Rast in razvoj podjetja Žiher
Leto 1983: Ustanovitev samostojnega podjetja, katerega nosilec je Alojz Žiher, ki je do leta
1988 sam opravljal prevoze s tovornim motornim vozilom znamke Tatra – tovorno vozilo za
prevoz betona.

Leto 1988: Nabava novega tovornega vozila z že vgrajenim trakom za transport betona.
Leto 1989: Nabava tovornega vozila za prevoz cementa v razsutem stanju.
Leto 1990: Nabava še enega tovornega vozila za prevoz betona z vgrajeno betonsko
črpalko.
Leto 1991: Ustanovi podjetje ŽIHER, podjetje za prevozništvo, trgovino in storitve, kot
družba z omejeno odgovornostjo, katera lastnika postaneta Alojz in Marija Žiher. Marija
Žiher se takrat tudi zaposli ter opravlja vsa administrativna dela. Sedež podjetja je na domu
lastnikov.
Leto 1993: Širitev prevozniške dejavnosti še na prodajo naftnih derivatov in gostinstvo;
začetek pridobivanja projektne in gradbene dokumentacije, lastna blagovna znamka.
Leto 1994: Otvoritev bencinskega servisa s sedežem Moškanjci 1/g - odpre se sodoben
bencinski servis z okrepčevalnico. Podjetje se ukvarja s prodajo goriv ter prodajo trgovskega
blaga na bencinskem servisu, prične se tudi dejavnost prodaje in razvoza kurilnega olja in
dizelskega goriva do končnih kupcev, za kar se investira v tovorno vozilo za ta namen.
Leto 1996: Najem zemljišča na lokaciji Opekarne Ormož in pričetek gradnje betonarne. S
pridobitvijo betonarne postane podjetje dobavitelj za dobavo in vgradnjo betona s sodobnimi
betonskimi mešalci z vgrajenimi betonskimi črpalkami.
Leto 1999: Širitev okrepčevalnice v gostinski lokal z dodatno jedilnico s samopostrežnim
pultom, izgradnja avtomehanične delavnice, avtopralnice in poslovnih prostorov v
nadstropnih prostorih.
Leto 2001: Ureditev čistilne naprave za celotni objekt, podjetje se začne zelo usmerjati v
ekologijo.
Leto 2002: pridobitev certifikata ISO 9002/1994; podjetje uredi poslovanje po standardu
kakovosti, kakor tudi na področju nudenja bolj kakovostnih storitev.
Leto 2003: Ves čas poslovanja je podjetje investiralo v razvoj voznega parka, v letu 2003 se
nabavi nova stabilna črpalka, podjetje razvije tudi storitev varstva pri delu ter urejanja
dokumentacije za oceno tveganja in s tem prične tržiti storitve na tem področju.

Tega leta je bil zgrajen tudi parkirni prostor za tovorna motorna vozila na cca. 500 m2
površin.
Leto 2004: Pričnejo se priprave za novo dejavnost inženiringa na področju gradnje
nizkoenergijskih montažnih hiš nemškega dobavitelja s ponudbo hiš na ključ.
Leto 2006: Podjetje razširi dejavnost gradbeništva na prodajo naravnih parketov, teras,
stopnic in lesenih fasad ter postane zastopnik avstrijskega podjetja Tilo.
Leto 2008: Podjetje ustanovi oddelek projektiranje za potrebe gradnje pasivnih in
nizkoenergijskih hiš. Projektirati začne tudi srednje zahtevne objekte (telovadnice,
večnamenske objekte, hale) ter adaptacije v smeri varčne gradnje.
Širitev poslovnih prostorov ter trgovina, dograditev sodobnega nizkoenergijskega objekta za
potrebe projektivnega biroja in gradbeništva.
Prenova CGP (celostne grafične podobe podjetja) ter oblikovanje novih blagovnih znamk za
potrebe komuniciranja na nivoju skupine Žiher.
Leto 2009: Samostojna pot na področju gradnje nizkoenergijskih in pasivnih hiš z lastnim
znanjem in izkušnjami v sodelovanju z nemškim proizvajalcem.
Leto 2010: Povezovanje in sodelovanje s priznanimi strateškimi poslovnimi partnerji na
področju gradnje: Tilo, Stabil, Bramac, Fibran, DEMIT, Geberit, INT vrata, Wienerberger,
DAIKIN, Helios in drugi.
Reorganizacija sektorja gradnje in razvoj oddelka za marketing.
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Leto 2011:
-

Prenova korporativne spletne strani www.ziher.si
Otvoritev Žiher Studia v Ljubljani (nov poslovni objekt v ind. coni Stegne) razstavnega salona montažnih Žiher hiš in parketov v Ljubljani.
Priprava projektne dokumentacije za gradnjo nove betonarne Žiher v Ormožu v letu
2012, ki bo postopoma nadomestila obstoječo betonarno.

Leto 2012:
- gradnja in zagon nove sodobne betonarne v Ormožu
- registracija blagovne znamke Žiher hiše®
- širitev voznega parka tovornih vozil za gradnjo hiš
- izdelava nove spletne strani ziher-hise.si, ki je prevedena tudi v tuje jezike
- gradnja in otvoritev montažne pasivne vzorčne Žiher hiše Exclusive
- prodor na tuje trge in začetek gradnje Žiher hiš v Avstriji

