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Uvodnik

Zopet je tu čas, ko se – na žalost (ali pa na srečo?) – pozablja na 60 
milijonov beguncev po vsem svetu, na približno 1800 izgubljenih ljudi 
v valovih Sredozemskega morja, na potujoče v obljubljeno deželo 
Evropo, poleg tega pa tudi na veliko število domačih izgubljencev, ki 
brodijo po socialnem dnu le za golo preživetje...

Poletni čas je tudi obdobje, ko – če sem lahko nekoliko žlehten – ne-
kateri t. i. svobodni novinarji po nalogih svojih šefov malo manj širijo 
nestrpnost in histerijo. Gre predvsem za od političnih lobijev vsiljena 
katastrofična prikazovanja dogajanja v družbi. A to sploh ni potrebno, 
saj nesreča v vsakdanjem, realnem življenju tukajšnjih krajev in ljudi 
itak že samo po sebi ni tako redek zadetek. Morda pa bi najodgovor-
nejši ta omrtvičeni poletni čas vendarle lahko izkoristili za nekakšen 
strateški razmislek, za pozitivna dejanja, usmerjena v prihodnost, zunaj 
kletk minulega, mrtvega časa. Vsem je jasno je, da se domovini ne piše 

dobro, če se na obeh polih politične stvarnosti pojavljajo gromovniški in tudi destruktivni pozivi. 

Vsi si želimo pozitivno usmerjenih razvojnih državnih konceptov, ki bi dokončno porazili pragmatična 
dnevno-politična dejanja – predvsem takšna, ki ubijajo zdrav razum in pamet. Potrebna je neka strate-
gija, ki presega te vsakdanje malenkosti, drobnjakarstva. Poziitivni gospodarski kazalci sicer res zbujajo 
optimizem, vendar še nimajo značaja trajnosti. Do preobrata bo prišlo komaj, ko bodo ti imeli dolgo-
ročno naravo in bodo jasno znamenje, da gospodarstvo ni ujetnik politike, ampak da je – nasprotno – 
politika odvisna od gospodarske uspešnosti. Če nam za tovrstna dejanja manjka smelosti in optimizma, 
si jih lahko tudi sposodimo. Če si znamo sposoditi denar, si lahko tudi potrebno svetlobo – a ne iz žarkov 
preteklosti, ki jih nismo znali izkoristiti, ampak tistih, ki se nam kažejo v prihodnosti. 

Tudi v naši Coni Tezno si podjetja želijo spodbudnejših pogojev poslovanja, gospodarske stabilnosti, 
lažjega dostopa do virov financiranja, manj birokratizma, zagotovljene finančne discipline... S tem pove-
zano občasno nerganje ne gre razumeti kot kritizerstvo, marveč preprosto kot želijo hoditi brez bergel, 
če ne že poleteti. In na takšne velja tudi računati.

Za konec naj izrazim zadovoljstvo, da tudi največje podjetje na naši lokaciji in v širšem prostoru, Cimos 
TAM Ai v okviru družine Cimos d.d. začenja stopati po novi poti gospodarsega okrevanja in bodočega 
razvoja. Gre za razvojno pot, ki zavoljo vpetosti v svetovno avtomobilsko industrijo že kot taka presega 
prej omenjene domače lokalne »specialitete«. 

Naj nam poletje prinese veliko svetlobe in da bi vsaj za hip pozabili na stvari, katerih še sebi ne upamo 
razkriti. 

Vsaj hoditi, če ne že poleteti
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Cimos na poti ozdravitve, 
z njim tudi Cimos tam ai

koprska družba cimos d.d. in z 
njo tudi njeno podjetje cimos TaM 
ai v mariborski coni Tezno sta pred 
odločilnim preobratom. zadnji do-
godki kažejo na to, da se temu ugle-
dnemu proizvodnemu sistemu spet 
obetajo boljši časi. za podrobnejšo 
sliko tega dogajanja s poudarkom 
na »mariborskem« cimosu smo za 
izjavo zaprosili andraža brodnjaka, 
direktorja cimosa TaM ai in člana 
uprave cimosa d.d.

»Cimos d.d. je s 4. junijem uspešno 
zaključil postopek prisilne poravnave, 
o katerem je okrožno sodišče odlo-
čilo že 6. maja. Po tem dogodku je 
podjetje 8. junija prejelo še eno težko 
pričakovano pomembno sporočilo, in 
sicer je Evropska komisija presodila, 
da je dodelitev državne pomoči za 
prestrukturiranje Cimosa skladno s 
pravili konkurence. Komisija je v skle-
pu med drugim zapisala, da bo načrt 
prestrukturiranja Cimosa dolgoročno 
omogočil uspešno poslovanje brez 

nadaljnje državne pomoči in neupra-
vičenega izkrivljanja konkurence na 
enotnem trgu. 

Tako Cimos dokončno obrača novo 
stran v svoji bogati in včasih tudi zelo 
nemirni zgodovini. Družba ob zaveda-
nju velike odgovornosti do vseh dele-
žnikov, v prvi vrsti svojih zaposlenih, 
namreč  vstopa v sklepno in odločilno 
fazo prestrukturiranja. V prvi vrsti zdaj 
intenziviramo v zadnjih mesecih za-
gnane aktivnosti na področju prodaje. 
Obiskujemo naše glavne kupce in jih 
podrobno seznanjamo z razvojem do-
godkov v Cimosu in z našimi razvojno-
tehnološko-proizvodnimi zmožnostmi 
ter načrtovanimi posodobitvami, ki 
smo jih v preteklosti zaradi varčeva-
nja morali opustiti. Vzporedno s tem 
strokovnjaki družbe Ernst & Young 
vodijo aktivnosti za prodajo Cimosa 
strateškemu partnerju, ki bo skupini 
omogočil nadaljnji razvoj. Odzivi seda-
njih in potencialnih kupcev na vse te 
aktivnosti so pozitivni in predstavljajo 
dobro podlago za uspešno nadaljeva-
nje poslovanja in rast.  

Pomemben kamenček v postavljanju 
novega Cimosovega mozaika je tudi 
uspešno izpeljan postopek prisilne 
poravnave hčerinske družbe Cimos TAM 
Ai. Na sklep mariborskega okrožnega 
sodišča o zaključku te »prisilke«, ki je 
bil izdan 15. maja, ni prispela nobe-
na pritožba in tako je 3. junija postal 

pravnomočno veljaven. Na ta način je 
odstranjena še zadnja ovira za na-
daljevanje odločilnega dela procesa 
prestrukturiranja skupine,  v kateri bo 
pomemben dejavnik tudi Cimos TAM Ai. 

Uspešnost našega novega začetka 
je zdaj v največji meri odvisna od 
prispevka in prizadevnosti slehernega 
»Cimosovca«. Da zmoremo, smo v 
dobri meri dokazali že v letošnjem 
prvem četrtletju in prepričan sem, 
da bomo dosežke zdaj še nadgraje-
vali in tudi na ta način do konca leta 
pritegnili strateškega lastnika, ki bo 
Cimosu zagotovil dolgoročno stabilno 
delovanje, nadaljnji razvoj in rast. 
Naša hčerinska družba Cimos TAM 
Ai je pomemben del Cimosa in smo 
v Mariboru eno največjih podjetij, 
česar se pogosto ne poudarja dovolj. 
Ne glede na izzive, ki so pred nami in 
kjer bomo v bližnji prihodnosti morali 
nadaljevati z ukrepi prestrukturiranja, 
ki so posledica predvsem dogodkov v 
preteklosti, v Mariboru vidimo prilo-
žnosti in si želimo v družbo pritegniti 
tudi visoko izobražen kader. Hkrati si 
želimo tudi sodelovati pri razvoju re-
gije in s pomočjo Cimosovega ugleda 
pomagati tudi ostalim projektom v 
regiji, seveda ko  in kjer bo to možno.«

andraž brodnjak,
direktor Cimos TAM Ai in
član uprave Cimos d.d.

Dobre novice iz Kopra in Evrope

Andraž Brodnjak

Med lanskim jesenskim obiskom je premieru dr. Miru Cerarju  
dobrodošlico izrekel  predsednik uprave dr. Janez Gradišek 



Mednarodno povezovanje: nemška veleposlanica dr. Anna Elisabeth Prinz v družbi 
člana uprave Cimosa Andraža Brodnjaka in predsednika uprave dr. Janeza Gradiška

Cimos na poti ozdravitve, 
z njim tudi Cimos tam ai

...Konec postopka prisilne porav-
nave Cimosa d.d. s sedežem v Kopru 
je prinesel tudi spremembo njegove 
lastniške strukture. Največji lastnik 
je po novem Družba za upravljanje 
terjatev bank (DUTB) z dobrimi 47 
odstotki, sledijo Republika Slovenija 
s 25 odstotki, Nova ljubljanska banka 
z 9, Mednarodna finančna korpora-
cija IFC s približno osem odstotnim 
deležem in nato še Gorenjska banka, 
Nova KBM, Abanka Vipa in SID Banka. 

...Vsi ti lastniki so z izborom družbe 
Ernst & Young sprožili postopek priva-
tizacije Cimosa d.d.. Družba bi lahko 
dobila strateškega lastnika, ki ji bo za-
gotavljal stabilno delovanje, nadaljnji 
razvoj in rast, že ob koncu leta 2015.

...Cimos sodi med največje 
evropske dobavitelje sestavnih 
delov turbopolnilnikov za koncerne 
Honeywell Turbo Technologies, Bosch 
Mahle Turbo Systems in Borg Warner 
Turbo Systems ter izdeluje pogonske 

in zavorne sisteme za Ford, BMW, PSA, 
Audi in druge avtomobilske velikane.

...Skupina Cimos, ki je v prvem če-
trtletju 2015 poslovala z dobičkom, 
zdaj vstopa v sklepno in odločilno 
fazo prestrukturiranja. V zadnjih 
mesecih sprožene aktivnosti na 
področju prodaje bodo še intenzivi-
rali. Odzivi sedanjih in potencialnih 
kupcev so pozitivni in predstavljajo 
dobro podlago za uspešno nadalje-
vanje poslovanja in rast. 

še nekaj podrobnoSti o CimoSU »zdaj in tUkaj«

Premiera je po prostorih  Cimosa TAM Ai popeljal predsednik uprave dr. Janez Gradišek
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V sredo, 13. maja je Cono Tezno 
obiskal minister za gospodarstvo 
Republike Slovenije Jože Počivalšek. 
V Zavodu PPC Tezno ga je sprejel 
Gorazd bende, obiskal pa je tudi 
podjetji Cimos TAM Ai in Imenšek 

d.o.o., ki se je pred kratkim vselilo v 
nove poslovne prostore.

Minister je izrazil zadovoljstvo, da 
je v okrog 200 podjetjih, kolikor jih na-
seljuje Cono Tezno, delo našlo okrog 
3800 ljudi. Veseli ga, da vedno znova, 

tokrat tudi v Coni Tezno, srečuje pod-
jetja, ki v širši javnosti niso posebej 
prepoznavna, a so uspešna in poleg 
tega zaposlujejo veliko število ljudi. 
Med njihovimi izdelki so tudi visoko 
kakovostni proizvodi, ki so iskano 

Minister Počivalšek v Coni Tezno prijetno presenečen

pomenljiv
                       obisk 
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blago pri  naročnikih v tujini. Ob tej 
priložnosti se je minister dotaknil tudi 
vprašanja državne subvencije Durabu-
su, ki državo dolži izmikanja sprejeti 
zavezi. Po Počivalškovih besedah pa 

ima zgodba še drugo plat. Problem je 
na Durabusovi strani, ki da ni izpolnil 
vseh pogojev za realizacijo subven-
cije v višini dveh milijonov evrov. 
Predvsem je minister pogrešal bančne 

garancije in pa jamstva za ustrezno 
število novo zaposlenih, ki je pogoj za 
subvencijo. Po Počivalškovih besedah 
so z Durabusom v konkretnih pogo-
vorih za dodelitev subvencije. 

Visoki vladni gostje so se po Coni Tezno zapeljali v Tamovem oldtimerju Joška Obrovnika

pomenljiv
                       obisk 

Sprejem v podjetju Imenšek d.o.o.
Minister Počivalšek v Cimosu TAM Ai,  

spremlja ga predsednik uprave  družbe Cimos dr. Janez Gradišek
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Marchiolovih mariborskih 10 let

Še en presežnik 
Cone Tezno

SlovenSka veja italijanSke družbe Marchiol S.p.a. S SedežeM v novi Gorici in podružnicaMa v ljubljani ter Mari-

boru - točneje, v coni tezno - letoS beleži 18 let obStoja. Gre za vodilno podjetje v italiji na področju ponudbe ele-

ktroMateriala, ki oMoGoča doStop do več kot 200 tiSoč izdelkov priznanih doMačih in tujih dobaviteljev. ob teM 

velja poudariti, da MariborSka podružnica Marchiola letoS praznuje 10 let delovanja, kar So Maja tudi obeležili. 

ob tej priložnoSti SMo povabili na poGovor vodjo podružnice roMana roberja.
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Lahko na kratko povzamete 
profil družbe Marchiol?
Ta zgodba se je v Italiji začela že leta 
1951, ko je alfredo Marchiol ustanovil 
podjetje za prodajo elektromateriala. 
Po nekako tridesetih letih delovanja 
se je podjetje uvrstilo med največje 
distributerje elektromateriala na itali-
janskem trgu, pojavila pa se je tudi v 
sosednjih Sloveniji in na Madžarskem. 
Marchiol d.o.o. je najsodobnejši distri-
buter elektroinstalacijskega materiala 
v Sloveniji. Podjetje je bilo ustanovlje-
no leta 1997 in ima – kot že rečeno 
- status podružnice grupacije Marchiol 

S.p.A. s sedežem v italijanskem Trevisu. 
V Marchiolovem  prodajnem programu 
lahko najdete vse vrste razsvetljave, 
kablov, instalacijskih materialov, domo 
programa, industrijske tehnike ter 
ostalih elektroinstalacijskih izdelkov 
in naprav. V bazi podatkov podjetja se 
nahaja – kot že rečeno - okrog 200 ti-
soč proizvodov številnih proizvajalcev, 
s katerimi sodelujemo neposredno.
 
Kaj je ključnega pomena za  
vaš uspeh?
Predvsem zadovoljstvo naših strank. 
Pri tem so pomembni usposobljeni 
svetovalci, ki na 4.600 kvadratnih 
metrih skladiščnih in prodajnih 
površin na Perhavčevi cesti ponujajo 
izdelke priznanih domačih in tujih 
proizvajalcev. Pri tem je program 
svetil  izjemen.  Pri nas lahko izbirate 
med zunanjimi in notranjimi svetili, 
svetili za vgradnjo oziroma nadgra-
dnjo, dekorativnimi in industrijskimi 
svetili, svetili za zasilno razsvetljavo, 
za cestno razsvetljavo, za športne 
objekte itd. V PE Maribor nas je zapo-
slenih 10 delavcev, eden med nami 
je zunanji sodelavec, trgovski potnik. 
Med preostalimi ima ena oseba 
sedmo stopnjo izobrazbe, dva šesto in 
pet peto stopnjo. Letna realizacija je v 

porastu in znaša okrog 10 odstotkov, 
pri čemer se Marchiol  želi uvrstiti med 
prve tri ponudnike elektro materiala v 
Sloveniji. Dodam naj še, da je največje 
povpraševanje po kablih,stikalni 
tehniki in razsvetljavi.

Bi lahko povzeli bistvo 
programa svetil, ki velja za 
reprezentančnega?
Zavedamo se, da je prava osvetlitev 
prostorov ključnega pomena za dobro 
delo, počutje, zdravje in videz. V naši 
ponudbi sodeluje več kot sto različnih 
proizvajalcev svetil. Pri tako pestri izbiri 
se je včasih težko odločiti. Zato naši 
svetovalci strankam nudijo strokovno 
pomoč pri izbiri svetil ter pripravijo 
celoten projekt razsvetljave, vključno 
s svetlobnotehničnimi izračuni. Gre 
tako za načrtovanje razsvetljave na 
večjih objektih kot tudi svetlobnem 
opremljanju domov in poslovnih 
prostorov. V podjetju Marchiol d.o.o. 
se poleg prodaje ‘klasičnega’ instala-
cijskega materiala ukvarjamo tudi z 
izdelavo zahtevnejših projektov, kot 
so inteligentne avdio-video instalacije 
ter postavitev in zagon fotovoltaičnih 
sistemov. Sodoben pristop k upra-
vljanju vse večjega števila različnih 
sistemov v naših domovih, kot so razni 

Roman Rober



viri ogrevanja, upravljanja zasenčeva-
nja oken in osvetljevanja, domofonskih 
sistemov, nadzorov dostopa  ipd., se 
kaže v razmahu inteligentnih instalacij.  
Z razvojem sončnih celic se je njihova 
uporaba  preselila iz majhnih celic za 
napajanje raznih kalkulatorjev in eno-
stavnih vrtnih svetilk na večje otočne in 
omrežne elektrarne. Otočne elektrarne 
uporabljamo za oskrbo objektov, kjer ni 
mogoč priklop na električno omrežje. 
Začetki segajo do uporabe v navtiki. 
Kasneje so take sisteme uporabili za 
električno oskrbo planinskih koč in 
vikendov. Začeteki omrežnih elektrarn 
v Sloveniji segajo v leto 2005. Od tedaj 

naprej se njihovo število vztrajno veča, 
z njim pa tudi priključna moč. Podjetje 
Marchiol d.o.o. je uspešno sodelovalo 
pri postavitvi nekaj otočnih elektrarn, v 
pripravi pa je tudi projekt za postavitev 
večje omrežne elektrarne.

Kaj pa avdio in video Instalacije, 
ki jih tudi ponujate, vključno z 
rešitvami za opremo prostorov?
Neposredno v steno vgrajeni zvočni-
ki in sodobne kontrole virtualno ne 
presegajo nek dnevni prostor. Nič več 
ni velikih zalog nevšečnih Hi-Fi ločenih 
škatel, zvočnikov, ki zavzemajo prostor, 
in nadležnih kablov. Več sobni sistem 

Systemline ponuja unikatno kolekcijo 
kontrolnih tipk, vključno z barvnim 
zaslonom, občutljivim na dotik, ki 
povezuje eleganco in preprostost 
s takojšnjo brezhibno kontrolo. V 
Marchiolu ponujamo številne rešitve za 
opremo prostorov s podometnimi in 
nadometnimi modularnimi stikali, šuko 
vtičnicami, TV in SAT vtičnicami različ-
nih proizvajalcev. Ob široki ponudbi 
različnih zaključnih okvirjev zainteresi-
rane vabimo, da si razstavljene vzorce 
ogledajo v Marchiolovih poslovalnicah 
po Sloveniji, seveda tudi pri nas v Coni 
Tezno. Pri tem lahko izbirajo tudi med 
različnimi domofoni in videodomofoni 
ter ostalimi elementi za domofonijo.  
Prav tako ponujamo avtomatska vrata 
priznanih dobaviteljev. Vrata so lahko 
drsna, krilna ali dvižna. V našem asor-
timanu je mogoče najti tudi daljinske 
upravljalce, kot so daljinski vklop vrat, 
zunanja dekorativna razsvetljava, 
zagon potopnih črpalk itd. Za potrebe 
nadzora žaluzij ali markiz je strankam 
na voljo izbor različnih pogonov, 
vključno s senzorji za dež, veter in 
podobno. Na področju klimatizacije 
ponujamo klima naprave, ventilatorje, 
sušilce rok in las itd. In tu so naposled 
še ostali elektromateriali, ki jih ponuja 
Macrchiol, kot so najsodobnejša stikal-
na tehnika, strelovodna in prenapeto-
stna zaščita in vodovodni material. 
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Ekipa mariborske enote Marchiola

Marchiolovo domovanje v Coni Tezno
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Formula MB za  
visoko kulturo v 

cestnem prometu
Poslej v Coni Tezno

Tako v strokovni kot v laični 
javnosti Formula MB uživa velik 
ugled. Čemu bi to pripisali?
Imamo dolgoletne izkušnje na podro-
čju sooblikovanja vozniške in cestno 
prometne kulture. Spreminjanje in 
dopolnjevanje predpisov v cestnem 
prometu nas nenehno sili v izpopol-
njevanje in obnavljanje znanja. Merilo 
našega dela so uspešni in  zadovoljni 
udeleženci izobraževanj in usposa-
bljanj, ki se jih je v četrt stoletja nabra-
lo res veliko. Vozniški izpit je sestavljen 
iz teoretičnega in praktičnega dela. 
Program usposabljanja za voznike mo-
tornih vozil vsebuje teoretični in prak-
tični del. Teoretični del usposabljanja 
v trajanju najmanj 20 pedagoških ur 
je sestavljen iz splošnega, ki je enoten 
del za vse kategorije, in dodatnega, 
namenjenega kategorijam AM, A, C, 
CE, D, DE.

Kako bi opredelili voznika 
začetnika?
Voznik začetnik je upravljalec motor-
nega vozila do dopolnjenega 21. leta 
starosti oziroma do dveh let od prve 

pridobitve vozniškega dovoljenja, ne 
glede na to, ali je to bilo pridobljeno 
doma ali v tujini. Voznik začetnik je 
tudi tisti, ki mu je poteklo manj kot 
dve leti od prve pridobitve vozniškega 
dovoljenja za vožnjo motornih vozil 
katere od kategorij A2, A ali B, čeprav 
že ima vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F 
ali G. Voznik začetnik, ki ima v Sloveniji 
stalno ali začasno prebivališče in je 
v njej tudi opravil vozniški izpit ter si 

pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil kategorije A2, A ali B, 
mora obvezno opraviti tudi program 
dodatnega usposabljanja za voznika 
začetnika. Tak program mora opraviti 
tudi voznik, ki ima slovensko vozniško 
dovoljenje za vožnjo motornih vozil 
kategorije A2, A ali B na podlagi tuje-
ga veljavnega vozniškega dovoljenja, 
od izdaje katerega pa je minilo manj 
kot leto dni, ter v državi, kjer je dobil 
vozniško dovoljenje, a ni opravil ta-

v cono tezno Se je letoS priSelilo podjetje ForMula Maribor d.o.o., zaSebna družba za izobraževanje, ki je bila 

uStanovljena že konec leta 1991. podjetje iMa boGato tradicijo pri uSpoSabljanju poklicnih voznikov Motornih 

vozil za prevoz blaGa in za prevoz potnikov, kandidatov za pridobitev vozniškeGa izpita vSeh kateGorij  a, b, c, ce 

in d in njihovih podkateGorij, voznikov začetnikov, uSpoSabljanju za varno vožnjo in uSpoSabljanju oSeb, odGo-

vornih za delo voznikov. o teM SMo Se poGovarjali z jožetoM breznikoM, prokuriStoM in laStnikoM podjetja.

Jože Breznik 
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kšnega programa. Vozniku začetniku 
se ob izdaji vozniškega dovoljenja izda 
tudi karton za spremljanje opravljenih 
obveznosti po programu dodatnega 
usposabljanja za voznika začetnika, na 
katerem izvajalec programa potrjuje 
opravljene obveznosti. 

Kako pa je z izbrisom  
kazenskih točk?
Možen je izbris štirih kazenskih točk 
enkrat v treh letih, če se prizadeti 
prostovoljno udeleži programa 
usposabljanja za varno vožnjo, zdra-
vstvenega pregleda s svetovanjem ali 
rehabilitacijskega programa. Ude-
leži se ga lahko, kdor doseže 4 in ne 
preseže 17 kazenskih točk,  za voznika 
začetnika pa velja, da ne sme preseči 
6 kazenskih točk. Gre za storjene 
prekrške, ki niso povezani z vožnjo 
pod vplivom alkohola, prepovedanih 
drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi. Program obsega 
teoretični in praktični del, kjer ude-
leženci v prirejenem okolju spoznajo 
kritične situacije, ki se jim z vozilom 
lahko dogodijo v javnem prometu. 
Voznik, ki so mu ugotovili več kot 
0,80 do vključno 1,10 grama alkohola 
v kilogramu krvi ali več kot 0,38 do 
vključno 0,52 miligrama alkohola v 
litru izdihanega zraka, se lahko udeleži 
rehabilitacijskega programa, ki ga 
na podlagi ugotovitev predhodnega 
kontrolnega zdravstvenega pregleda 
določi pooblaščeni zdravnik. Voznik 
se lahko udeleži treh rehabilitacijskih 
programov. Programi zdravljenja 
potekajo po standardiziranih medicin-
skih programih zdravljenja odvisnosti 
in so namenjeni voznikom povra-
tnikom, ki so že klinično odvisni od 
uživanja psihoaktivnih snovi.

Kako je mogoče znova dobiti 
vozniško dovoljenje?
Oseba, ki ji je izrečeno prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja, 

lahko dobi novo po šestih mesecih 
od izvršitve odločbe, če ji je izrečeno 
prenehanje prej kot v dveh letih od 
ponovne pridobitve vozniškega do-
voljenja, pa po enem letu od izvršitve 
odločbe. Kandidat mora tudi ponovno 
opraviti vozniški izpit potem, ko pre-
dloži potrdilo o udeležbi na določe-
nem programu. 

In kdo lahko poklicno opravlja 
prevoz blaga in ljudi? 
K praktičnemu preskusu znanja sme 
pristopiti kandidat, ki ima opravljen 
vozniški izpit  in veljavno vozniško 
dovoljenje ustrezne kategorije. Kandi-
dat, ki še ni opravil vozniškega izpita 
ustrezne kategorije in ne izpolnjuje 
pogoja ustrezne starosti, določene z 
zakonom, ki ureja varnost cestnega 
prometa, mora začeti ustrezno uspo-
sabljanje. V takem primeru lahko ose-
ba opravi vozniški izpit za C kategorijo 
že pri 18. letih starosti, za D kategorijo 
pa pri 21. letih. Kandidati, ki prevažajo 
blago in razširijo ali spremenijo svojo 
dejavnost tako, da prevažajo potni-
ke, in obratno, morajo opraviti delni 
teoretični preskus znanja, ki zajema 
znanja in cilje, ki so glede na razširje-
no ali spremenjeno dejavnost novi, 
in celoten praktični preskus znanja. 
Komisija izda kandidatom, ki uspešno 
opravijo teoretični in praktični preskus 
znanja, spričevalo, ki potrjuje, da je 

kandidat opravil temeljne kvalifikacije 
za določeno kategorijo vozil, s katerim 
si vpišejo v vozniško dovoljenje kodo 
95 z veljavnostjo 5 let.

kako pa je s podaljševanjem 
temeljne kvalifikacije oziroma 
kode 95? 
Na podlagi preizkusa ali spričevala 
kandidatom omogočajo, da poso-
dobijo znanje, ki je nujno za njihovo 
delo. Posebni poudarek je na varnosti 
v cestnem prometu in racionalni pora-
bi goriva ter širitvi in osvežitvi znanja, 
potrebnega za pridobitev temeljnih 
kvalifikacij. Prvi tečaj rednega usposa-
bljanja opravijo vozniki, ki so imetniki 
spričeval  pet let od njegove izdaje. 
Imetniki spričevala, ki ne opravljajo 
več poklica in se niso redno usposa-
bljali, opravijo redno usposabljanje, 
preden spet začnejo opravljati poklic. 
Usposabljanje morajo kandidati opra-
viti pred iztekom veljavnosti spričeva-
la, ki potrjuje redno usposabljanje. 

koliko ljudi gre, tako, na okrog-
lo, v letu dni skozi vašo šolo? 
V šoli vožnje Formula MB opravi 
višje kategorije, torej C, CE,D, okrog 
40 kandidatov letno. Doslej nismo 
izvajali programov za A kategorijo in 
B kategorijo. S preselitvijo na sedanjo 
lokacijo v Coni Tezno pa bomo izva-
jali usposabljanje tudi za pridobitev 
vozniškega izpita A in B.Temeljno po-
klicno kvalifikacijo in s tem pridobitev 
kode EU95 opravi okrog 300 poklicnih 
voznikov na leto. Rednega usposa-
bljanja poklicnih voznikov se letno 
udeleži  okrog 4000 voznikov iz širše 
štajerske regije. 

Formula MB sredi mesta

Poklicni vozniki in kandidati za to delo med predavanjem v prostorih Formule MB
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v Coni tezno 
še eno kakovostno podjetje

Smartronik d.o.o. je majhno, a 
prodorno podjetje, ki si je letos tudi 
ustvarilo nov »dom« v Coni Tezno, 
desno od starega Tamovega vhoda 
(»kapija«), Ob cesti k Tamu 10. 

V ospredju je mlada, inovativna in 
visoko motivirana ekipa strokovnjakov 
na področju razvoja in proizvodnje 
elektronike. V podjetju Smartronik 
d.o.o. si, kot poudarja direktor Marko 
siter,  prizadevajo povsem ustreči 
pričakovanjem zahtevnih kupcev, tako 
v tujini (Avstrija, Nemčija, Hrvaška) 
kot tudi odjemalcev v Sloveniji. 

Nenehno vlaganje v nove proizvodne 
tehnologije in izobraževanje ter s 
specializacijo zaposlenih zagotavljajo 
visok standard in strokovnost. Kdor 
v Smartronikuu povpraša za njihovo 
ponudbo, bo zagotovo deležen pri-
merne pozornosti in uresničitve svojih 
pričakovanj.

Razvojna vizija podjetja Smartronik 
d.o.o. pomeni izziv. V petih letih se želi 
pozicionirati kot razvojno proizvo-
dno podjetje in tako postati največji 
proizvajalec za znane naročnike. To 
seveda vključuje tudi dodatno širitev 

proizvodnih zmogljivosti. Večino svo-
jega kapitala želijo investirati v boljšo 
opremo in specializacijo ter dodatno 
usposabljenje zaposlenih, v tak okvir 
pa sodi tudi dodatno zaposlovanje 
kvalificiranega kadra, kar bo povečalo 
konkurenčno prednost podjetja.

Za SMD polaganje komponent 
imajo v Smartroniku na voljo najno-
vejšo proizvodno linijo, ki je sesta-
vljena iz visokotehnoloških strojev, 
kot so printer, SMD polagalke in peči 
tehnologije Vapour phase, v Sloveniji 
unikatne. Proizvodnja linija je posta-

V Smartroniku usmerjeni k visokim ciljem

Izrez iz Smartronikove vsakdanjosti



-  13  - 

v Coni tezno 
še eno kakovostno podjetje

vljena tako, da so zmožni proizvesti 
večje količine, a glede na naročilo 
tudi  manjše, ter ob tem zagotoviti še 
produkcijo  zahtevnejših projektov. 
Svojim strankam pa ponujajo  tudi 
polaganje tiskanin s tehnologijo THT. 
Sem sodi tudi ročno vstavljanje in 
spajkanje komponent tako enostran-
sko kot tudi dvostransko. V Smartroni-
ku prav tako uporabljajo tudi valj THT.

Storitve, ki jih ponujajo v podjetju, 
odslej članu velike poslovne družine 
v Coni Tezno, so pomemben faktor, 
ki omogoča zagotavljanje kakovosti 
sodelovanja in ki tudi ustreza pričako-
vanjem na tržišču. Kdor išče partnerja 
za razvoj ali zgolj proizvodnjo, naj 
preprosto kontkatira pristojne ljudi  
v Smartroniku.

Poleg tega Smartronikovi strokov-
njaki s področja razvoja, ki imajo dol-
goletne izkušnje, kot svetovalci lahko 
pripomorejo k izboljšanju in optimizi-
ranju že obstoječega proizvoda stran-
ke, za naročnike pa v celoti razvijejo 
elektroniko, ki bo zagotovo izboljšala 
njihove konkurečne prednosti.

Naposled zapišimo, da po besedah 
Marka Siterja za zagotovitev najvišje 
kakovosti v Smartroniku izvajajo  
testiranje proizvedenih tiskanin. Na 
zahtevo stranke razvijejo in proizvede-
jo kupčeve lastne testne naprave. 

-  13  - 
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na Fakulteti za naravoSlovje in MateMatiko So v torek, SedMeGa  aprila,  prvič obeležili dan Fakultete. na ta 

dan pred devetiMi leti je naMreč začel veljati odlok o preoblikovanju univerze v Mariboru, ki je oMoGočil 

uStanovitev SaMoStojne Fakultete S takšniM proFiloM. FnM je S SvojiM deloM začela prveGa januarja 2007.

Dan Fakultete za naravoslovje in matematiko UM

Zavodu PPC Tezno 
zahvalna listina

Ob tej priložnosti je fakulteta 
med drugim podelila tudi zahvalni 
listini, namenjeni  posameznikom in 
inštitucijam za uspešno sodelovanje 
s fakulteto. To sta bila energetska 
agencija Energap in Zavod PPC Tezno.  
Priznanje je na slovesnosti, ki se je zgo-
dila na sami fakulteti, sprejel direktor 
Gorazd bende.  Ni pa manjkalo niti 
priznanj uspešnim zaposlenim na 
FNM. Častni naziv Zaslužni profe-
sor FNM UM je pripadel prof. dr. 
Marjanci Markič in prof. dr. ivanu 
Gerliču. Prof. dr. Matjaž Perc je prejel 
priznanje, namenjeno visokošolskim 
učiteljem in sodelavcem ter znanstve-
nim sodelavcem za izjemne dosežke 
na znanstvenoraziskovalnem podro-
čju. Priznanje visokošolskim učiteljem 
in sodelavcem za izjemne dosežke na 
izobraževalnem področju je prišlo v 
roke prof. dr. samu kralju in doc. dr. 
bojanu hvali. Priznanje visokošolskim 
učiteljem in sodelavcem za izjemne 
dosežke na strokovnem področju si je 
prslužil prof. dr. drago bokal, asist. 
dr. andreja špernjak pa je bila preje-
mnica priznanja strokovnim sodelav-
cem za izjemne dosežke pri razvoju 
strokovnega področja. Dekanica prof. 
dr. nataša vaupotič se je v imenu fa-
kultete zahvalila tudi tistim, ki so ključ-
no prispevali k razvoju naravoslovja in 
matematike na Univerzi v Mariboru in 
s tem že pred desetletji postavili teme-

Priznanje je v imenu Zavoda PPC Tezno prevzel Gorazd Bende
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lje današnje FNM UM. Vendar tokrat 
niso podeljevali priznanj študentom. 
To se bo zgodilo konec septembra 
na prireditvi ob sprejemu brucev, za 
katere bodo podelitve pomenile tudi 
smernice za uspešno delo.

Po uvodnem nagovoru dekanice 

FNM je dobil besedo novoizvoljeni rek-
tor UM prof. dr. igor Tičar, saj je tedaj 
še aktualni rektor bi zadržan. Dekanica 
je novopečenega rektorja ob tej prilo-
žnosti spomnila na predvolilne oblju-
be. Pri čemer ne gre spregledati,  »kaj 
vse nam je uspelo ob izjemni kadrovski 

podhranjenosti, delovnih nadobreme-
nitvah, neustreznem financiranju, ne-
prestanih pritiskih na dodatno znižanje 
stroškov, čeprav smo že sedaj članica, 
ki do zaposlenih ne more izpolnjevati 
vseh svojih obveznosti, univerza večini 
članic to omogoča.« 

Skupinska fotografija po podelitvi priznanj

Družbeno 
odgovorno podjetništvo

Nagrada Horus

IRDO - Inštitut za razvoj družbe-
ne odgovornosti, PRSS – Slovensko 
društvo za odnose z javnostmi in 
SPIRIT Slovenija, javna agencija, so v 
sodelovanju s številnimi podporni-
mi partnerji projekta objavili razpis 
za Slovensko nagrado za družbeno 
odgovornost HORUS 2015.  Razpis 
za nagrado Horus je tokrat objavljen 
že sedmič, z njim pa želijo partnerji 
poiskati in nagraditi celovite pristo-
pe pravnih oseb in posameznikov k 
družbeni odgovornosti. 

 Za nagrado HORUS 2015 se lahko 
tako potegujejo: podjetja (mikro, 
majhna, srednje velika, velika in soci-

alna) ter zavodi. Objavljeni so še trije 
razpisi za posebna priznanja: posebno 
priznanje posamezniku oz. organiza-
ciji, ki deluje v kontekstu družbene 
odgovornosti, posebno priznanje no-
vinarju/ki ter v sodelovanju z Uradom 
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu razpis za posebno priznanje 
Slovencem v zamejstvu in po svetu. 
Razpis za vse kategorije je odprt do 
25. septembra 2015. Častni pokrovi-
telj nagrade je predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor.

Dosedanji prejemniki priznanj in 
nagrad Horus iz preteklih let so 11. 
junija 2015 ustanovili Poslovni klub 

Horus, ki združuje do sedaj prija-
vljene kandidate za nagrado Horus, 
omogoča izmenjavo znanja, izkušenj 
ter dobrih praks in tako povezuje 
slovenska družbeno odgovorna pod-
jetja. »Zlasti tista podjetja, ki se še niso 
prijavila na razpis za nagrado Horus, 
vabimo, da se prijavite na razpis za 
pridobitev nagrade Horus v tekočem 
letu in da se nam tako pridružite v 
Poslovnem klubu HORUS. Več kot nas 
bo, prej bo Slovenija bolj družbeno 
odgovorna,« so ob ustanovitvi kluba 
povedali finalisti in nagrajenci Horus 
iz preteklih let.

Več na: nagrada.horus@irdo.si 



komaj da kaže 
na bolje

Hiter in zanesljiv dostop gospodar-
stva do virov financiranja je predpo-
goj za gospodarski razcvet ali pa vsaj 
gospodarsko stabilnost. Vendar pa 
podjetniki glede na povedano žal še 
ne občutijo izboljšanega dostopa do 
finančnih virov, vsaj ko gre za malo 

gospodarstvo. Največje težave po-
menijo bančne garancije in zapleteni 
postopki, zato računajo na pomoč 
države. Izdatno dokapitalizirane slo-
venske banke imajo nalogo, da denar 
prenesejo v gospodarstvo, ki nato 
ustvarja gospodarsko rast. A problem 
financiranja v malem gospodarstvu je 
še vedno izjemno velik, je menilo več 
kot 160 gospodarstvenikov na Vrhu 
malega gospodarstva, ki je bil v prvi 
polovici maja. 

V anketi GZS so podjetniki dejali, 
da je odziv bank in inštitucij sicer 
boljši kot v preteklosti. Izboljšanja 
pa ni čutiti enakomerno po državi. 
Nekoliko boljše razmere so v podje-
tniških središčih in na tistih območjih, 
ki jih je kriza manj prizadela.Težave 
še vedno nastajajo v dolžini odziva, 
saj so postopki kreditiranja predolgi 
in prezapleteni. Postopki od malega 

podjetnika zahtevajo preveč časa in 
naporov s prijavo na razpis in obve-
znostim, ki izhajajo iz njih. Vrh malega 
gospodarstva je malim podjetnikom 
postregel s priložnostmi pri iskanju fi-
nančnih virov, ki se jim v tem trenutku 
ponujajo. Tako z viri financiranja kot 
načinom financiranja.

Med udeleženci ankete je bila tudi 
viljenka godina iz Ekonomskega 
instituta Maribor, ki izvaja podjetni-
ško svetovanje in usposabljanje na 
področjih generalnega menedžmen-
ta, trženja, strateškega in poslovnega 
načrtovanja ter sodeluje pri grozdenju 
podjetij in internacionalizaciji. Gospa 
Godina ima tudi veliko izkušenj z 
malimi podjetji in je zato primerna, 
da nakratko spregovori o njihovem 
spopadaju z iskanjem finančnih virov: 

»Ne glede na to, kaj se govori, 
kredita pri bankah praviloma ne 
dobiš, razen v izjemnih primerih. Če 
ima podjetje na banki vezanih 100 
tisoč evrov, lahko dobi 80 tisoč evrov 
kredita. Velik problem so tudi garan-
cije za izvedbo posla. Banke se vedejo 
zelo nekooperativno. Bistveno boljše, 
in to navzlic zahtevnim postopkom, 
je sodelovanje s Slovenskim podje-
tniškim skladom. Pogoji razpisov na 
državni ravni se nenehno spreminjajo, 
podjetniki pa tako ne vedo, kaj jih 
čaka. Vsak razpis se bere kot nekaj  
novega, kar za podjetja predstavlja 
problem. Podjetniški projekti se 
namreč razvijajo mesece dolgo in ne 
takrat, ko je razpis objavljen. Velik  
del razpoložljivih sredstev podjetjem 
sicer predstavljajo tudi strukturni 
skladi, iz katerih pa smo v Sloveniji 
doktorirali.« 

Težave slovenskih podjetnikov pri iskanju denarja
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Viljenka Godina



udejanja se tudi
v Coni tezno

Projekt Bioregio za varčevanje z energijo
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Države EU so se zavezale k varče-
vanju z energijo (URE) in uvajanju ob-
novljivih virov energije (OVE). K temu 
morajo prispevati vsi: podjetja, javni 
sektor in gospodinjstva. Razvijajo se 
nove tehnologije, ki bodo prispeva-
le k doseganju ambicioznih ciljev, 
povpraševanje po izdelkih in storitvah 
s področja URE in OVE narašča. To pa 
pomeni priložnosti za podjetja, ki raz-
vijajo in prodajajo izdelke in storitve 
s področja URE in OVE, zlasti če lahko 
svoje poslovanje širijo na sosednji trg. 

Vstopanje na tuje trge pa je 
povezano s tveganjem in znatnimi 

naložbami, ki so lahko za mikro, mala 
in srednje velika podjetja (MMSP) pre-
velika. Koristne informacije, napotki in 
nasveti za pripravo na vstop in pomoč 
pri vstopanju na tuji trg so pri tem 
zelo dobrodošli. Podjetniške podpor-
ne organizacije s svojimi strokovnjaki 
lahko MMSP zelo olajšajo vstop na 
sosednji trg, še zlasti, če delujejo po-
vezano in si izmenjujejo informacije.

V okviru projekta Bioregio so pro-
jektni partnerji postavili spletni portal 
www.bioregio-link, na katerem so 
strnili informacije, napotke in nasvete 
o URE in uvajanju OVE. Obiskovalcem 

spletnega portala so na enem mestu 
na voljo informacije o predpisih, 
standardih, postopkih, spodbudah s 
področja URE in OVE v Sloveniji in na 
Hrvaškem, informacije in napotki za 
vstopanje na sosednji trg – in še mno-
go več. Mreža podjetniških podpornih 
organizacij, ki se oblikuje v okviru 
projekta, pa bo poskrbela za dodatne 
napotke in nasvete.

Na konferenci  Energetska učin-
kovitost in konkurenčnost podjetij, 
ki je bila 11. junija v konferenčni 
dvorani Hotela Piramida in ki sta jo 
pripravili Ekonomski institut Maribor 
in agencija Energap,  so predstavili 
spletni portal, razpravljali o tem, kako 
lahko ukrepi URE in OVE spodbujajo 
konkurenčnost in internacionalizacijo 
podjetij, predstavili vire financiranja, 
zlasti energetskega pogodbeništva, 
ki ga številna podjetja v Sloveniji in 
tujini že z zadovoljstvom uporabljajo. 
Svoj delež je konferenci prispeval tudi 
Zavod PPC Tezno. Njegova sodelavka 
maja vintar je namreč podala prikaz 
delovanja URE in OVE v Coni Tezno. 
O tem pa več v prihodnji številki 
Contacta. 

O delovanju URE in OVE v Coni Tezno je spregovorila Maja Vintar
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35. PODIM

O podjetniških začetkih 
in povezovanjih v  

mednarodni zasedbi
Sredi maja je v hotelu Habakuk  izzvenel 
že 35. PODIM, največja podjetniška 
konferenca v regiji, morda pa tudi že 
širše. Tudi tokrat so bili v ospredju t.i. 
start-upi, torej mlada zagonska podjetja. 
Ob ugledni mednarodni udeležbi je 
znova bilo slišati, da tudi večja ali velika 
podjetja danes nimajo prave pesrpek-
tive, če svojih vizij ne snujejo znotraj 
start-upov – bodisi lastnih, bodisi tistih, 
s katerimi stopijo v partnersko odnos. 
Samo dobra ideja namreč ni dovolj – so 
pudarili -,  pomembna je njena izvedba, 
saj jo je treba umestiti v zgodbo, ki se 
bo prodajala na trgu. Tudi tujem, ali pa 
predvsem takšnem. A ključ  za uspeh 
na globalnem trgu je sodelovanje, pri 
čemer mora vsak partner igrati svojo 
vlogo in prinesti dodano vrednost. 
Življenje startupov je polno izzivov, je 
dejal eden osrednjih govornikov na 
letošnjem PODIMU, Mike Edelhart 
iz pospeševalnika Social Starts. Med 
drugim je poudaril, naj se nihče ne 
loteva ustvarjanja zagonskega podjetja, 

če si želi slave, bogastva, moči. Sam še 
ni srečal podjetnika, ki bi se to šel za 
denar. Pri tem je še opozoril: »Zelo po-
gosto boste nerazumljeni in ignorirani, 
premalo plačani in podcenjeni. A to 
naj vas ne ustavi - ko boste imeli kaj za 
pokazati, predvsem v smislu inovativno-
sti oziroma aplikativnosti, bodo še tekli 
za vami«. 
 
Naši start-upi se seveda najbolj spoti-
kajo ob pridobivanje investotorjev za 
svoje dosežke, ki jih ne bi tako množič-
no silili iskati partnerje v tujini. K sreči 
kaže, da se tudi tukaj nekaj premika na 
bolje, če povzamemo besede general-
nega direktorja Gospodarske zbornice 
Slovenije Sama hribarja miliča: »Prido-
bivanje investitorjev v Sloveniji ni več 
tako težavno kot je bilo še pred letom«, 
in pristavil, da želi GZS prispevati k 
dvigu podjetniške kulture in gospodar-
ske samozavesti. Zato se zavzemajo za 
odstranitev birokratskih ovir, od davkov 
do prereguliranosti, ki novince odvra-

čajo od podjetništva. »Kljub temu pa 
bomo morali v prihodnje več narediti 
na prepoznavnosti znamke Made in 
Slovenia,« je še dodal Hribar Milič, saj je 
ta v zadnjih letih povezana predvsem s 
slabostmi, ki jih je naši državi prinesla 
kriza. Direktorica Slovenskega podje-
tniškega sklada maja tomanič vidovič 
je dejala, da bo sklad tudi v prihodnje 
nadaljeval s finančno podporo zagon-
skim podjetjem, ki jim na leto nameni 
10 milijonov evrov, gledano širše pa 
mladim podjetjem letno namenijo 
25 milijonov evrov. Programski vodja 
Iniciative Startup Slovenija Matej rus je 
dejal, da je v Sloveniji celovita ponudba 
za zagonska podjetja, zato si želijo, da 
bi k nam prihajala tudi tuja startup pod-
jetja, ki bi naše okolje prepoznala kot 
primerno za razvoj globalnega podjetja. 
S konferenco PODIM pa se Slovenija po-
stavlja na zemljevid zagonskih vozlišč, 
kar po njegovih besedah potrjujejo tudi 
tuji gostje, investitorji in drugi udele-
ženci konference. 
 
Prvi dan konference PODIM je postregel 
tudi z zmagovalcem za naziv Startup 
leta. Med petimi podjetji, ki so se od 
102 prijavljenih ekip uvrstili v finale - 
Inovine, Koinhab, Kraken, SBT in Tibopo 
- se je najbolje odrezalo slednje. Razvilo 
je t.i. mDrive, napreden tehnološki sis-
tem za nadzor dvoročnega upravljanja z 
vozili. Sistem močno zmanjša možnost 
nezgod, pomaga reševati življenja in 
zmanjšuje gospodarsko škodo. Zanimi-
vo je, da jih je k dosežku napljala smrt 
mladega kolega in prijatelja, ki ga je do-
letela, ko je med šofiranjem pisal SMS.
Dodajmo še, da je k panelnemu omiz-
ju drugi dan Podima 2015 bil pova-
bljen tudi Zavod PPC Tezno, ki ga je 
pred polno kongresno dvorano hotela 
Habakuk zastopal Gorazd bende. 
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Predstavniki nagrajenega Tiboba po prejemu priznanja, desno voditelj prireditve Peter Poles
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mariborski
razvojni impulsi

Univerza in mestna občina z roko v roki

Rektor Univerze v  Mariboru prof. 
dr. igor Tičar in župan Mestne občine 
Maribor dr. andrej Fištravec sta 1. 
junija  podpisala dokument, čigar 
naslov se glasi Sporazum med UM 
in MOM o sodelovanju na področju 
trajnostnega in družbeno odgovor-
nega razvoja mesta. UM in MOM 
želita s pozitivnim zgledom ustvariti 
inovativno okolje, ki bo z razvojem, 
ustvarjanjem in prenašanjem ključnih 
znanj pripomoglo h kakovostnemu, 
uravnoteženemu, trajnostnemu in 
družbeno odgovornemu razvoju 
MOM in UM. UM bo spodbujala izme-
njave spoznanega v izobraževanju in 
znanosti za razvojne potrebe mesta. 
MOM pa bo pripravila nabor projek-
tov za skupno sodelovanje z UM pri 
uresničevanju strategije trajnostnega 
in urbanega in družbeno odgovorne-
ga razvoja mesta..

V zgoraj povzeti optiki sporazuma 
je pričakovati tudi vidno vlogo pri 
trajnostnem razoju Cone Tezno. Ne 
nazadnje tudi zato, ker s strani UM 
koordinira vse aktivnosti od rektorja 
pooblaščena prorektorica za razvoj 
kakovosti dr. Lučka Lorber. Poznamo 
jo kot dolgoletno sodelavko Zavoda 
PPC Tezno, s katerim z roko v roki 
je pripomogla k izpeljavi kar nekaj 
mednarodnih nprojektov, nazadnje 
tistega z imenom Retina. Povabili 
smo jo, da v naslednji, jesenski številki 
Contacta podrobneje opiše svoje vide-
nje projekta, katerega podpis odpira 
novo upanje za hitrejši razvoj mesta, 
tudi gospodarski, in z njim vred Cone 
Tezno. S strani MOM bo koordiniral vse 
aktivnosti svetovalec župana igor kos. 

V sporazuma je med drugim zapi-
sano, da bo UM spodbujala izmenjave 
spoznanega v izobraževanju in znano-
sti za razvojne potrebe mesta. Nudila 

bo strokovno pomoč pri pripravi 
strateških in inovativnih rešitev, ki 
prispevajo k trajnostnemu urbanemu 
razvoju mesta Maribor. Pravtako bo 
univerza sodelovala pri oblikovanju 
vplivov na razvojne potenciale Mari-
bora in Vzhodne kohezijske regije ter 
pri vzpostavljanju in usmerjanju poli-
tike skladnega regionalnega razvoja 
Republike Slovenije. 

Po drugi strani se je MOM zaveza-
la, da bo pripravila nabor projektov 
za skupno sodelovanje z UM pri 
uresničevanju strategije trajnostnega 
urbanega in družbeno odgovornega 
razvoja mesta. Razvojni projekti se 
bodo usklajevali in pripravljali preko 
projektnih pisarn UM in MOM.

Ti bodo specificirani po posame-
znih tematskih področjih sodelova-
nja, ki se bodo vzpostavila glede na 
razvojne interese MOM. K realizaciji 
predlaganih tematskih projektov se 
pristopi z imenovanjem nosilcev s 
strani MOM in UM. V okviru tematskih 
področij se opredelijo posamezne 
faze izvedbe ciljnih projektov ter 
njihovo financiranje. 

Svečani podpis dokumenta v prostorih rektorata Univerze v Mariboru
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Dosežkov tudi v  
tem šolskem letu

ne zmanjkuje
V šolskem letu 2014/15 so mladi 

inovatorji in raziskovalci s Srednje 
strojne šole Tehniškega šolskega centra 
Maribor  izdelali vrsto inovacijskih 
predlogov in raziskovalnih nalog na 
občinskem, državnem in mednaro-
dnem nivoju.  Z njimi so se predstavili 
na šolski predstavitvi Dan inovatorjev 
in raziskovalcev v okviru projekta Mladi 
za napredek Maribora 2015 in srečanju 
mladih inovatorjev Inova Mladi v 
Zagrebu. En izum so tudi že uspeli 
patentno zaščititi, nekaj jih je še v 
postopku zaščite. V ŠC Maribor se tako 
lahko doslej pohvalijo že s kar devetimi 
patentnimi dosežki. Vse to dijaki centra 
skupaj s svojimi mentorji dosegajo v 

primernih prostorih in s primernimi 
napravami, kakršne so  prototipni 
inkubator, opremljen s stružnico, rez-
kalno vrtalni center, tračna žaga, stroj 
za upogibanje in rezanje pločevine, 
prebijalna naprava itd. Poleg dličnih 
pogojev za delo se dijaki ustvarjalno 
in tudi inovativno uveljavljajo  tudi pri 
delodajalcih in doma.

prof. vili vesenjak, ki kot mentor 
in vzgojitelj že vrsto let produktivno 
sodeluje pri usphih in dosežkih svojih 
dijakov, poudarja, da šola sodelujejo 
z mnogimi podjetji, nekaj jih je tudi 
v Coni Tezno, in da si to sodelovanje 
želijo še poglobiti.  »Ta podjetja pod-
pirajo našo raziskovalno in inovacijsko 

dejavnost. Želimo pa si to sodelovanje 
še bistveno razširiti,« dodaja.

Aktualnim  raziskovalcem in 
inovatorjem je priznanja podelil 
direktor TŠC Maribor darko kukovec. 
Bronasto priznanje ŠGZ sta prejela 
inovatorja Jernej Trebše in Elisey 
ozerov za inovacijo Kotliček, ki v 
sanitarne prostore prinaša več miru. 
Pri tem velja upoštevati, da je uspeh 
bil dosežen v konkurenci kakšnih dvaj-
setih kandidatov, večina med njimi 
ima bogate podjetniške izkušnje. 

Podatke o ostalih mladih uspešne-
žih TŠC najdete v tabeli na sosednji 
strani. 

Tehniški šolski center Maribor

Letošnji nagrajenci v družbi ravnatelja in mentorjev
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nova podoba, 
novi portal

Ne bi bilo prav, ko bi zapovedim 
in tokovom časa sledili le v podje-
tjih in ustanovah Cone Tezno. Tudi v 
Zavodu PPC Tezno se zavedamo, da 
brez posodabljanj ni napredka. Tako 
smo pred časom ugotovili, da celostna 
podoba naše neprofitne ustanove ne 
ustreza več promocijskim in stilističnim 
potrebam na tem področju. Oblikovno 
in tudi funkcionalno pa je zastaral tudi 
portal zavod www.conatezno.si. V ime-
nu posodobitve smo opravili dve deja-
nji na en mah: zagotovili smo si novo 
celostno podobo, v kateri izstopa 
predvsem logotip Zavoda PPC Tezno, 
to pa smo kar najhitreje mogoče pre-
nesli na prenovljeno spletno mesto, 
ki je sedaj preglednejše in predvsem 
vsebinsko bogatejše od prejšnje raz-
ličice. In ki je dosegljivo v treh jezikih 
– poleg slovenščine sta tu še anglešči-
na in nemščina. A da se ne bi preveč 
(samo) hvalili, vas vabimo, da se o tem 
prepričate s klikom na naslov, ki ostaja 
isti. Torej: www.conatezno.si.
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Zavod PPC Tezno 
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nova podoba, 
novi portal
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Zavod poslovno proizvodna cona Tezno
Cesta k Tamu 27
2000 Maribor
Slovenija

T: +386 (0)2 46 01 300
F: +386 (0)2 46 01 302
E: info@conatezno.si

www.conatezno.si

Zavod poslovno proizvodna cona Tezno
Institute of the Business Industrial Tezno Zone

ekološko z ekološkim otokom!
Cona Tezno je res industrijska cona, vendar se trudimo, da jo z različnimi projekti 

ohranjamo »zeleno«. Tako smo se odločili tudi za projekt ozaveščanja o skrbnem  in 
pravilnem ravnanju z odpadki. Cono Tezno smo v prejšnjem mesecu očistili odpadkov. 
Lotili smo se strojnega čiščenja, delavci Snage pa so odpadke pobirali tudi ročno.

Postavili smo ekološki otok, ki je namenjen predvsem posameznikom in ne služi 
temu, da v njega podjetja odlagajo velike količine odpadkov. Otok je nastal povsem 
na koncu Perhavčeve ceste, kjer ta zavije proti železniškemu podhodu. Tam stojijo trije 
kesoni za ločeno odlaganje odpadkov – plastika, papir in steklo. Zraven je tudi velika 
tabla, ki odlagatelje jasno in  glasno poziva, naj odpadke ne odlagajo na tla, poleg keso-
nov. A se je žal že kmalu izkazalo, da nekateri tega ne upoštevajo. 

V Zavodu PPC Tezno zato vse uporabnike pozivamo, naj bodo pri odlaganju in sortira-
nju odpadkov ozaveščeni in naj teh ne puščajo na tleh, četudi je kateri od kesonov tre-
nutno morda prenapolnjen. Hkrati vas vse prosimo, da tudi sami razmislite o ravnanju 
z odpadki v svojem podjetju. Vse, ki že imate posode in kesone prosimo, da poskrbite, 
da bodo zaprti in da v vetrovnih dnevih ne bo odnašalo smeti naokrog. Nenazadnje pa 
pravilno ravnanje z odpadki za vaše podjetje zagotovo pomeni tudi optimizacijo stro-
škov na tem področju. 

Razmislite o tem, kako ravnate z odpadki in tako bomo lahko skupaj poskrbeli, da bo 
naš delovni prostor čist in urejen. 


