti in doseganje presežkov.’

Milena Štular,  
pomočnica predsednika uprave za strateški marketing v 
Mercatorju in članica Upravnega odbora DMS 

‘Marketing je skrb za drugo stran in menjava v 
obojestransko zadovoljstvo. Tako je delovalo tudi 
društvo, se obranilo interesa izključnega poslov-
nega profita in verjetno je zato danes eno uspe-
šnejših društev v našem okolju. 

Znamke so del skupne družbene zgodovine. Če 
ohranjamo knjige, je dobro ohranjati tudi znam-
ke. Še bolj pa je pomembno, da bomo lahko tudi v 
prihodnje »brali svoje znamke«. Muzej naj ne bo 
ropotarnica nečesa, kar je bilo, ampak naj izpo-

stavi in poveča dobre zgodbe, od katerih lahko vsi 
še kaj odnesemo.‘

Primož Hvala,  
HSC poslovno svetovanje, član Upravnega odbora DMS

‘Spomin na marketinško preteklost v Sloveniji ni 
samo znak osnovnega spoštovanja do njenih pio-
nirjev ampak tudi potreben pogoj za kakovostno 
delo danes in v prihodnosti. Ne glede na trenutno 
prevladujočo kratkoročnost interesov (lastnikov) in 
s tem povezanega razmišljanja. Sam se najbolj spo-
mnim marketinških akcij iz začetka 80-ih, ko sem 
zaključeval študij in se pridružil Studiu Marketing, 
iz tujine pa Macintoshove iz leta 1984 (Apple). Za 
moj razvoj so bili ravno začetki zelo pomembni, saj 
takrat ni bilo toliko omejitev kot danes in se je z na-
ročniki res dalo kakovostno (in dovolj dolgo) delati. 

Marketinški muzej potrebujemo tudi zato, ker bo 
v njem na novo odkrita (gospodarska) zgodovina 
Slovenije, ko so naše znamke krojile dogajanje v 
nekdanji SFRJ, pogumne so se podajale na tuje 
trge, a žal redke preživele do danes (in večinoma 
ne iz marketinških razlogov). To bi nam lahko dalo 
novega zagona in optimizma, da se tudi v še tako 
težkih razmerah da uspeti, če si to res želimo in se 
tega lotimo. In da ne razmišljamo, česa vsega se 
ne da doseči.’

Iztok Sila, 
član Upravnega odbora DMS in svetovalec v podjetju 
Sila svetovanje

dr. Maja Makovec Brenčič 
predsednica Društva za marketing Slovenije
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EnA nA EnA S 
PREDSEDnIcO 
DMS

Marketing je  
kultura delovanja
Kaj je glavno sporočilo 35-ih let delovanja 
DMS? Katero obdobje marketinga v Sloveniji 
je najbolj vplivalo na vas?

Dr. Maja Makovec Brenčič: ‘Društvo je v svojih 35-
ih letih delovanja razvijalo in krepilo pomen, razu-
mevanje in aktualnost stroke trženja, povezovalo 
in predstavljalo domače in tuje trženjske prakse 
in njihove akterje, prepletalo trženjska in druga 
znanja. Skupaj s svojimi člani, ki so njegovo naj-
pomembnejše jedro, je zmoglo uporabnost in ra-
zvoj trženja kredibilno in na visoki strokovni ravni 
prenašati v slovensko gospodarstvo, ga umestiti 
med njegove odločevalce in tudi širše, v splošno 
javnost, v družbo. V trženju smo skupaj z vsemi 
člani in prav zaradi njih v teh desetletjih prehodili 
dolgo pot, postavljali temelje stroki, razvijali zna-
nost marketinga oz. trženja, povezovali teorijo 
in prakso. Vseskozi s ciljem, da je marketing oz. 
trženje naravnanost, kultura delovanja, ki je že 
zdavnaj prerasla oglaševanje. Tudi zato je postalo 
ključna prvina in razmislek podjetij in organizacij 
v spremenjenih okoliščinah poslovanja.’

Katero obdobje marketinga v Sloveniji je naj-
bolj vplivalo na vas?

Dr. Maja Makovec Brenčič: ‘Tako obdobje konjuk-
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ture kot sedanje obdobje recesije. Če je v prvem 
obdobju trženje zaobjelo porabniški vsakdan, 
ki skorajda ni imel več meja, je recesija prinesla 
novo razumevanje (dejanskih) potreb in vrednot 
trženja. Prav zato je vsako obdobje v razvoju tr-
ženja kot stroke in znanosti svojstveno, prinaša 
nova učenja in nova znanja, nove dinamičnosti in 
drugačnega porabnika.’  

Zakaj se je vredno spominjati zgodovine slo-
venskih blagovnih znamk? 

Dr. Maja Makovec Brenčič: ‘Vsak dan je pomem-
ben za pogled v prihodnost. Ne le strokovni, aktu-
alni, ampak tudi vizionarski pogled, ki temelji na 
izkustvih preteklosti. Zato smo v Društvu pomen 
preteklosti in dosedanjega razvoja trženja v Slo-
veniji povezali z vizijo Marketinškega muzeja in v 
njem vseh tistih znamk, ki so soustvarjale gospo-
darski napredek, pa tudi navdihnile in omogočile 
sedanjost slovenskega gospodarstva.’

Ali menite, da v Sloveniji potrebujemo Mar-
ketinški muzej in zakaj?

Dr. Maja Makovec Brenčič: ‘Seveda! V njem bodo 
svoj dom našle slovenske blagovne znamke in 
tako znova dobile priložnost,  da zaživijo. Pri tem 
namen Marketinškega muzeja ni samo zgodo-
vinski, temveč tudi futuristični in izobraževalni. 
Dediščina in prihodnost blagovnih znamk bosta s 
tem prepleteni v izkušnjah in navdihih ustvarja-
nja novih trženjskih vrednosti.’
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Izdajatelj:

Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana

Telefon: +386 30 33 33 44
E-pošta: info@dmslo.si
Splet: www.dmslo.si in www.ssdms.si
Spremljate nas lahko na naslednjih družbenih omrežjih: 
Facebook (www.facebook.com/dmslo), LinkedInu,  
Twitter (@marketingslo), Google+, YouTube ...

Oblikovanje: Gašper Mrak
Fotografije: Nejc Lasič, arhiv DMS 
Ljubljana, januar 2013 
Več informacij na www.dmslo.si in info@dmslo.si.

V primeru povzemanja ali citiranja navedenih 
podatkov je potrebno navajati vir.

Partnerji DMS:

Sponzor Razstave slovenskih blagovnih znamk:
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Zahvaljujemo se vsem zbirateljem in ljubiteljem, ki  
so nam za razstavo posodili predmete iz zasebne zbirke:
Janez Damjan
Barbara Žejn
Tanja Kavran
Špela Sedej
Simona Božič
Mojca Bricelj
Nika Šterbenc
 
Zahvaljujemo se muzejem:
Tržiški muzej
Muzej Velenje
Pokrajinski muzej Murska Sobota
 
Za pomoč in razstavne predmete se zahvaljujemo podjetjem:
Pivovarna Union
Elan 
HELLA Saturnus Slovenija
Fructal
Beti Metlika
Gorenje
Hotel Slon
Žito in Gorenjka
Kompas
Medex
Zavarovalnica Triglav
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