Tehnološka platforma za fotovoltaiko
Spoštovani gospod dr. Uroš Merc!
Spoštovani partnerji Slovenske tehnološke platforme za fotovoltaiko!
Fotovoltaika v Sloveniji danes slavi. Pa ne zaradi odmevne uvrstitve naših nogometašev na
svetovno prvenstvo 2010, temveč zaradi prestižne nagrade Podjetnik leta 2009, ki jo je prejel
naš kolega dr. Uroš Merc, univ.dipl.inž.el.
Že vrsto let poudarjamo, da je za trajnostni razvoj trga sončnih elektrarn izjemno pomembno, da
Slovenija zgradi tudi lastno industrijo za proizvodnjo potrebne opreme. Ni jih prav veliko, ki to
nedvomno potrebnost in soodvisnost izgradnje sončnih elektrarn in razvoja ter proizvodnje
opreme razumejo, seveda še mnogo manj pa tistih, ki so si zadali stvar tudi spraviti v življenje.
Ena takih izredno pozitivnih izjem je podjetje Bisol d.o.o. iz
Latkove vasi. V letih 2004 in 2005, ko se je porajala ideja o
proizvodnji fotonapetostnih sončnih modulov v Slovenji,
novoustanovljeno podjetje zagotovo ni imelo nobenih primerjalnih
prednosti, ki bi narekovali, da lahko ravno oni pristopijo k
realizaciji. Obstajala pa je vizija, da se trg sončnih elektrarn v
najnaprednejših svetovnih državah hitro razvija in da je bodočnost v
obnovljivih virih energije ter še posebej v sončni energiji. Dr. Uroš
Merc je to vizijo dobro spoznal, jo sprejel in tudi s sodelavci
izpeljal, zagotovo v bistveno težjih pogojih, kot jih imajo obstoječa
podjetja s področja elektro industrije in energetike. Podjetje Bisol,
ki ga je soustanovil in ga vodi naš kolega dr. Uroš Merc, nudi
odgovor, na katerih področjih je možno ustvarjati nova delavna
mesta in iskati izhod iz gospodarske recesije. Podjetje hitro raste po
obsegu proizvodnje, po ustvarjenem prihodku in številu zaposlenih
ter po svojih proizvodnih kapacitetah daleč presega trenutne potrebe
Slovenije, saj posluje v evropskem prostoru. Podjetje ima vizijo nadaljnje rasti in je usmerjeno na
svetovni trg, zato si čimveč takih podjetij v Sloveniji lahko samo želimo.
Pohvala dr. Urošu Mercu je še posebej vredna, ker jo daje širša stanovska organizacija, Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije.
V imenu Slovenske tehnološke platforme za fotovoltaiko kolegu dr. Urošu Mercu iskreno
čestitamo!
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