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poVezaVa Cone tezno z mariborskim letališčem je izjemnega pomena
zgodba, ki malCe spominja na Hirošimo
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Uvodnik

Kot ponavadi tudi tokrat v nekaj besedah omenjam vremenske prilike 
in neprilike. Pomlad je neizbrisno za nami, ne glede na to, da nas je 
aprila ohladila in obdarila s porcijo snega ter tako poskušala nadome-
stiti svoj zimski izpad. Da stoletnih ujm sploh ne omenjam, saj smo se 
na njih v minulih letih takorekoč že navadili. 

Novica zadnjih dni, ki najbolj odmeva in mimo katere ne moremo, je 
referendumsko izglasovan izstop Velike Britanije iz EU. Samo v enem  
tednu se jim je nekaj takega zgodilo celo dvakrat. Prvo odločitev so 
sprejeli sami, pri drugi pa so jim izdatno pomagali Islandci. Položaj VB 
na globalni sceni se bo zagotovo spremenil. Prvi občutki pa gredo v 
smeri tega, da odločitev britanskih tradicionalistov in starejših ter rev-
nejših volivcev, ki so lahek plen populističnega pristopa, ne bo imela za 
posledico nekih bistvenih sprememb, saj se bosta obe strani, britanska 

in Bruselj, trudili minimizirati novonastali položaj. Vsaj upati je potrebno, da ta korak ne bo verižno spro-
žil novih delitev, po drugi strani pa mora zbirokratizirani bruseljski aparat pokazati novo, alternativno 
vizijo, ki bo razen restriktivnih ukrepov ponudila za večino socialno ogroženih in zapostavljenih državlja-
nov EU drugačno, bolj gotovo prihodnost.

Ta marginalizirani sloj ljudi je  številčno v večini  in v primeru brexita je pomagal prevesiti jeziček re-
ferendumske tehtnice v neželjeno smer. Brez ponujene drugačne, vključujoče vizije za te množice pa 
tudi EU nosi v sebi smrtonosni naboj, saj so revni in zafrustrirani lahek plen populističnih manipulacij, 
razplamtevanja sovraštva, poglabljanja delitev, pojava nacionalizmov in podobno. Po domače pove-
dano: opustiti velja sistem, ki zagotavlja lagodno življenje zgolj elitam, in to novdobnim elitam, zraslim 
iz arogance neoliberalizma, in ne elitam v klasičnem pomenu besede, ki premorejo širok mentalni in 
duhovni potencial.

Kar precej besed na to temo sem uporabil z namenom opozoriti na podobno razcepljenost duha pri nas 
doma. Levica in desnica sta venomer na razpotjih, še bolje, okopih, precej je pojavov politične neiskre-
nosti, mladi pa so naveličani in nezainteresirani za vključevanje v politično sfero, zazrto v razčiščevanje 
sadov preteklosti, ne glede na to, da jim je ponujena edina možna pot v maniri sebičnosti, kakršna je še 
vedno zakon v političnih logih. Bolje bi jih bilo prepričati, da ima življenje z njimi resne namene in da 
je njihova edina pot spremeniti ta naš svet na bolje. Kar tako, nagonsko, ne velja zaupati nikomur, tako 
opevana medgeneracijska solidarnost je le fraza. Odvzeta jim je pespektiva, podarjeni so jim le dolgovi, 
ki jih bodo morali odplačevati. Kajti, brezposelnost, človeška stiska, nimata politične barve. 
Za mlade velja podobno kot za podjetnika z dolgoletnimi izkušnjami – težko verjameš v nebesa, ta doži-
viš komaj, ko se izogneš peklu. 

Nebesa doživiš komaj, 
ko se izogneš peklu
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Vključuje se Višja  
prometna šola Maribor

(Pre)ureditev prometa v Coni Tezno

Kot smo poročali se Coni tezno že Kmalu obeta temeljita prenova prometne ureditve. za taK zajeten in  

stroKovno zahteven projeKt se je zavod ppC tezno povezal z višjo prometno šolo v mariboru (vpš). njegov 

vodja je mag. gregor raK, s Katerim smo se o tem pogovarjali in projeKt v glavnih poudarKih povzeli. v 

projeKtni sKupini poleg mag. roberta lutarja, mag. dušana Kolariča in prof. martine belšaK sodelujejo še 

študentje 1. letniKa programa logistično inženirstvo. 
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Katere so osnovne iztočnice  
za projekt?

Glavni cilj projekta prometne 
ureditve Cone Tezno je izdelava 
načrta prometne ureditve v njej, 
predvsem izboljšanja pretočnosti in 
varnosti prometa. Velike možnosti 
nadaljnjega razvoja cone  zahteva 
sistematični in strokovni pristop 
k urejanju prometa.  Zato smo 
na VPŠ izdelali analizo trenutne 
prometne ureditve, analizo pešpoti in 

mirujočega prometa. Projekt zajema 
tudi analizo prometnih tokov v Coni 
Tezno in njeni soseščini. 

Poudarek priprave elaborata 
prometne ureditve za celotno Cono 
Tezno je na vodenju prometa in 
prometni signalizaciji, torej določitvi 
smeri in sistema ter načina vodenja 
prometa, omejitvi hitrosti v coni, 
ureditvi kolesarskega prometa, poti 
za gibanje pešcev itd. Naposled 
so tu še predlogi za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti v Coni Tezno, 

s ciljem povečanja privlačnosti 
uporabe javnega potniškega 
prevoza, pešačenja, kolesarjenja in 
drugih alternativnih oblik trajnostne 
mobilnosti.  

Projektno delo obsega 
usklajevalne sestanke z vodstvom 
Zavoda PPC Tezno, pripravo načrta 
projekta v sodelovanju z GIS Maribor, 
terensko delo študentov in mentorjev 
v Coni Tezno, kar zajema popise 
vertikalne in horizontalne prometne 
signalizacije, določitev vrste cest 
znotraj cone, meritve, terensko štetje 
prometa itd.

Bi na kratko opisali sistem 
prometnic, ki jih bo zajel 
projekt?

Osrednjo prometno povezavo 
območja Cone Tezno predstavlja 
Perhavčeva ulica, ki ga povezuje s 
Ptujsko cesto na vzhodu in Tržaško 
cesto na zahodu. Ogrodje preostalega 
cestnega omrežja predstavljata Cesta 
k Tamu in Zagrebška cesta, ki se v 
cono umeščata dokaj nesistematično. 
Hitrost v njej je omejena na 50 km/h 
in je določena s krajevno tablo mesta 
Maribor. Drugih omejitev hitrosti v 
coni nismo zaznali. Cestno omrežje 
Cone Tezno je razdeljeno na ceste, 

Mag. Gregor Rak



Predstavitev v coni Tezno

V prostorih Menerge je bila 
27. maja predstavitev novega 
prometnega režima v Coni Tezno, 
ki jo je podal mag. Gregor rak. 
Občinski prometni prostorski 
načrt, povezan s prometom v 
Coni Tezno, je povzel simon 
Tekavec, višji asistent v Uradu 
za promet in komunalo MOM. 
viljenka godina, direktorica 
Ekonomskega instituta Maribor, 
pa je spregovorila o povezovalni 
cesti S-J-3 na severu Cone Tezno 
ter o vidikih nujnega novega 
podvoza pod železniško progo 
na skrajnem zahodnem koncu 
Perhavčeve ceste.

ki jih upravlja MOM, ter na ceste, ki 
jih upravlja Zavod PPC Tezno. Ogled 
stanja vozišč v coni je pokazal, da 
so ta dotrajana - kar pa ne velja za 
Perhavčevo ulico, - in predstavljajo na 
določenih delih območja nevarnost za 
udeležence v cestnem prometu. 

Obremenitve v Coni Tezno 
predstavljajo osnovno izhodišče za 
nadaljnje postopke projektiranja 
prometne infrastrukture, predvsem 
dimenzioniranje voziščne konstrukcije,  
prometne signalizacije  in  določitve 
optimalne geometrije oziroma 
prometnega režima križišč. Pri izdelavi  
prometne obremenitve smo želeli 
dobiti ustrezne in pravilne vhodne 
podatke. To so bili predvsem podatki 
o količini prometa v pomembnejših 
križiščih po smereh in po strukturi 
vozil, pri čemer so bili zajeti razredi 
osebni avto, tovorno vozilo do 7,5t 
NDM, avtobus in vlečno vozilo s 
priklopnikom. Štetje prometa v 
Coni Tezno je bilo konec februarja 
in v začetku marca opravljeno 
zjutraj med 5.30 in 8. uro ter 
popoldne med 13.30 in 16. uro. Med 
zanimivostmi naj omenim, da smo 
pri analizi prometnih tokov skozi 
Perhavčevo ulico iz smeri vzhoda 
oziroma Ptujske ceste ugotovili, da 
ima v jutranjem času cesta izrazito 
napajalno vlogo za podjetja v coni, 
saj se je v njej porazgubilo kar okrog 
65 odstotkov vozil. Rezultati prvega 
in drugega štetja prometnega toka 
na posameznih števnih mestih so 
primerljivi, zato sklepamo, da ponujajo 

zbrani podatki dobro analitično 
izhodišče za preučitev prometnega 
dogajanja na območju cone.

Katere so osnovne zamisli za 
ureditev prometa v Coni Tezno?

Pri analizi postavitve prometne 
signalizacije na cestah v Coni Tezno, 
ki jih upravlja MOM, nismo ugotovili 
večjih nepravilnosti. Največjo težavo 
predstavljajo dotrajana vozišča, 
predvsem na Zagrebški cesti v smeri 
poštnega logističnega centra, ter proti 
vhodu B v Cono Tezno. Poškodovano 
vozišče predstavlja nevarnost za vse 
udeležence prometa. MOM-u zakon 
o cestah nalaga vzdrževanje javnih 
cest kot obvezno gospodarsko javno 
službo. Ceste v upravljanju PPC Tezno 
se po istem zakonu uvrščajo med 
nekategorizirane ceste. Zakon določa, 

da je na nekategoriziranih cestah 
promet dovoljen le na način in pod 
pogoji, kot jih določijo njihovi lastniki 
ali od njih pooblaščeni upravljavci. 
Zakon tudi določa, da mora biti na 
nekategorizirani cesti, ki se uporablja 
za javni cestni promet, promet urejen 
in označen v skladu s predpisi o  
javnih cestah. 

Predlagamo, da se hitrost na 
območju Cone Tezno omeji na 30 
km/h, s čimer bi uveljavili t.i. 'cono 30'. 
Omejitev bi pomembno vplivala na 
povečanje varnosti prometa v coni, 
zmanjšala bi število prometnih nesreč 
in poškodb kot posledic teh nesreč 
ter omogočila pešcem in kolesarjem 
varnejšo in prijetnejšo vožnjo. Nižja 
kot je hitrost motoriziranega prometa, 
manjša je verjetnost smrtne nesreče 
ob trku pešca z avtom. Pri hitrosti 
30 km/h preživi ob trku z avtom 
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Potrebne bodo precejšnje prometne prilagoditve



več kot 90 odst. pešcev, pri hitrosti 
50 km/h 65 odst., pri 60 km/h le 40 
odst. in pri hitrosti 70 km/h manj kot 
20 odst. pešcev. Zelo pomembne 
so tudi označbe na prometnih 
površinah. Gre torej za horizontalno 
prometno signalizacijo, s katero se 
na prometnih površinah označujejo 
nevarnosti,  prepovedi, omejitve in 
druge obveznosti ter obvestila za 
udeležence cestnega prometa. 

V coni je nadalje potrebno 
zagotoviti tudi dodatne prehode 
za pešce za zagotavljanje njihove 
varnosti. Širina prehoda za pešce ne 
sme biti manjša od 3 metrov, razen v 
križiščih z manj prometnimi priključki 
neprednostnih cest, kjer je širina 
prehoda lahko 2 metra. Pravilnik prav 
tako določa, da se lahko na mestih, na 
katerih prehoda za pešce ni mogoče 
označiti z materiali za označevanje 
označb, prehod označi z drugimi 
elementi ali svetlobnimi odsevniki. 
Dodatno je potrebno označiti mesta 
in prostore za parkiranje osebnih 
in tovornih vozil v coni s kratko 
prekinjeno črto. S kratko prekinjeno 
črto se označuje varnostna širina pri 
parkirnih nišah, ob katerih potekajo 
javne ali nekategorizirane ceste, 

namenjene javnemu cestnemu 
prometu.

Kaj pa kolesarji?

Zavod PPC Tezno želi z upoštevanjem 
trajnostne mobilnosti in posledično 

tudi varnosti pristopiti k znižanju 
odtisa CO2 in povečanju mobilnosti 
zaposlenih v coni z uporabo okolju 
prijaznejših transportnih sredstev, 
torej koles. Pri tem smo upoštevali 
izhodišče, da je potrebno zagotoviti 
ustrezne kolesarske površine, ki 
bodo uporabniku prijazne in bodo 
spodbujale uporabo koles in bo hkrati 
cesta s svojim izgledom opozarjala 
voznike na prisotnost kolesarjev, ki so 
ena ranljivejših skupin udeležencev 
v cestnem prometu.  Predlagamo, 
da se v coni uveljavi  mešani promet, 
kar pomeni, da je skupna prometna 
površina namenjena vozilom in 
kolesom. Pogoj za tovrstno rešitev je 
omejitev hitrosti v coni na 30 km/h. 

Predlagamo tudi, da se na vozišču 
s prometno signalizacijo poudari 
souporaba voznega pasu - motorna 
vozila + kolesarji - z označbo 
"prometni pas, namenjen mešanemu 
prometu". V sistemu "mešani promet 
– souporaba voznega pasu" se 
promet vozil in kolesarjev odvija 
pod pogoji oziroma z načeli zakona 
o pravilih cestnega prometa, talne 
označbe služijo zgolj za opozarjanje 
in nenehno opominjanje voznikov o 
prisotnosti kolesarjev na vozišču.

Kako načrtujete postavitev 
varnostnih znakov v Coni Tezno?

Pri pregledu notranjega prometa v 
Coni Tezno smo ugotovili, da so pogosti 
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Predlog razdelitve cone Tezno na barvne sektorje

Predlog novih informativnih tabel v coni Tezno



udeleženci prometa industrijska vozila, 
kot so viličarji ki predstavljajo dodatno 
nevarnost za udeležence cestnega 
prometa. Ker je Zavod PPC Tezno 
upravljavec cest v coni, predlagamo, 
da se zagotovi postavitev varnostnih 
znakov na mestih, kjer so vozniki 
podvrženi dodatnim nevarnostim.  
Predlagamo, da se na vseh uvoznih 
cestah v cono postavi prometni znak za 
nevarnost 'Pozor – industrijska vozila', 
z dopolnilno tablo, ki odmerja dolžino 
dela ceste, kjer je z znakom označena 
nevarnost. Ob tem bi opozoril še na 
nujnost ureditve cestnih priključkov 
podjetij na cestno omrežje Cone 
Tezno, za kar tudi podajamo ustrezne 
predloge. Pri tem so podjetja - med 
drugim - dolžna ob izstopu na javno ali 
nekategorizirano cesto, ki se uporablja 
za javni cestni promet, postaviti znak 
'križišče/cestni priključek s prednostno 
cesto' ali pa znak 'ustavi'. 

Kaj pa informacijske table?

Table  na vhodu v Cono Tezno 
oziroma vzhodnem robu Zagrebške 
ceste so trenutno razdeljene na 
vhod A v Perhavčevi ulici in vhod B 
na Cesti k Tamu. Na zahodu oziroma 
novozgrajenem odseku od podvoza 
pod železniško progo informacijskih 
tabel ni, zato je način informiranja 
gostov cone pomanjkljiv in zastarel, 
saj ne zajema celotne cone. Manjše 
table so postavljene v vsakem križišču 
v Coni Tezno po sistemu informiranja 
v smeri določenega podjetja. 
Ugotovili smo, da se v coni že 
uporablja dvoje barv za označevanje 
cone, vendar te table niso poenotene 
za celotno cono.

Za boljšo orientacijo v  coni 
predlagamo njeno razdelitev na 
sektorje -  vijolični, modri, rumeni  in 
zeleni. Vsak sektor lahko razdelimo 
na poljubno število podsektorjev. 
Predlagamo,  da bi vijolični in modri 
sektor razdelili na štiri podsektorje, 
rumeni sektor na tri in zelenega na 
enega. V praksi bi to pomenilo, da 
bi morali na vhode v cono namestiti 
table, ki bi  grafično prikazale 
razdelitev cone. Za nove informacijske 
table bi uporabili tiste, ki že stojijo 
na vhodih A in B. Na zahodnem 
delu Cone Tezno, kjer table ni, je 
predvidena postavitev nove, identične 
že obstoječim na drugih mestih 
vstopa v cono.  

Ob vstopu v vsako ulico bi 
namestili notranje table, ki obveščajo 
obiskovalce cone, v katerem 
podsektorju se trenutno nahajajo 
ter jih tako enostavneje usmerjajo k 
želenemu cilju.  Dodatno predlagamo 
še opremljanje notranje informativne 
table s QR-črtno kodo lokacije cone. S 
tem ukrepom bi zagotovili, da lahko 
uporabnik cone uporabi pametni 
telefon za odčitavanje črtne kode 

lokacije. Telefon pridobi informacijo 
o iskani lokaciji v coni in obiskovalca 
s pomočjo brezplačne aplikacije 
'Zemljevidi' usmeri do iskanega cilja. 
Za ta namen bi uporabili obstoječe 
informacijske table, tako, da se 
ustrezno spremeni njihova grafika. 
Izvedba tabel mora omogočati 
morebitno spreminjanje imen podjetij 
v posameznem sektorju. 
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Predlog prometne ureditve za celotno cono

Prometni tokovi v jutranjem času v smeri zahod-vzhod na Perhavčevi ulici



Cona tezno kot vzorec 
reindustrializacije maribora

V mesecu aprilu so razvojne 
institucije in ostali ključni nosilci 
razvoja v Podravski regiji, z Univerzo v 
Mariboru na čelu, na Vlado R Slovenije 
in pristojna ministrstva naslovili nabor 
pobud oziroma ukrepov, katerih 
izvedba je nujno potrebna za nadaljnji 
razvoj naše regije na vseh področjih. 
Z njihovo uresničitvijo bo storjen 
pomemben korak za to, da se ustvarjeni 
razvojni potenciali učinkovito 
udejanjijo ob pomoči kakovostno 
izvedenih razvojnih projektov, ki bodo 
ustvarjali prepotrebna nova delovna 
mesta in širšo dodano vrednost. Da 
bi dane pobude čim hitreje in čim 
učinkoviteje uresničili, so podpisniki 
predlaganih ukrepov napovedali 
oblikovanje delovne skupine s 
predstavniki pristojnih resornih 
ministrstev in predstavniki regije, ki 
bi sprotno usklajevala izvrševanje 
dogovorov med pobudniki v regiji in 
predstavniki Vlade RS.

Pod predlagane ukrepe Vladi RS so 
se na rektoratu UM podpisali Univerza 

v Mariboru, Štajerska gospodarska 
zbornica, Območno obrtna – 
podjetniška zbornica Maribor, Mestna 
občina Maribor, Mestna občina Ptuj, 
Občina Hoče – Slivnica, Mariborska 
razvojna agencija, Zavod za turizem 
Maribor – Pohorje, Znanstveno 
raziskovalno središče Bistra Ptuj, 
Zavod poslovno proizvodna cona 
Tezno, Aerodrom Maribor d.o.o. in 
Ekonomski institut Maribor d.o.o.

Na t.i. memorandumu zavez 
vzhodne kohezijske regije, ki je 
bil sprejet na rektoratu Univerze v 
Mariboru, je bil prvi govornik gostitelj, 
rektor prof. dr. igor Tičar, ki je med 
drugim povedal: "Doslej nam je z 
izvedenimi razvojnimi aktivnostmi 
ter proaktivnim pristopom v preteklih 
mesecih skupaj uspelo ustvariti dobre 
pogoje za uspešno realizacijo razvojnih 
projektov in pobud, ki vključujejo 
razvojne potenciale Podravske regije. S 
sodelovanjem s pristojnimi ministrstvi 
in Vlado R Slovenije, s povezovanjem 
in z učinkovito koordinacijo dela na 

razvojnih projektih in pobudah preko 
pisarne Vzhodne kohezijske regije, ki 
bo koordinirala partnerske aktivnosti 
v okviru programa Inovativne odprte 
tehnologije (IOT), želimo realizirati 
projekte v širše zadovoljstvo nas vseh, 
za razvoj Vzhodne kohezijske regije in 
celotne Slovenije. V okviru pisarne bo 
delovalo tudi spletno razvojno središče 
Vzhodna.si. Veliko pomembnih 
nalog smo pri ustvarjanju pogojev za 
uspešno črpanje evropskih razvojnih 
sredstev že uresničili.  
Mnogo jih še moramo. Pri tem je 
posebej pomembno naše sporočilo, ki 
ga z izvedenimi aktivnostmi pošiljamo 
vladi in ostalim partnerjem: enotni 
stopamo na pot razvoja, temelječega 
na uspešnem črpanju evropskih 
razvojnih sredstev, namenjenih 
Vzhodni kohezijski regiji, ker jih ta 
regija krvavo potrebuje. Pri tem 
Vladi RS in pristojnim ministrstvom z 
enakimi razvojnimi cilji v imenu  
razvoja širše regije ponujamo roko 
sodelovanja in jih prosimo za podporo 
in pomoč".

Razvojni partnerji Vladi RS

Predstavniki razvojnih partnerjev po uspešni predstavitvi
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Razvojna podoba in perspektiva 
Maribora in Podravja še kako zadeva 
tudi nadaljni razvoj Cone Tezno. 
Zato je med udeleženci zaveze tudi 
Zavod PPC Tezno, katerega direktor 
Gorazd bende je na svečanosti v 
rektoratu UM med drugim poudaril: 
"Sedanje stanje, naš položaj, razvojne 
potenciale moramo najprej sami 
uvideti, ponotranjiti, šele potem se 
bomo lahko odločno, nesebično 
postavili zanje na vseh nivojih. 
Današnji podpis ukrepov štejem 
vsekakor za pozitiven korak, vendar 
močno apeliram za nadaljnje, še bolj 
poglobljeno, širše vključujoče in 
kontinuirano delo".

Brez župana andreja Fištravca 
seveda tudi ni šlo. Eden od njegovih 
poudarkov se je glasil: "Mestna občina 
Maribor pozdravlja podpis ukrepov, ki 
predstavljajo uskladitev delovanja in 
teženj regije. Le skupno in usklajeno 
delo, kjer se bo skupne interese regije 
postavljalo pred interese posameznih 
inštitucij, bo privedlo do preboja 
regije. Glede na do sedaj vloženo delo 
verjamemo, da tokrat ne bo ostalo 
pri besedah in bodo premiki vidni 
dolgoročno v življenju prebivalstva. 
Ker se MO Maribor zaveda stanja 
regije, že vzpostavljamo pogajalsko 
skupino, ki bo predlagane ukrepe 
reševala s predstavniki posameznih 
ministrstev".

Mestno občino Ptuj je zastopal  
podžupan gorazd orešek: "Na 
Ptuju smo mnenja, da brez jasno 
izraženih potrebnih ukrepov za 
razvoj naše regije in vzpostavitve 
delovne skupine, ki bo skrbela za 
sprotno usklajevanje ter izvrševanje 
dogovorov, ne bo bistvenih premikov 
na bolje. Od Vlade RS pričakujemo, da 
bo konstruktivno pristopila k izvajanju 
potrebnih ukrepov in poskrbela za 
enakomerni razvoj RS".

"Verjamem, da je ta podpis 
pomemben korak k temu, da regija 
oživi. Povezovanje je prava pot. 
Delujemo v smeri, da problemski 
ukrepi postanejo razvojni ukrepi 
in da se pričnejo realizirati. Naša 
regija potrebuje učinkovit razvoj in 
predvsem podporo Vlade RS, da bomo 
lahko prešli od besed k dejanjem", 
pa je poudaril župan Občine Hoče – 
Slivnica marko Soršak.

Glas Ptuja z okolico je predstavljala 
tudi direktorica Znanstveno – 
raziskovalnega središča Bistra Ptuj 
dr. aleksandra Pivec: "Od Vlade R 
Slovenije pričakujemo čimprejšnji 
začetek teritorialnega dialoga med 
regijo in pristojnimi ministrstvi, 
katerega rezultat bo dokončna 
uskladitev in potrditev za regijo 
najpomembnejših regijskih projektov 
v tekočem programskem obdobju. 
Prav tako pričakujemo, da MIZŠ 
pripravi spremembe pogojev Javnega 
razpisa za "RRI v verigah in mrežah 
vrednosti" - SKLOP 1 v točkah, ki se 
nanašajo na razmerje višine razpisanih 
sredstev ter vstopne pogoje 
prijaviteljev, ki se naj za prijavitelje iz 
Vzhodne kohezijske regije prilagodijo 
glede na stopnjo slabše razvitosti tega 
dela Slovenije", je povedala.

Brez letališča za Podravsko regijo ni 
razvoja. Direktor Aerodroma Maribor 
Ladimir brolih: "Letališče Edvarda 
Rusjana predstavlja za razvoj regije 
enega od najmočnejših razvojnih 
potencialov. Letališče  in prostor okrog 
letališča se mora razvijati v smeri 
najpomembnejšega katalizatorja in 
generatorja gospodarskega kakor 
tudi družbenega razvoja regije. Tako 
DPN  kakor OPN mora upoštevati, 
da bo moč ob letališču razvijati 
dejavnosti logistike, drugih poslovnih 
dejavnosti, e-poslovanje, sejemske 
in trgovske dejavnosti, različnih 
storitev ter izkoristiti prostor za druge 
znanstveno in tehnološke dejavnosti, 
itd. Načrtovanje in vizija razvoja 
mora upoštevati trajnostne principe, 

prometne ureditve, ki bodo omogočili 
tudi celovito in pametno  urejanje  
obstoječih urbanih središč".

In kakšna je vloga regionalnih  
institucij pri razvoju Podravja? 
Univerza v Mariboru bo koordinirala 
povezano delovanje vseh partnerjev 
v skladu s Strategijo pametne 
specializacije, operativnim 
programom za obdobje 2014 – 2020 
in  partnerskim sporazumom med 
Republiko Slovenijo in Evropsko 
komisijo za obdobje 2014 – 2020. V 
okviru programa Inovativne odprte 
tehnologije (IOT) bo do junija 2016 
oblikovan predlog nabora projektov, 
ki bo vključeval imena nosilcev 
projektov, partnerstva in financiranje 
posameznih projektov do leta 2022 
oziroma za evropsko perspektivo 2014 
– 2020.  V okviru Vzhodne kohezijske 
regije pa je ključnega pomena tudi 
reindustrializacija Maribora, pri čemer 
kot vzorčni primer reindustrializacija 
pomeni prav Cona Tezno.

Naposled še nekaj poudarkov iz 
nastopa viljenke godina, direktorice 
Ekonomskega institura Maribor. 
Med drugim je omenila dodatne 
pogoje, ki jih ministrstva v razpisih 
nalagajo podjetjem, s čimer ta 
zaostrujejo  dostop do sredstev. In še: 
"Za Cono Tezno je zlasti pomembno 
gradivo, ki govori o gradnji poslovne 
infrastrukture oziroma gradnji  in 
opremljanju industrijskih con 
ter zagotavljanje mednarodno 
konkurenčnih pogojev za  
investitorje". 

Gorazd Bende in dr. Aleksandra Pivec
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družba aerodrom maribor je pred KratKim predstavila smeli projeKt razvoja v oKviru pobude sprejema  

državnega prostorsKega načrta (dpn), Ki so mu nadeli ime aerotropolis maribor. gre za KonCept, povzet po  

zamislih johna d. Kasarda,  direKtorja Centra za letalsKe poslovne študije na univerzi north Carolina, zda.  

o tem smo se pogovarjali z ladom brolihom, direKtorjem družbe.

Povezava Cone Tezno z 
mariborskim letališčem je 

izjemnega pomena
Projekt Aerotropolis

Kaj bi projekt Aerotropolis lahko 
prinesel regiji in tudi širše?

Projekt pomeni smelo pot nadaljnjega 
razvoja Letališča Edvarda Rusjana 
(LER) z velikimi multiplikativnimi 
učinki na  razvoj regije in države. 
Osnova za njegovo implementacijo 
je sprejetje DPN, ki je v pripravi in 
od katerega je v veliki meri odvisno, 
ali bomo sledili konceptom, ki so 
uveljavljeni pri opredeljevanju vloge 
sodobnih letališč, ali pa bomo ostali 
pri njihovem klasičnem pojmovanju. 
Slovenija ima kot tranzitna država 
veliko vlogo pri transportu blaga v 
EU.  Posebej pomembne so in bodo  
letalske povezave, ki omogočajo hiter 
pretok blaga ter ljudi. Skozi državo 
potekata pomembna 5. in 10. pan-
evropska prometna koridorja s cesto 
ter železniško povezavo sever-jug in 
vzhod-zahod. Za izvajanje nacionalnih 
programov na področju prometa in 
s tem projektov na koridorjih TEN-T 
lahko države pridobijo sredstva iz  
EU. Sosedi gotovo ne bodo stali 
križem rok, saj želijo čim večji del 
logističnih poti in pretoka blaga 
speljati po svojih poteh.

Skratka, glede na to, kako je naše 
območje omenjeno v Strategiji razvoja 
Slovenije 2014-2020, lahko razumemo 

izredni pomen naše geostrateške 
lege, kjer se južna Evropa srečuje s 
srednjo in vzhodno ter Mediteranom.  
V strategiji do leta 2020 je potrebno 
upoštevati hitrost izgradnje obvoznih 
koridorjev. Na tej osnovi morajo 
infrastrukturni projekti in izgradnja 
logističnih zmogljivosti v Sloveniji 
temeljiti na novih in verodostojnih 
ocenah ter dolgoročnih prometno 

logističnih potrebah in blagovnih 
tokovih v širši regiji, pri čemer 
morajo biti ustrezno ovrednoteni 
tudi morebitni negativni vplivi na 
okolje. Geostrateška lega ob skrbnem 
načrtovanju prometne infrastrukture 
ponuja mnoge potenciale tudi na 
področju transnacionalnega in 
čezmejnega sodelovanja. 

Lado Brolih



Kako bi LER 'sedel' v tak  
koncept?

LER je glede na lego, obstoječo 
infrastrukturo, možnost razvoja ter 
naravne danosti v zaledju idealno 
za izvedbo projekta Aerotropolis. V 
letalstvu so razmere zelo specifične. 
Liberalizacija trga oskrbe letal v EU je 
ustvarila močno konkurenco. Obveza 
letališč v članicah EU, katerih letni 
promet presega 2 milijona potnikov, 
da morajo ponuditi možnosti 
oskrbe neodvisnim ponudnikom, je 
odprla vrata tako mednarodnim kot 
lokalnim podjetjem, ki se ukvarjajo 
z oskrbo letal. Ta konkurenca vpliva 
na poslovanje in razvoj LER. Naše 
letališke takse so ene od najnižjih v 
regiji.  Zato bo obstoj letališča v veliki 
meri odvisen od dejavnosti oziroma 
ponudbe v svoji neposredni bližini. V 
opredelitvi letalskih prometnih tokov 
je  to le sekundarno letališče. Po letu 
2024 se bo letalski trg popolnoma 
liberaliziral, tako, da letališčem 
ne bo dovoljena državna pomoč. 
Analiza konkurenčnih letališč kaže, 
da  nimajo tako izraženih potencialov, 
kot jih ima LER.   Naše letališče 
mora preživeti in zaživeti ter hkrati 
omogočiti družbeni in ekonomski 
razvoj regije in upravičiti dosedanje 
investicije v letališko infrastrukturo. 
Večja letališča so postala ključna 
vozlišča v svetovni proizvodnji in 
poslovnih sistemih. Ponujajo hitrost, 
prilagodljivost in povezljivost. Prav 
tako so močni motorji lokalnega 
gospodarskega razvoja. Privabljajo 
namreč z letalstvom povezana 
lokalna podjetja vseh vrst, vključujejo 
časovno občutljive proizvodne in 
distribucijske zmogljivosti, hotele, 
zabaviščne prostore, trgovine, 
razstavne komplekse ter poslovne 
stavbe. V slednjih so večinoma 
vodstvene strukture, ki veliko potujejo. 
Hitra širitev z letališčem povezanih 
poslovnih objektov ter današnji zračni 
prehodi so temelj metropolitanskega 
razvoja 21. stoletja, kjer lahko tujci in 
domačini enako poslujejo, izmenjujejo 
znanja, trgujejo, se prehranjujejo, spijo 
in se zabavajo. Vse našteto bo mogoče 
dobiti v neposredni bližini letališča 
oziroma ne več kot 15 minut od njega. 
Takšen funkcionalni in prostorski 
razvoj spreminja mesta z letališči v 
letališka mesta.

Kakšen je osnovni urbani profil 
Aerotropolisa?

Novo nastajajoča urbana oblika, ki ji 
rečemo Aerotropolis, se razteza do 
30 kilometrov od letališč. Trenutno 
tradicionalne metropole tvorijo 
osrednje mesto in njegovi obroči ter 
dnevne povezave s predmestjem, 
kjer so letališča. Aerotropolis  je 
sestavljen iz letališkega mesta in 
odročnih koridorjev ter grozdov 
podjetij, katerih poslovanje je odvisno 
od letalskih povezav. Vključen je 
tudi stanovanjski razvoj. To pomeni, 
da so se letališča preselila izven 
frekventnih tranzitnih vozliščih, kot 
strateška trgovinska infrastruktura in 
katalizator za regionalni gospodarski 
razvoj. Privabljajo in podpirajo višje 
vrednosti predelovalnih in storitveno 
proizvajalnih podjetij, ki so odvisni od 
letalske povezljivosti. Le tako imajo 
ta hiter dostop do svojih oddaljenih 
dobaviteljev in kupcev. Hitrost je 
danes zelo pomembna in od tega 
je odvisna učinkovitost podjetja. 
Optimalni rezultat investicije v 
Aerotropolis je odvisen od uskladitve 
številnih zainteresiranih strani javnega 

in zasebnega sektorja. Optimalnost 
zahteva tudi povezovanje tistih, 
ki prihajajo z različnih področij 
načrtovanja. Zato je načrtovanje 
Aerotropolisa kompleksna naloga, 
ki zahteva uskladitev načrtovanja 
letališča, urbanizma in poslovne 
lokacije ter njihovih ključnih funkcij.

Načrtovanje rabe prostora v bližini 
letališča mora zajemati možnost 
širitve letališča kot tudi varnostne 
potrebe potnikov in bližnjih 
prebivalcev. Uskladitev interesov 
okoliških skupnosti s tovrstnimi 
letališči je zapleteno opravilo, ki 
mu je potrebno posvetiti posebno 
pozornost. Nekateri stroški, kot so 
zagotavljanje boljše multimodalne 
prometne infrastrukture, so lahko 
zelo visoki. Ker sta potniški in 
tovorni zračni promet vedno 
multimodalna, ko gre za izvor in 
cilj, je treba zračnemu prometu 
pridružiti ustrezen talni promet. 
Prepogosto letališča povezujejo 
avtoceste, ki so preobremenjene 
ali drugače neustrezne, potniških 
železniških povezav pa velikokrat 
sploh ni. Večino časa tako preživimo 
na potovanjih do oddaljenih lokacij 

-  11  - 



-  12  - 

na tleh kot v zraku. Avtocestni zastoji 
povečajo skupne stroške potovanja 
in zmanjšujejo učinkovitost. V našem 
primeru je prometna infrastruktura v 
neposredni bližini letališča. Učinkovito 
zagotavljanje železniških povezav 
zmanjšuje stroške in je potencial za 
povečanje prometa letališč.

Lahko navedete kakšen 
uspešen primer?

Naj omenim neposredno železniško 
povezavo visoke hitrosti do 
frankfurtskega letališča vzdolž reke 
Ren, ki pomaga k hitremu pretoku 
potnikov, delavcev in drugih do 
letališča. Tako je 2 milijona kvadratnih 
metrov velik Class-A pisarniški in 
hotelski kompleks oddaljen le 8 
minut vožnje in je povezan z zaprtim 
hodnikom za prijavo v okencih 
frankfurtskega letališča. 

Kateri so osnovni cilji projekta 
Aerotropolis?

Osnovne cilje, ki jih bomo dosegli z 
realizacijo tega koncepta, bi lahko 
strnili v tri poudarke: razvoj regije in 
širše, prijava na razpise za pridobitev 
EU sredstev in iskanje investitorja 
na mednarodnih srečanjih privatnih 
investitorjev. Do sedaj smo ponujali 
različnim partnerjem možnost 
investiranja v območje LER  brez 
kakršnihkoli osnov. Naše letališče 
leži na zelo dobri lokaciji za razvoj 
Aerotropolisa. Je sorazmerno blizu 
centra Maribora ter ima dobro 
prometno infrastrukturo. V neposredni 
bližini sta avtocesta in železniška proga, 
kar pomeni, da so že zagotovljene 
solidne povezave po celotni regiji. Z 
razvojem LER ne bi pridobila le ožja 
regija, ampak bi bili učinki vidni za 
vso državo. Letališče ima, kot rečeno,  
odlično geostrateško pozicijo ob 10. 
koridorju, od Avstrije pa vse do Grčije. 
Lahko bi postalo pomembno vozlišče 
za celotno področje.

Po Kasardevem modelu se okrog 
letališča razvijajo razni vsebinsko 
povezani grozdi. Pri tem je pomembna 
izvedba dodatne infrastrukture, kot 
so podaljšanje steze, novi hangarji 
itd. Čas in cenovna dostopnost 
sta glavna ključa za načrtovanje 
Aerotropolisa. Podjetja je treba 
usmerjati, da bodo začela iskati svoj 
prostor v bližini letališča. Vse to bo 

vplivalo na racionalizacijo prometa in 
na hitrejši čas dostave ter zmanjšanje 
stroškov. V območje velja umestiti 
hotelski kompleks in konferenčne 
prostore, poslovne stavbe, trgovine 
itd. Vanj je možno umestiti  športni 
kompleks in prostor za rekreacijo ter 
univerzitetni grozd. V konceptu so 
zajete edukativne aktivnosti in tudi 
družabne ter nastanitvene kapacitete 
za študente. Ti bi tukaj imeli možnost 
povezovanja z gospodarstvom. 
Aerotropolis računa tudi na medicinski 
wellness kompleks  in na proizvodna 
podjetja novih tehnologij.  Primeren je 
tudi za procesne aktivnosti, povezane 
z dobrinami. V projekt bi umestili 
logistično cono, za kar velja zagotoviti 
tovorni tir in dostop do avtoceste. 
Predvidena je na severnem delu 
letališča. Glede na lokacijo se je nujno 
potrebno povezali  z že obstoječo 
poslovno Cono Tezno. Ker v konceptu 
Aerotropolisa ni umeščena t.i. 
imenovana "klasična industrija", katere 
razvoj se bo dogajal v Coni Tezno, 
je izjemnega pomena, da jo s tirnim 
prometom povežemo z letališčem, 
predvsem njegovim multilogističnim 
središčem. Rešitve, kako to umestiti v 
prostor, se že nakazujejo.  Za to pa je 
seveda potrebno skupno in usklajeno 
načrtovanje.

Načrtujemo posebno hitro 
povezavo, ki bo namenjena izključno 
tovornjakom, s čimer bomo zmanjšali 
zastoje, ki jih ti povzročajo.  Ker 
regija nima primernega sejemskega 
prostora, bi tudi tega umestili ob 
letališču, kar velja tudi za t.i. območje 
park and ride, ki je izjemnega pomena 
za razbremenitev mestnega prometa 

in osnova načrtovanja mestnega jedra 
po načelu trajnostnega razvoja mesta. 
Tu pa je tudi umestitev področja, 
občutljivega za hrup in emisijo. 
Stanovanja velja zgraditi izven visoko 
intenzivnih letalskih poti.

Prometna logistika je torej 
ena najpomembnejših prvin 
Aerotropolisa?

Seveda, če želimo, da Aerotropolis 
funkcionira, je potrebno te cone 
prometno povezati med seboj in 
tudi navzven. Slednje bi izpeljali 
s hitrim vlakom, ki bo učinkovito 
povezal letališče s pomembnim 
centrom regionalnega poslovanja in 
stanovanjskim predelom. Skratka, gre 
za povezavo s središčem Maribora. 
Večina infrastrukture se bo gradila 
na novo in po načelih trajnostnega 
razvoja. Zagotoviti je potrebno veliko 
zelenih površin, ki bodo ločevale 
posamezne cone in dale domačnost 
celotnemu kompleksu. Vse nove 
stavbe bodo ekološko sprejemljive in 
grajene po zelo visokih energetskih in 
drugih standardih. To bo omogočilo 
tudi kandidiranje za EU sredstva in 
druge vrste subvencij. Ne smemo 
dovoliti, da bi rast Aerotropolisa 
potekala stihijsko, kar zahteva 
strokoven multidisciplinaren pristop. 
Pri razvoju velja upoštevati visoke 
tehnološke rešitve, ki bodo na dolgi 
rok zagotovile trajnostne elemente in 
konkurenčnost ter globalno vpetost 
regije v mednarodne gospodarske in 
družbene tokove. 

Aerotropolis, pogled iz zraka
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ml, nova ročna avtopralnica
Od nedavnega je Cona Tezno 

"opremljena" z novo storitveno 
pridobitvijo. Prav na skrajnem 
zahodnem koncu Ceste k TAM je 
namreč zrasla ročna avtopralnica z 
imenom ML. To so kratice imena in 
priimka njenega lastnika in operaterja, 
Maria Lešnjaka, ki pralnico upravlja 
v okviru s.p. Kot je povedal ponuja 
ročno pranje osebnih vozil, ki so 
njegov najpogostejši "gost",  
kombijev in tovornjakov - tudi 
priklopnikov. K ponudbi sodi še 
odstranjevanje zračne rje.  Ko se na 
svetlo pobarvanih vozilih in kombijih 
pojavijo te male rjave pikice, se 
odstranijo s posebnim čistilom.

Statistika kaže, da je v dosedanjega 
slabega pol leta obratovanja 
delež strank iz Cone Tezno okrog 
5-odstoten.  Mario Lešnjak v akciji

Širši pogled na avtopralnico



rti d.o.o. je ena tistih 
prepoznavnih firm v coni Tezno, 
ki razvojno ne miruje. po besedah 
roberta koglerja, soustanovitelja 
in dolgoletnega direktorja, drugače 
preživeti ne moreš, kaj šele 
napredovati.

Podjetje, ki ga najdemo kmalu 
za starim vhodom v Cono Tezno, 
je pričelo s poslovanjem takoj po 
prvomajskih praznikih leta 1996, 
torej pred dvajsetimi leti, tik pred 
stečajem poslovnega sistema 
TAM. Registrirano je za izvajanje 
raziskovalnih, razvojnih, tehničnih in 
poslovnih storitev. Osnovno dejavnost 
predstavljajo homologacijski 
pregledi in preskušanja, saj je družba 
akreditirani kontrolni organ za vse 
postopke ugotavljanja skladnosti, za 
vse kategorije vozil, ter akreditirana 
tehnična služba za izvajanje 
homologacijskih preskušanj, testiranj 
in meritev.

Homologacijske meritve, ki 
so bistveni del homologacijskih 

preskusov, so po opremi in potrebnih 
znanjih velikokrat podobne 
raziskovalno razvojnim meritvam, 
ki jih lahko večkrat povežejo s 
sodobnimi računskimi postopki.  
Storitve RTI segajo tudi v področje 

najsodobnejših tehnologij, ki se 
uporabljajo v razvoju vozil. V glavnem 
gre za računalniško podprte analize 
in simulacije (CAE) ter preskušanja 
različnih sestavnih delov in sklopov.

Pomembna novost v ponudbi 
družbe RTI je registracija vozil, kjer je 
mogoče izvesti vse s tem povezane 
postopke. To pomeni, da stranka 
lahko vozilo prvič registrira ali pa si 
zagotovi podaljšanje prometnega 
dovoljenja. K temu sodi plačilo letne 
dajatve za uporabo vozila v cestnem 
prometu, odjava in prijava vozila, 
sprememba podatkov o lastniku 
vozila ali o samem vozilu, zamenjava 
registrskih tablic in naročilo nove 
registrske tablice, izdaja tablice za 
preskusno vožnjo in izvoz vozila ter 
zamenjava prometnega dovoljenja ali 
naročilo njegovega dvojnika.

Naj spomnimo: registracija vozila 
pomeni vpis podatkov o lastniku 

sedaj tudi 
registracija vozil
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Novo v RTI d.o.o.

Robert Kogler

RTI-jevi razvojniki



in podatkov o vozilu v evidenco 
registriranih vozil. Podaljšanje 
veljavnosti prometnega dovoljenja 
pa pomeni, da se izda ali podaljša 
prometno dovoljenje za čas 
veljavnosti tehničnega pregleda in za 
čas sklenitve obveznega zavarovanja  
ter poravnane obveznost letne 
dajatve za uporabo vozila v cestnem 
prometu. Veljavnost prometnega 
dovoljenja se podaljša do roka, 
ko so izpolnjeni vsi našteti pogoji. 
Registrske tablice so vezane na vozilo. 
Posebnost so tablice z izbranim delom 
označbe, ki so  vezane na lastnika.

Seveda v RTI še naprej opravljajo 
in izboljšujejo svoje "tradicionalne 
dejavnosti". Naj najprej omenimo 
kontrolne preglede vozil. Pred 
registracijo v Republiki Sloveniji 
je potrebno za praktično vsa 
vozila preveriti, ali ustrezajo 
homologacijskim predpisom, ki 
so usklajeni s predpisi držav članic 
Evropske unije. Vozila, ki so bila že 
odobrena in registrirana v kateri od 
držav članic EU, morajo biti pred 
registracijo identificirana z vnosom 
tehničnih podatkov v enotno državno 
podatkovno bazo. Posamično 
odobritev ali identifikacijo vozila z 
oceno tehničnega stanja izpeljejo v 
pooblaščenih kontrolnih organih z 
izvedbo predpisanega postopka.

Družba RTI d.o.o. je akreditirana za 
izvajanje kontrole vozil po standardu 
SIST EN ISO/IEC 17020. Na osnovi 
akreditacijske listine, ki jo je izdala 
Slovenska akreditacija, so v družbi RTI 
v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju 
skladnosti vozil pridobili pooblastilo 
za izvajanje nalog kontrolnega organa 
za vse kategorije vozil na področjih 
posamične odobritve predelanih vozil, 
identifikacije z oceno tehničnega stanja, 
postopek vseka identifikacijske številke 
vozila (VIN) in evidentiranje predelav na 
vozilih. Ugotavljanje skladnosti vozil je 
sicer v pristojnosti homologacijskega 
organa, torej Javne agencija Republike 
Slovenije za varnost prometa.

Prav tako je družba RTI d.o.o. 
akreditirana kot preskusni laboratorij 
po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. 
Laboratorij je prijavljen pri Komisiji 
Združenih narodov za Evropo kot: 
"E26B - Tehnična služba", kakor tudi 
na sedežu Evropske skupnosti v  

Bruslju za izvajanje homologacijskih 
preskusov po ECE pravilnikih.

Homologacijske preskuse 
izvajajo v skladu z veljavnimi stanji 
homologacijskih predpisov, v primeru 
predhomologacijskih meritev pa v 
dogovoru z naročnikom. Akreditirani 
so za izvajanje vseh pomembnih 
homologacijskih preskusov  vozil, 
njihovih sistemov, tehničnih enot in 
sestavnih delov.

In tu je naposled še razvojno 
raziskovalna dejavnost, ki ji v družbi 
RTI namenjajo veliko pozornost. 
Težišče njenih razvojnih aktivnosti 
je v razvoju numeričnih modelov 
in izvajanju različnih linearnih in 
nelinearnih preračunov strojnih delov 
ter konstrukcij z uporabo metode 

končnih elementov (MKE). Imajo 
večletne izkušnje v avtomobilski 
industriji, pri tem pa v glavnem 
sodelujejo s podjetji iz EU. Poudarek 
je na analizi in optimiranju šasij 
oz. posameznih sklopov glede na 
trajnostno trdnost. Posebej so ponosni 
na specifična znanja s področja 
modeliranja oz. računske obravnave 
spajanja posameznih elementov 
(varjenje, lepljenje…) in računskega 
ocenjevanja življenjske dobe.

Kot pravi direktor Robert Kogler 
pri svojih aktivnostih upoštevajo 
zlato pravilo, po katerem mora 
naročnik dobiti rezultate dela RTI 
v dogovorjenem roku in seveda z 
izpolnjeno zavezo, da je kakovost 
storitev na zahtevani oziroma 
pričakovani ravni. 
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Osrednji sprejemni prostor podjetja

Izrez s področja testiranja
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V prejšnji številki Contacta smo 
objavili obsežen pogovor z marjanom 
bezjakom, direktorjem in lastnikom 
logističnega podjetja F. A. Maik d.o.o. 
Predstavili smo razvoj firme vse do 
danes in nekaj projekcij za prihodnost. 
Kot smo zapisali se podjetje naglo širi, 
tako v smislu nabora ponudbe kot tudi 
tehnološko in prostorsko, in sicer širom 
po Evropi. Malo po objavi v Contactu 
pa je prišla za F. A. Maik in tudi Cono 

Tezno, kjer ima podjetje svojo bazo in 
glavnino infrastrukture, razveseljujoča 
novica. Slovensko logistično združenje 
(SLZ) je namreč letos že enajstič 
zapored podelilo naslov Logist leta, 
ki si ga je za leto 2015 prislužilo prav 
podjetje F.A. Maik in njegov direktor.  
Zgodilo se je na  četrtem logističnem 
kongresu oskrbovalne verige v 
znanosti in praksi 2016, ki je bil 
aprila v Portorožu. Letošnji kongres so 

naslovili Prihodnost je v sodelovanju.

Podjetje, ki prejme naslov Logist 
leta, mora udejanjati šest osrednjih 
meril, ki SLZ služijo za izbor. Ta 
zajemajo temeljna področja poslovne 
logistike oziroma organizacijsko, 
tehnološko, informacijsko, ekonomsko, 
razvojno in okoljsko odličnost logistike. 

čestitamo!

F. a. maik,
paradni konj slovenske logistike

Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja, in Marjan Bezjak, direktor podjetja F.A. Maik, ob podelitvi priznanja



enterprise europe network,  
največja svetovna podjetniška 

podporna mreža
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Predstavitev v Coni Tezno

V sredo, 15. junija je Mirjana Mladič, 
strokovna sodelavka Raziskovalnega 
in umetniškega središča Univerze v 
Mariboru (RAZUM), v modrem salonu 
Gurmanskega hrama predstavila 
Enterprise Europe Network, podporna 
mreža za mala in srednja podjetja, 
ki deluje že od leta 2008, vključuje 
67 držav v EU in izven nje ter letno 
poveže skoraj 13.000 podjetij v okviru 
posredniških dogodkov in strokovnih 
ekskurzij.

Od leta 2008 do 2014, ko se je 
končalo zadnje dveletno obdobje 
delovanja (naslednje bo končano 
2016, nato se prične novo, ki bo 
trajalo do 2018), je 11.000 podjetij 
podpisalo sporazume o poslovnem, 
tehnološkem ali raziskovalnem 
partnerstvu, vsako leto se je odvilo 
70.000 ciljnih poslovnih srečanj, 
3.000 strokovnjakov Mreže pa je 
odgovorilo na 600.000 vprašanj 
svojih naročnikov. Preko hitrih B2B 
zmenkov se je vzpostavilo 13.000 
poslovnih povezav, v bazi podjetij 

pa je na voljo 10.000 tehnoloških in 
poslovnih ponudb ali povpraševanj. 
To je le nekaj številk, ki pričajo o tem, 
za kako veliko mrežo gre in kako lahko 
MSP z včlanitvijo pridobijo pri svojih 
poslovnih podjemih.

Mala in srednja podjetja, ki tudi v 
Evropi, ne le v Sloveniji, predstavljajo 
večino gospodarskih subjektov, 
potrebujejo za svojo rast in širitev 
ciljne, na rezultate naravnane 
podporne storitve. Mreža EEN je 
ključni instrument strategije EU za 
pospeševanje rasti in zaposlovanja 
malih in srednjih podjetij, ki 
spodbuja njihovo konkurenčnost in 
inovativnost. Projekt je sofinanciran z 
več kot 180 milijoni evrov. 

In kako strokovnjaki Mreže, ki so 
organizirani v več kot 600 centrih, 
podpirajo internacionalizacijo, 
poslovno povezovanje in rast MSP? 
Preko mednarodnih partnerstev, ki se 
vzpostavljajo s pomočjo izmenjave 
profilov naročnikov v bazi partnerjev, 
posredniških dogodkov, na katerih 
potekajo hitri B2B zmenki, in ciljnih 
poslovnih ekskurzij, ki se jih udeležijo 
predstavniki podjetij ter organizacij, 
ki jih, denimo, povezuje trajnostno 
pridobivanje energije, avtomobilizem, 
kreativne industrije ali katero drugo 
od strateških področij, povezanih v 
okviru 17 strateških skupin v projektu.

Strokovnjaki Mreže nudijo tudi 
svetovalno podporo: o EU (ali lokalni) 
zakonodaji in standardih, o trgih ali o 
zaščiti intelektualne lastnine. Klientom 
pa pomagajo tudi pri razvoju njihovih 
inovacij z omogočanjem dostopa 
do finančnih sredstev v okviru EU 
razpisov, preko storitev upravljanja 
inovacij in s podporo pri prenosu 
tehnologije.

Vse storitve mreže so za 
uporabnike brezplačne. Izjema 
so edino potni stroški in bivanje 
v primeru, da se predstavniki 
podjetij udeležijo različnih srečanj 
v tujini. Uporabniki storitev Mreže 
so podjetniki, obrtniki, podjetniški 
centri, zbornice in združenja, lokalne 
skupnosti, izobraževalne ustanove, 
svetovalci, študentje in vsi, ki želijo 
navezati poslovne stike s partnerji 
iz držav EU, spoznati programe in 
projekte, namenjene spodbujanju 
malega in srednjega gospodarstva, ali 
spoznati sistem delovanja Evropske 
unije.

Podatki kažejo, da je 85 odst. 
uporabnikov Mreže zadovoljnih z 
njenimi storitvami in da MSP, ki jo 
uporabljajo, rastejo v povprečju 3 
odstotne točke hitreje od tistih, ki niso 
njeni člani.

V slovenski podjetniški mreži 
je sedem partnerjev: Inštitut Jožef 
Štefan, RAZ:UM (Raziskovalno in 
umetniško središče Univerze v 
Mariboru), Gospodarska zbornica 
Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, 
MRA (Mariborska razvojna agencija), 
Znanstveno-raziskovalno središče 
Univerze na Primorskem in SPIRIT 
– Javna agencija za spodbujanje 
podjetništva, inovativnosti in razvoja.

Predstavitev Mreže bo objavljena 
na spletni strani PC Tezno, v primeru 
dodatnega zanimanja pa bomo 
srečanje s podjetji tudi ponovili, 
predvidoma v septembru. Za dodatne 
informacije se lahko obrnete na: 
RAZ:UM, Mirjana Mladič, mirjana.
mladic1@guest.um.si. 

Mirjana Mladič
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evropa snuje pot v krožno 
gospodarstvo, kaj pa mi?

krožno gospodarstvo je 
koncept, ki je nastal kot odziv na 
pritisk rastočega gospodarstva 
in potrošnje na omejene vire ter 
nosilno sposobnost okolja. Usmerja 
se v ponovno uporabo, popravila in 
recikliranje obstoječih materialov 
ter izdelkov. Uporablja energije 
iz obnovljivih virov, opušča 
uporabo nevarnih kemikalij, 
znižuje porabo surovin ter preko 
skrbne zasnove izdelkov nastajanje 
odpadkov znižuje proti ničelni 
stopnji. koncept izhaja iz naravnih 
sistemov, kjer vsaka komponenta 
optimalno dopolnjuje celoto. 

izdelki v krožnem gospodarstvu 
so skrbno zasnovani tako, da 
omogočajo kroženje materialov in 
ohranjajo dodano vrednost, kolikor 
dolgo je to le mogoče. Znotraj 
gospodarstva ostajajo tudi potem, 
ko material ali izdelek doseže konec 
svoje življenjske dobe.

Učinkovita raba virov in krožno 
gospodarstvo sta preko strateških 
dokumentov, kot sta Načrt za 
Evropo, gospodarno z viri in Sedmi 
okoljski akcijski program EU, postala 
dolgoročna razvojna cilja Evrope. Lani 
je Evropska komisija objavila paket 

Na poti h krožnemu gospodarstvu: 
program za Evropo brez odpadkov. 
V njem predlaga oblikovanje 
skupnih in usklajenih okvirov za 
podporo krožnemu gospodarstvu. 
Ti vključujejo zakonodajo, tržno 
usmerjene instrumente, izmenjavo 
informacij in podporo prostovoljnim 
pristopom ter zajemajo ključna 
področja raziskav in razvoja, 
oblikovanja, sprostive investicij in 
financiranja, podporo podjetjem 
in potrošnikom ter modernizacijo 
politik in ciljev na področju ravnanja 
z odpadki. Cilj EK je, da do leta 2030 
produktivnost virov  povečamo za 



30 odst. To bi spodbudilo rast BDP za 
skoraj 1 odst. in nastalo bi več kot 2 
milijona delovnih mest. Zanesljivost 
oskrbe evropskega gospodarstva 
z naravnimi viri  bi se povečala, 
hkrati pa bi znižali vplive na okolje 
in emisije toplogrednih plinov. 
Preprečevanje nastajanja odpadkov, 
okolju prijazno oblikovanje, 
ponovna uporaba in podobni ukrepi 
lahko evropskim podjetjem letno 
prinesejo 600 milijonov evrov neto 
prihrankov. Poleg paketa o krožnem 
gospodarstvu, skupaj z revizijo ciljev 
in politik na področju odpadkov, 
je komisija oblikovala še pakete 
o trajnostnih stavbah, zelenem 
zaposlovanju in zelenem načrtu za 
mala in srednja podjetja.

Pretvorba odpadkov v vir je za 
krožno gospodarstvo ključnega 
pomena, a odpadki vendarle 
predstavljajo le del tega kroga. Za 
krožno gospodarstvo je potrebno več: 
preko predelave, ponovne uporabe 
in recikliranja morajo odpadki ene 
industrije postati vhodni material 
za drugo. Komisija ocenjuje, da 
se ravnanje z odpadki v Evropi 
izboljšuje, a gospodarstvo v različnih 
odpadkovnih tokovih še vedno izgublja 
velik del potencialnih sekundarnih 
surovin. Leta 2010 sta v EU nastali 2,5 
milijarde ton odpadkov, od katerih 
smo jih reciklirali 36 odst., ostale pa 
odložili ali sežgali, čeprav bi celo 500 

milijonov ton teh lahko reciklirali 
ali ponovno uporabili.  KK v paketu 
predlaga višje cilje, pa tudi natančneje 
določene ključne instrumente nadzora 
na področju odpadkov. Do leta 2030 
bomo tako morali doseči 70 odst. 
recikliranja in ponovne uporabe 
komunalnih odpadkov, do leta 2025 
za 30 odst. zmajšati nastale količine 
odpadne hrane in do leta 2020 za 30 
odst. zmanjšati odpadke v morjih. Do 
leta 2030 bomo povečali recikliranje 
in ponovno uporabo embalaže na 
80 odst., oziroma 90 odst. papirja in 
kartona do leta 2025 ter do leta 2030 še 
60 odst. plastike, 80 odst. lesa, 90 odst. 
kovin in aluminija ter 90 odst. stekla.

Do leta 2025 bomo v Evropi 
prepovedali odlaganje odpadkov, ki 
jih je možno reciklirati. Med drugimi 
urepi komisija navaja še boljšo 
sledljivost nevarnim odpadkom, 
definicijo minimalnih zahtev 
razširjene odgovornosti proizvajalca, 
poenostavljeno poročanje, uporabo 
ekonomskih instrumentov ter 
poenostavitev zakonodaje.

V Sloveniji nimamo strategije za 
učinkovito rabo virov in za krožno 
gospodarstvo, kar velja tudi za 
ravnanje z odpadki, saj nimamo 
niti Operativnega programa 
preprečevanja nastajanja odpadkov. 
Čeprav strateški dokumenti EU dalj 
časa nakazujejo, da se ravnanje z 

odpadki usmerja v večje deleže 
ponovne uporabe in recikliranja ter 
ukrepe preprečevanja nastajanja, 
operativni dokumenti ter zakonodaja 
na nacionalnem nivoju v veliki 
meri ostajajo osredotočeni zgolj na 
spodnje nivoje hierarhije ravnanja 
z njimi. In kar je najpomembneje: 
v ničemer ne nakazujejo povezave 
z drugimi resorji, kot sta na primer 
gospodarstvo ter razvoj in raziskave. 
Imamo relativno dobro zastavljen 
okvir sistema ravnanja s komunalnimi 
odpadki, ki pa že nekaj let glasno 
kliče po uglaševanju odgovornosti 
med posameznimi deležniki, 
poenostavitvi in večji preglednosti. 
Nekaj let se stopnjujejo problemi 
v sistemu ravnanja z odpadno 
embalažo, pojavljajo se tudi v ostalih 
odpadkovnih tokovih, ki temeljujo na 
razširjeni odgovornosti proizvajalca, a 
pristojno ministrstvo nikakor ne uspe 
preseči interesov posamičnih akterjev.

Po drugi strani lahko pri nas 
najdemo kar nekaj primerov 
dobre prakse v podjetjih, med 
raziskovalci in inovatorji, občinah, 
socialnem podjetništvu in nevladnih 
organizacijah. A za resnični preboj 
potrebujemo usklajeno podporo 
tovrstnim pobudam s strani zakonodaje 
ter celovitih finančnih in ekonomskih 
instrumentov, predvsem pa jasno 
definirano in stabilno smer, v katero 
želimo pluti naslednja desetletja. 
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Muzej narodne osvoboditve 
Maribor je skupino popeljal po  
poti industrijske zgodovine mesta 
Maribor.  Udeleženci so se zapeljali z 
enim od Obrovnikovih starodobnikov 
in si ogledali industrijske predele 
našega mesta, prisluhnili dejstvom, 
zgodbam, spominom in govoricam. 
V mislih so se vrnili v dni, ko so bile 
mariborske tovarne polne življenja. 
Pot so končali v podzemnih tunelih 
Cone Tezno. 

Pod tovarnami se 
namreč še danes skriva 
pravi labirint betonskih 
tunelov in drugih 
prostorov, ki so začeli 
nastajati leta 1943, v času, 
ko so zavezniki začeli bombardirati 
Maribor. Eden glavnih ciljev  je bila 
Tovarna letalskih delov. Zavod PPC 
Tezno je temu kulturnemu spomeniku 
pred kratkim dodal novo zgodbo. 15 
metrov pod zemljo se lahko spustite 

skozi še edini vhod v podzemlje 
in tam izveste, kako se je gozd na 
Teznem začel  leta 1941 spreminjati 
v tovarniška poslopja, kako smo rasli, 
padli in se pobrali in kako se zgodba 
nadaljuje v današnji Coni Tezno. 

podzemni tuneli  
dobivajo svojo 

zgodbo
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zgodba, ki malce
spominja na Hirošimo
Tretjega junija je poteklo dvajset 

let, odkar se je TAM po večletni 
agoniji spremenil v mariborsko in tudi 
slovensko socialno ruševino, nakakšno 
lokalno Hirošimo. Razglašen je namreč 
bil stečaj, ki je na borzo dela ali pa tudi 

v predčasni pokoj pahnil okoli 2900 
delavcev. Za stečajnega upravitelja 
Tama so imenovali mirka Žagarja, ki 
je zamenjal predsednika uprave Josipa 
lukarića. Četrtega junija so v službo 
prišli le še tisti, ki so bili takoj zaposleni 

v novih firmah, zraslih iz Tamovega 
pogorišča, in tisti iz kadrovskih služb, 
računovodstva, financ ter informatike. 
Dan po za mariborsko gospodarstvo 
črnem ponedeljku so začeli delati 
predvsem novozaposleni delavci v 
podjetjih STP, Tronic, Stanovanja, 
Konsignacija in RTL.

Z državno osamosvojitvijo leta 
1991 je TAM izgubil jugoslovanske 
trge in posle z JLA, kar je podjetju 
prineslo težave, preoblikovanja, 
sanacije, iskanje rešitev s pomočjo (in 
tudi oškodovanjem?) države. Podjetje 
se je reorganiziralo, ustanovljenih je 
bilo več manjših podjetij z različnimi 
programi. Ker tudi to ni prineslo 
učinkovite rešitve, je bil 3. junija 1996 
za vse odvisne družbe uveden stečaj. 
Delniška družba TAM in odvisne 
družbe v stečaju so takrat razpolagale 
s 154 objekti v skupni izmeri več kot 
227 tisoč kvadratnih metrov. V skoraj 
petdesetih letih od ustanovitve do 
stečaja je bilo v Tamu zaposlenih 
okrog 72 tisoč delavcev.

Tamovi začetki segajo v obdobje 
takoj po drugi svetovni vojni. Podjetje 
je bilo ustanovljeno leta 1947 na 
temeljih tovarne, ki jo je leta 1941 
za potrebe izdelovanja letalskih 
delov zgradil nemški okupator. Za 
Nemce je bila tovarna ključnega 
pomena, Maribor je zanjo predstavljal 
varno lokacijo. Sredi leta 1942 je 
v 'propelerwerk' delalo že več kot 
sedem tisoč ljudi, med njimi je bilo 
veliko vojaških ujetnikov iz različnih 
držav. Leta 1946 je jugoslovanski 
politični vrh odločil, da se bo podjetje 
iz letalske preusmerilo v avtomobilsko 
industrijo. S tem se začne pisati 
Tamova zgodba o uspehu, ki je močno 
vplivala na družbeno in gospodarsko 
podobo Maribora. 

20 let od stečaja Tama

Z udarno novico o stečaju TAM-a je postregla tudi naslovnica Večera
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projekt čisto veselje
Med prvim in desetim aprilom 

so se na lokacijah Gorenja Surovine 
po vsej Sloveniji in izbranih 
parkiriščih trgovske verige Spar 
ter Interspar nahajali  posebni 
kontejnerji, v katere so ljudje lahko 
odložili odpadne surovine, s tem pa 
prispevali k lepši prihodnosti otrok 
iz socialno šibkih družin. Ves zbrani 
material  so ovrednotili, izkupiček 
pa so namenili za počitnice otrok 
iz t.i. manj spodbudnega okolja, 
tabore, izlete, počitniško varstvo ter 
psihosocialno pomoč. Projekt Čisto 
veselje, namenjeno pomoči otrokom 
iz projekta Botrstvo v Sloveniji, sta 
skupaj zasnovali družba Gorenje 
Surovina d.o.o. in Zveza prijateljev 
mladine Ljubljana Moste-Polje. 

V poslovnih enotah Gorenja 
Surovina je bilo mogoče v posebne 
zabojnike Čistega veselja odložiti  
odpadni papir, odpadno električno in 

elektronsko opremo, barvne kovine in 
jekleni odpad.

Eno od zbirališč je bilo v 
navedenem času tudi blizu vhoda 
v kompleks mariborske Gorenje 
Surovine, severozahodno od Cone 

Tezno. Razume se, da je bil Zavod PPC 
Tezno med podporniki letošnje akcije, 
med njimi pa smo našli tudi podjetji 
RTI d.o.o. iz Cone Tezno ter Evrografis 
d.o.o., kjer tiskajo časopis Contact, ki 
ga imate v rokah. 

Sprejemni center Čistega veselja v mariborskem Gorenju Surovina

 
 
 

 
 

DOSEŽKI INOVATORJEV IN RAZISKOVALCEV V ŠOLSKEM LETU 2015/16 

 NALOGA AVTOR/JI MENTOR 

ŠOLSKO 
TEKMO-
VANJE 

3. 3. 2016 

OBČINSKO 
TEKMOVANJE 

6. 3. 2016 

INOVA 
MLADI 
Zagreb 

7. 5. 2016 

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE
Murska Sobota

16. 5. 2016 

RAZPIS 
ŠTAJERSKE 

GOSPODARSKE 
ZBORNICE 
9. 6. 2016 

1. 
Obnova 

starodobnika 
Tomos A3 

Žiga 
Strmšek 

Anton 
Strašek 3. mesto 

1. mesto 
ZLATO PRIZNANJE 

nagrada 
Promet in logistika, RN 

BRONASTO 
PRIZNANJE

2. mesto 
SREBRNO 

PRIZNANJE / 

2. 
Zapirala – 
ključavnica 
malih vrat 

Mitja 
Greifoner 

Franc 
Gajšek 1. mesto 

1. mesto 
SREBRNO PRIZNANJE

Strojništvo, IP 

ZLATO 
PRIZNANJE

3. mesto 
BRONASTO 
PRIZNANJE 

DIPLOMA 

3. 
Nadstrešek 

invalidskega 
vozička 

Jure Kvas 
Tadej 
Raner 

Vili 
Vesenjak 2. mesto 

1. mesto 
SREBRNO PRIZNANJE

Promet in logistika, IP 

SREBRNO 
PRIZNANJE

3. mesto 
BRONASTO 
PRIZNANJE 

/ 

4. 
Obnova 

starodobnika 
Tomos ATX50C

Jernej 
Kesak 

Jernej 
Šenveter 3. mesto 

2. mesto 
BRONASTO 
PRIZNANJE 

Promet in logistika, RN 
/ 

3. mesto 
BRONASTO 
PRIZNANJE 

/ 

5. Cepilec Niko 
Drozg 

Vili 
Vesenjak / / SREBRNO 

PRIZNANJE / 
BRONASTO 
PRIZNANJE 

 

POKAL IN POSEBNA NAGRADA za 
»NAJBOLJU INOVACIJU IZ INOZEMSTVA« 

Zapirala – ključavnica malih vrat, dijak Mitja Greifoner 
INOVA MLADI, Zagreb 7. 5. 2016 
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Po naročilu Zavoda PPC Tezno je 
zadnjo soboto v maju bila izpeljana 
akcija, katere namen je bil očistiti že 
skoraj džungelsko zaraščeni južni 
rob podaljška Zagrebške ceste med 
rondojem in parkiriščem pred starim 
vhodom v Cono Tezno (t.i. stara 

kapija). Natančneje povedano: čistilna 
akcija je zajela odsek med poslopjema 
ZPIZ in Tezenske ambulante ter 
začetkom podaljška Zagrebške 
ceste, gledano z južne strani, torej 
od parkirišča pred starim vhodom. 
Poseg je bil nujno potreben, saj je 

gošča že močno motila preglednost 
udeležencev prometa ob omenjeni 
cesti, ki je že tako in tako ozka in slabo 
vzdrževana. Pričakovati je, da bo tudi 
glede tega kmalu krenilo na bolje.  

Cesta mimo zpiz
Po čiščenju več varnosti

Pred čiščenjem ...

Težka mehanizacija med delom Po čiščenju se je pogledu razkrilo kar nekaj bližnjih streh

... in po njem
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25 let v samem vrhu
TAM-TRONIC in EM.TRONIC

Družba TAM-TRONIC d. o. o., 
predhodnica em.tronica d.o.o., ki 
se delno dotika Cone Tezno,  je bila 
ustanovljena v okviru holdinga TAM 
Maribor d. d. z namenom, da bi v svoji 
sredi zbrala strokovnjake s področja 
avtomatizacije in z znanjem pomagala 
pri tehnološkem posodabljanju 
sistema z uvajanjem sodobnih 
proizvodnih linij in robotov. Vodenje 
je bilo zaupano  rudolfu pečovniku, 
ki je postal direktor in ki kasneje 
ustanovljeno podjetje em.tronic vodi 
že 20 let.  V začetku je bilo zaposlenih 
5 inženirjev in magistrov. Nadaljevali 
so delo Laboratorija za električna 
merjenja neelektričnih veličin in 
Tehniškega računskega centra v TAM-u, 
s podporo mladih raziskovalcev iz 
laboratorija za robotiko na fakulteti za 
elektrotehniko v Mariboru. Razvili in 
izdelovali so avtomatizirane sisteme 
za preizkus motorjev z notranjim 
izgorevanjem, po čemer je – med 
drugim - v strokovnih krogih slovel 
Rudolf Pečovnik. Posodobili so tudi 
preizkuševalnico motorjev v TAM-u.  

TAM je konec osemdesetih in 
v začetku devetdesetih počasi 
usihal in zmanjkalo je denarja 
za avtomatizacijo proizvodnje. V 
TAM-TRONICU so se začeli ozirati za 
poslom zunaj sistema in uspeli. Žal 
je spomladi 1996 moral Holding TAM 
Maribor d. d. v stečaj in z njim vseh 13 
družb, med njimi tudi TAM-TRONIC 
d.o.o. Imeli so že dobre reference, 
poslovne partnerje in prijatelje, 
zaposlenih  je bilo 10 ljudi. Dogovorili 
so se, da ostanejo skupaj, nadaljujejo 
delo in ustanovijo novo podjetje v 
lasti vseh zaposlenih z enakimi deleži. 
Tako so že maja 1996 v Štajerskem 
tehnološkem parku v Pesnici 
registrirali podjetje em.tronic d. o. o. 

Deset zaposlenih mladih tehnikov, 
inženirjev, magistrov in doktorjev 
znanosti je začelo z optimizmom 
in energijo zanimivo ter naporno 
pot na področju mehatronike – 
avtomatizacije proizvodnih procesov 

v industriji. Dvajsetletno delovanje 
družbe lahko razdelimo na štiri 
obdobja, ki se med seboj ločijo po 
vsebini in projektih.

V obdobju 1996–2003 se je 
slovenska industrija pobirala od 
šoka izgube trgov po osamosvojitvi. 
Uspela so podjetja, ki so pravočasno 
dojela, da je treba posodobiti 
proizvodnjo, zmanjšati stroške 
proizvodnje in prodreti s produktom 
na tuje trge. Mariborsko podjetje je 
v tem videlo veliko priložnosti. Na 
področju mehatronike so z znanjem 
in izkušnjami pomagali mnogim 
podjetjem na področju avtomatizacije 
in pri uvedbi novih tehnologij v 
proizvodnjo. Tedaj je bila tudi zelo 
ugodna klima na ministrstvu za 
razvoj in tehnologijo, ki je preko 
razpisov subvencioniralo razvojne 
tehnološke projekte za posodabljanje 
naše industrije.  Družba em.tronic 
je registrirana prav kot razvojno-
raziskovalna enota.  Razvili in izdelali 
so več projektov.   V civilni zaščiti  in na 
ministrstvu za obrambo je bila močna 
skupina za RKB-zaščito in reševanje. 
Skupno so razvili in dobavili sisteme 
za RKB dekontaminacijo.  

2004–2008 pomeni novo obdobje 
družbe em.tronic d. o. o. V tem času 
je bilo potrebno opremiti novo 

ustanovljeni BJRKBO v Kranju. Zaradi 
dobrih referenc so jim na MORS 
zaupali razvoj in izdelavo  sistemov 
za točkovno detekcijo RKB-nevarnih 
snovi,  lahkih izvidniških RKB terenskih 
vozil ter  razvoj in izdelavo mobilnih 
laboratorijev za analizo bioloških in 
kemijskih nevarnosti. To je bil velik 
izziv, tako na tehnološkem kot na 
izvedbenem področju. Znanje iz 
mehatronike so morali dopolniti z 
znanjem iz kemije in biologije. Pri tem 
so vključili strokovnjake z medicinske 
fakultete v Ljubljani in kemijske 
fakultete v Mariboru. S produkti, ki jih 
je naročila SV,  so se  postavili ob bok 
svetovnim proizvajalcem tovrstne 
opreme.  Razvijali in izdelovali so  
sisteme za RKB zaščito in reševanje za 
naročnike iz Italije, Poljske, Kuvajta 
in Omana.

V obdobju 2009–2016 so 
tronicovi strokovnjaki  mnogim 
podjetjem posodobili proizvodnjo 
in jim omogočili konkurenčen boj na 
trgu. Pripomogli so k sodobni opremi 
SV na RKB-področju, ki je pomembno 
za varnost v širšem pogledu, posebej v 
današnjem času. Zavedajo se, da bodo 
lahko izpolnjevali zadane programe 
le ob optimalnem zavzemanju 
posameznikov in celotnega kolektiva. 
Konkurenca namreč ne pozna milosti 
in spoštovanja. 

Slavje ob obletnici je počastila obrambna ministrica  
Andreja Katič, poleg nje Rudolf Pečovnik




