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Kazalo

Zakaj ne 
partnerski odnos Z LjubLjano?

»Sedaj Se že zelo veSelimo prihoda v Cono Tezno.« 
laSTnikov viličarjev ne rabi več boleTi glava

»poSlovno SToriTvene dejavnoSTi imajo v SveTu večji pomen koT pri naS.« 
Še ena Spodbudna priložnoST za čezmejno povezovanje

dan inovaTorjev in raziSkovalCev že TradiCija
Tam durabuS Še čaka na obljubljeno Spodbudo
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Pomlad se je komaj začela, pa že toliko uspehov in ponosa. V športu, da 
ne bo pomote. V drugih sferah družbe so razlogi za zadovoljstvo žal še 
preveč oddaljeni.  Za razstrupljanje od tegob modernega načina življenja 
je poistovetenje s športniki in njihovimi uspehi več kot dobrodošlo. Žan 
Košir ga je že prejel, prvi pomladni vikend pa smo bili  v igri še za dva velika 
kristalna globusa. Tina Maze - ko gre za vse discipline - še vedno prva dama 
svetovnega smučanja, je le za las zgrešila naslov. Ni povsem jasno zakaj, 
vendar  je v vsej sezoni bila najbolj pod pričakovanji prav v našem Maribo-
ru. Drugi veliki kristalni globus se je nasmihal skakalcu Petru Prevcu. Če mi 
je dovoljeno biti malo ciničen, bi rekel: Pero Mišica si je zaslužil stopiti na 
vrh, vendar ga je pri tem lahko uspešno zaustavil le kdo iz domačih logov. 
Kako po slovensko!  Pa da ne bo pomote: pred Jurijem Tepešem kapo dol, 
našemu letalskemu asu absolutno privoščim  priborjeno zmago v leg-
endarni Planici. Bilo bi seveda krivično, če ne bi omenili vsaj še izrednega 
uspeha biatlonca Jakova Faka, ki ga krasi preudarnost, in, podobno kot 
Tino, izreden talent za garanje.

Zakaj takšen nekoliko daljši športni uvod v  tokratni uvodnik? Ker tudi v tekočem letu ni zaznati niti kančka 
sprememb, ki bi dale slutiti, da se globalne igrice razplamtevanja lokalnih in širših konfliktov umirjajo. Tudi 
vsem nam ljuba skupna EU, cenjena starka Evropa, vse bolj postaja klub evropskih političnih interesov držav-
članic in manj njihovih državljanov. V izogib moralnemu bankrotu je potrebna vera, da lahko ohraniš moč  in 
na tej točki smo že pri gospodarskih vprašanjih. Treba je verjeti, da lahko uspe vsakdo, ki ima jasne cilje in 
voljo do trdega dela. Na to mora biti vsakdo pripravljen, če želi kaj »skup spraviti«. V podjetništvu žal ni dovolj 
ostro zarisana ločnica, ki bi delila uspešne od neuspešnih, tiste, ki so kakšno namero že uresničili, od onih, ki 
polni izgovorov bolj ali manj čakajo tam v kotu in zraven modrujejo.

Kdo se danes sploh še vpraša, koliko soljudem je sam s svojim delom izboljšal življenje? V okvir tega 
vprašanja sodijo tudi mediji. Po eni strani opažam, da se, zlasti tisti rumeni,  v svoiji pretirano tržni naravna-
nosti vse prepogosto zatekajo k histeriji, mržnji, filozofiji siromašenja medčloveških odnosov. Bistveno pre-
malo pa posvečajo pozornost spoštovanju, solidarnosti, sodelovanju in kakovosti.  Tak pristop v naši docela 
razklani družbi posebej boleče odmeva, s čimer ta pospešeno izgublja svoje dejanske, najboljše potenciale.Ta 
naša Slovenija je tako neznatna, da bi morali že končno spoznati, da smo dosmrtno obsojeni na sodelovanje. 
Ali bomo začeli misliti in delovati v tem duhu vsaj v naši domovini in naši lokalni skupnosti? Ali bomo zmogli 
analizirati lastne razvojne potenciale in na tej podlagi pristopiti k pospeševanju podjetništva ter reševanju 
primarnega problema brezposelnosti? Za kar moramo, prvo od prvega,  vzpostaviti učinkovita razvojna part-
nerstva. Komaj potem bomo postali veliki, ne glede na to, da nas je - na primer - skakalec Noriaki Kasai »tako 
in drugače« v svoji dolgi karieri s skupno dolžino svojih  opravljenih skokov na tekmah in treningih teoretično 
preletel po dolgem in počez.

         Gorazd Bende 

Kasai nas je preletel po 
dolgem in počez
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Kakorkoli že smo Slovenci skeptični, 
nekaj vendarle moramo priznati: na 
ravni države so opazni spodbudni 
gospodarski premiki. Strog barometer 
gospodarske rasti, ki ga imajo v Bruslju, 
je izmeril, da je lani BDP porasel za 2,5 
odstotka, kar je glede na zadnjih sedem 
suhih kriznih let res obetajoče. A ob 
tem pogrešamo podobno spodbudne 
parametre za Maribor in njegovo širšo 
okolico – za Podravje in tudi vso SV  
Slovenijo. Kako je s tem in kaj storiti, 
smo se pogovarjali z mag. Jožetom  
Protnerjem, častnim konzulom Republi-
ke Avstrije v Mariboru, nekdaj pa – med 
drugim - tudi ministrom za kmetijstvo v 
vladi Janeza Drnovška, mariborskim  

podžupanom in direktorjem  
GZS-Območne gospodarske zbornice  
za Podravje. Ko gre za Cono Tezno in 
njeno prihodnost, je mag. Protner, sicer 
tudi mednarodno ugledni vinar,  še 
posebej kompetenten sogovornik,  
saj je tudi predsednik Sveta Zavoda  
PPC Tezno.

kako vidite trenutni gospodar-
ski položaj v Mariboru oziroma 
Podravski regiji?

Problem je predvsem v tem, da se 
ne znamo povezati z drugimi gospo-
darskimi okolji, saj je občinska oblast 
za to vse doslej kratkomalo premalo 
storila. Najpomembnejše znotraj 

tega okvira je, da bi na občini in z 
njo povezanimi pristojnimi službami 
oziroma institucijami morali prepo-
znati objektivno stanje, kakršno je, in 
pomagati odpirati vrata za povezova-
nje in naložbe. Gre tako za povezova-
nje mesta znotraj Podravske regije in 
širšega, severovzhodnega območja 
Slovenije, kakor tudi za povezovanje 
z ostalimi deli Slovenije ter čezmej-
no povezovanje. Recimo na relaciji 
Maribor-Gradec. Mesti že sodelujeta, 
vendar bi sodelovanje morda moralo 
vključevati tudi času in potrebam 
ustrezne prometne povezave s širšim 
evropskim območjem.

zakaj po vašem mnenju občinarji 
ne prepoznajo takšnih iztočnic?

Za vse  to so potrebni ustrezno zna-
nje in širše obzorje ter vizionarstvo. Za-
vedati se moramo gospodarskega po-
ložaja Maribora in dejstva, da je mesto 
metropola Podravske regije in da ima 
še širši pomen, kot samo to. Ta prostor 
mora čutiti, da ga nekdo gospodarsko 
oziroma razvojno vleče naprej, a si Ma-
ribor tega statusa oziroma zavedanja 
nikoli ni znal ustvariti. Velika podjetja 
so klecnila in mesto si še vse do danes 
ni priskrbelo razvojne alternative, ki bi 
ga kljub številnim in dragim razvojnim 
študijam, kakor so na primer bile Stan-
ford, Mc Kenzie, Maribor 2000, Maribor 
jutri, Univerza v Mariboru itd., dvignila. 
Maribor oziroma mestna občina še kar 
naprej tavata, brez jasne usmeritve 
in ukrepov, kar velja tudi za regijo, v 
katero smo umeščeni. Sicer imamo 
regionalni razvojni program, vendar v 
zvezi z njim tudi država ne stori, kar bi 
morala in je obljubila. Tako v prestolnici 
še sedaj niso pripravili za to potrebnih 
dokumentov. Sem sodi tudi tistih oblju-

Zakaj ne partnerski 
odnos z Ljubljano?
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Mag. Jože Protner



bljenih  36 milijonov državne podpore 
mestu. Ampak vse to ne pomeni, da 
moramo zato čakati križem rok. Sami bi 
morali delovati in pripraviti primerne 
razvojne programe. Vsa ta perspektiva 
oziroma neperspektivnost trajata že 
predolgo, zato nismo mogli storiti nič 
pametnega.  Smo pripravljeni na teh 36 
milijonov, tudi če bi jih resnično lahko 
dobili? Moj odgovor je, da nismo! 

kje naj Maribor in regija iščeta 
svoje priložnosti?

Zavedati se moramo, da smo del 
Evropske unije in zato moramo iskati 
priložnosti predvsem v njej. Ujeti mo-
ramo evropske prioritete in trajnostne 
načrte, pa tega ne zmoremo uresničiti 
niti pri izgradnji in posodobljanju in-
frastrukture, kjer se priložnosti najbolj 
ponujajo. Recimo ko gre za moderni- 
zacijo in širjenje omrežja Phyrnske 
železniške proge, ki bi učinkovito 
prometno oziroma prostorsko pove-
zovala Evropo z Jadranom, Balkanom 
in Bližnjim vzhodom, in to preko Mari-
bora oziroma Podravske regije. Glede 
tega in mnogih drugih ciljev nas so-
sedi, predvsem Avstrijci, nagovarjajo 
k sodelovanju, mi pa nič.  Po vstopu v 
EU smo od tega nekaj pričakovali, oni 

pa so pričakovali tudi kaj od nas. Zato 
se sprašujem, ali smo se kljub članstvu 
tudi zares integrirali v EU? Kakorkoli 
že, rezultati niso spodbudni. Vedeti 
moramo, da so vlaganja Kitajcev 
v infrastrukturo nekaj drugega kot vla-
ganja naših sosedov oziroma Evrope, 
a mislim, da mi tega ne razumemo. 
Če hočemo biti Evropa, se moramo 
integrirati v evropske procese, a to ne 
pomeni, da se moramo razrpodajati.  
Ohraniti moramo lastno identiteto. 
Primer Grčije bo Evropi počasi prav 
prišel kot ogledalo  lažne demokracije 
in kot primer preprečevanja razproda-
janja Kitajcem kar povprek. Hkrati ne 
smemo dopustiti, da bi nekaj bogatih 
postalo še bogatejših, širše množice 
še siromašnejše.

kaj bi vi kot nekdanji podžupan 
predlagali za hitrejše okrevanje 
mesta in regije?

Opažam, da se aktualno vodstvo 
mestne občine premalo angažira, 
ko se ponudijo priložnosti za nove 
pobude in programe za razvoj mesta 
in regije. Vsaj enkrat ali dvakrat na leto 
pogrešam srečanje z odgovornimi 
predstavniki mestne uprave in javnih 
podjetij ter poslancev in najvplivnej-

ših ljudi v državni upravi, ki prihajajo 
z našega konca. V ta sklop  sodi tudi 
neposredno in redno komuniciranje 
teh ljudi, a tudi  mestnih svetnikov  
in predstavnikov gospodarstva, 
zbornic, razvojnih ustanov, univerze 
itd. Že vrsto let pogrešam načrtno 
in sistematično pozicioniranje vloge 
Maribora v regiji in širše. Recimo, zakaj 
Maribor ne bi sklenil partnerskega 
odnosa z Ljubljano, namesto da smo 
nenehno priče namigovanjem, kako 
da je prestolnica negativno nastrojena 
do nas, takorekoč dežurni krivec za 
stanje, v kakršnem smo. Tukaj ne gre 
le za značilni mariborski kalimero-
vski pogled na Ljubljano kot simbol 
državnega vrha, ampak tudi na mesto 
kot takšno. Menim, da je treba čimprej 
najti in opredeliti stične točke, ki dve 
največji mesti povezujeta tam,  kjer se 
dopolnjujeta in ki nakazujejo skupno 
razvojno strategijo. Maribor bi vseka-
kor moral izkoristiti položaj drugega 
največjega mesta v Sloveniji in tudi 
bližino Gradca, drugega največjega 
mesta v Avstriji, s katerim – kot rečeno 
– že sodeluje. Naposled je blizu, komaj 
sto kilometrov daleč, milijonska pre-
stolnica Hrvaške, namreč Zagreb. Gre 
torej za zanimiv trikotnik, v katerega 
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je Maribor umeščen, pa tega ne zna 
izkoristiti. Če mesto želi pokazati svojo 
evropskost, mora v omenjenem triko-
tniku odigrati svojo vlogo.

kje bi se Maribor lahko našel 
roko v roki z ljubljano?

Ko gre za odnos z Ljubljano,  se 
mora Maribor zavedati, da z njo ne 
more tekmovati – je pač taka kot 
druge prestolnice, v katerih so že 
zaradi njihovega položaja umeščeni 
ključni presežniki v obliki  vrhovnih 
državnih institucij, mednarodnih 
predstavništev, sedežev državnih 
podjetij, finančnih ter reprezentančnih 
kulturnih institucij itd.  Ljubljana pa 
tudi mora vedeti, da z Mariborom ne 
gre tekmovati. Partnerja si omislimo, 
ker ga cenimo, ne pa zato, da bi ga 
prehiteli, povozili. Če ima Ljubljana 
že avtomatično določene prednosti, 
kakršne pripadajo vlogi državnega 
središča, pripadajo Mariboru določene 
prednosti, kakršne pritičejo regio-
nalnemu središču. Pomeni, da bi se 
morali vsi manjši regionalni centri na 
našem koncu zaradi lastnih interesov 
in priložnosti povezovalno bolj ozirati 
proti Mariboru kot Ljubljani. Pri tem se 
moramo vprašati, koliko se  Maribor v 
nekem širšem okolju čuti odgovorne-
ga za razvoj Slovenskih goric, Haloz, 
Koroške, Prekmurja itd., in kakšne 
priložnosti vidi v tem. Mislim, da je 
tega zavedanja premalo, saj ima še do 
lastnega, blližnjega podeželja preveč 
mačehovski odnos. In kakšne priložno-
sti v tem vidi za lastno prosperiteto. 
Ob predpostavki, da nam ni treba ža-
lovati za nekdanjimi velikimi podjetji, 
ampak da velja raje izrabiti prednost 
manjšega podjetniškega nasledstva in 
povezovanja z univerzo, razvojnimi in 
podobnimi institucijami, pa vendarle 
velja, da je smiselno graditi na temeljih 
tradicije. Bolje kot na novo investirati 
v skladu s prakso t. i. greenfielda velja 
prepoznati, koliko imamo še delujoče 
in perspektivne industrije, jo povezati 
in nadgraditi.

smo na točki, ko ne moremo iti 
mimo cone tezno, katere pov-
ezovalnemu zavodu oziroma nje-
govemu svetu predsedujete?

Res je, Cona Tezno je dejstvo, ki to 
mesto v pomembnem deležu drži še 
kolikor tolikor po koncu. Nenazadnje je 
v njej več kot 200 podjetij z blizu 3800 

zaposlenimi. V tem mozaiku ne manjka 
niti tehnološko zelo razvitih ter medna-
rodno uspešnih družb. Kljub temu, da 
mesto in država nista kaj dosti vlagala 
v Cono Tezno, je ta primer poslovno-
-industrijskega in logističnega okolja, 
ki ga ne najdemo daleč naokoli. Za to 
je zaslužen tudi zavod Cone Tezno, ki 
je tudi nekakšen animacijsko razvojni 
center tega prostora. Ta zavoljo svojih 
prostorskih in logističnih možnosti, pa 
tudi tradicije, ki je slonela na legen-
darnem Tamu, pomeni velik potencial. 
Poleg spoštljive stopnje razvoja, ki ga 
beleži, Cona Tezno predstavlja tudi 
velik potencial za reindustralizacijo 
mesta in regije.

kje je po vašem glavni potencial 
cone tezno?

V Coni Tezno je na voljo še veliko 
nepozidanih oziroma neizkorišče-
nih površin, ki bi jih lahko s pridom 
izrabili. Mislim, da je bila docentka 
gospodarske geografije in prorekto-
rica Univerze v Mariboru dr. lučka 
lorber tista, ki je dejala, da kdor misli 
Maribor industrijsko razvijati mimo 
Cone Tezno, ne ve, za kaj tukaj pravza-
prav gre. Za Mestno občino Maribor 
je Cona Tezno priložnost tudi zato, ker 
ima v njej v lasti blizu deset hektarjev 
nepozidanega stavbnega zemljišča. 
Tudi na to priložnost je treba – znova 
poudarjam - gledati skozi prizmo so-
delovanja na regionalni ravni. Tukaj bi 
svojo vlogo, na primer, morala odigra-
ti tudi Mariborska razvojna agencija, 
ki naj bi delovala na regionalni ravni, 
a je za sedaj v tej igri ne vidim, ali pa 
ni dovolj prepoznavna. In sploh, čas 
je, da v tem koncu Slovenije nehamo 
razmišljati na ozkookvirni način tipa 
»spodnje Podravje«, kar se je šel prav 
po drobnjakarsko seperatistično sedaj 
že bivši ptujski župan in zato od tam 
ni bilo nobenih pobud po širšem re-
gionalnem povezovanju, partnerstvu. 
Partnerstvo pomeni, da te cenim, da 
te pričakujem, da se bova povezala, 
da bova oba od tega nekaj imela. Po-
treben je multilaterarni dialog, treba 
se je povezati in se skupno razvijati in 
skupaj predstavljati, ne pa poskušati 
drug čez drugega. Mislim tako na 
razvojno ključne institucije kot tudi 
vidne posameznike v mestu in regiji. 

za konec še vprašanje, kako vid-
ite prve korake vlade Mira cerarja, 

posebej ko gre za gospodarstvo?
Doslej prezentirani vzvodi gospo-

darske politike nove vlade slonijo na 
nekih zdravih izhodiščih in vrednotah, 
ki so bili prej odrinjeni na rob, če ne že 
pomendrani, na široko pa so bila od-
prta vrata za tajkunstvo in druge ano-
malije, ki so nas pripeljale v položaj, 
iz katerega se sedaj skušamo izvleči. 
V ospredju je bilo izčrpavanje države 
s strani raznih lobijev, ne pa usmeri-
tev k zdravemu in nekoruptivnemu 
razvoju. Kakorkoli že, premier Cerar ni 
podedoval dobre zapuščine, za njeno 
sanacijo pa je ostalo le zelo malo časa, 
če naj že kmalu znova ne podležemo 
recesiji. Eno od velikih vprašanj je, ali 
uresničiti in kako uresničiti načrtova-
no privatizacijo državnega premože-
nja. Menim, da je privatizacijo treba 
nadaljevati, vendar zelo pazljivo, brez 
razprodajanja. In hkrati je treba na-
tanko vedeti,  v kaj vlagati iztržek od 
privatizacije, če pri tem zanemarimo 
faktor razdolževanje. Za drugo, morda 
še pomembnejše področje štejem 
evropske strukturne sklade. Skoraj ja-
sno je že, da država v proračunu ne bo 
imela na voljo nikakršnih sredstev za 
spodbujanje gospodarskega razvoja, 
pa naj gre za inovacije, internaciona-
lizacijo, sodelovanje z univerzo, ali 
pa izboljšanje poslovnega okolja in 
odpiranje deržave tujim naložbam. Ali 
pa za veliki infrastrukturbe projekte, ki 
so nujni za razvoj gospodarstva in ki 
imajo trajni multiplikativni učinek na 
gospodarstvo. Edina sredstva, ki bi jih 
lahko uporabili za ta namen, so sred-
stva evropskih skladov. Zato je pre-
prosto nerazumljivo, da vsi temeljni 
dokumenti, ki jih država potrebuje za 
ta namen, še niso pripravljeni, čeprav 
smo že krepko zakorakali v drugo leto 
»tekočega programskega obdobja«. 
Ali pa, da projekti niso pravočasno 
in dovolj kakovostno pripravljeni. 
Ali da ni mogoče zagotoviti dovolj 
usposobljenih ljudi za spremljanje in 
pregledovanje izvajanja projektov, ki 
se financirajo iz strukturnih sredstev 
Evropske uunije. Argument o ome-
jitvah zaposlovanja v državni upravi 
je po mojem mnenju samo izgovor. 
Ti »uradniki« za razliko od mnogih 
drugih neposredno prispevajo k pri-
dobitvi sredstev, ki jih – nenazadnje 
– država vplačuje v evropski proračun. 
Zakaj to torej ni najpomembnejša 
prednostna naloga?   
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Marko Gašperin, direktor podjetja Artis linija:

»Sedaj se že zelo 
veselimo prihoda v 

Cono Tezno.«

Coni Tezno se kmalu obeta prihod novega uspešnega podjetja.  Ime mu je Artis linija d.o.o., njegov sedež se trenutno še nahaja v Zrkovcih pri 

Mariboru. Novo poslopje podjetja naj bi že v kratkem zraslo v bližini nekdanjega starega Tamovega vhoda, na začetku Ceste k Tamu. Gre za 

podjetje, katerega poslovna dejavnost sloni na izdelavi etiket. Za kratko predstavitev nove »okrepitve« Cone Tezno smo nekaj vprašanj postavili 

direktorju  Marku Gašperinu.
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Direktor Marko Gašperin in soproga Andreja, tudi solastnica podjetja in  vodja financ ter nabave
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Kako je bila speljana dosedanja 
pot vašega podjetja?

Podjetje Artis linija je na tržišču 
prisotno že več kot dvajset let. V tem 
obdobju so si naši ljudje pridobili 
veliko delovnih in poslovnih izkušenj 
ter navezali stike s številnimi poslovni-
mi partnerji. V zadnjih letih smo veliko 
vlagali predvsem v posodobitev gra-
fične opreme, ki podjetju zagotavlja 
kakovost in strankam kratke dobavne 
roke po konkurenčnih cenah. Naša 
ponudba zajema vse vrste etiket 
v polah in na kolutu. Strankam ob 
pomoči svetovanja olajša odločitev o 
izbiri ustreznega načina označevanja 
z etiketami na vseh s tem povezanih 
področjih oziroma tistih, ki so zanimi-
ve za naročnika.

Kakšni so temeljni poslovni 
standardi Artis linije?

Opiramo se na smernice, ki vodijo 
podjetje k doseganju proizvodov vi-
soke kakovosti ter storitev. V ospredju 
so inovativnost, nenehne spremembe, 
prilagajanje potrebam kupcev, vlaga-
nja v nove tehnologije in stroje. Ta-
kšnim smernicam se trudimo  čim bolj 
slediti. Naš osnovni cilj je čim večja ka-
kovost končnih izdelkov. To med dru-
gim potrjuje tudi certifikat ISO 9001, 
ki ga podjetje premore. Ponudba naše 
firme sloni na izdelavi kakovostnih sa-
molepnih etiket oziroma nalepk vseh 
formatov in oblik. Etikete izdelujemo 
na najbolj kakovostnih samolepnih 
materialih. Gre tako za etikete, name-
njene zunanji uporabi, kot tudi tiste, 
primerne za rabo v zaprtih prostorih. 
Izdelujemo še varnostne etikete, ki se 
pri poizkusu odstranitve uničijo. Naše 
etikete se nadalje delijo na enostran-
sko ali obojestransko vidne etikete, na 
etikete v poli ali na rolah in na etikete 
s posebnimi specifikacijami oziroma 
odpornostjo na kemične vplive ali na 
izredne vremenske pogoje. Glede na 
zahteve in želje naročnikov izbere-
mo ustrezne materiale in strankam 
z nasveti olajšamo odločitev. Etikete 
so izdelane in dobavljene tako, da 
kupcem pri montaži prihranijo  
dragoceni čas.

Kaj pravzaprav je sitotisk  
in katere so njegove prednosti?

Sitotisk je klasična tiskarska 
tehnika, pri kateri nanašamo barvo 
na izbran material skozi tiskarsko sito. 

Prednosti sitotiska so obstojnost ozi-
roma odpornost barve na kemične  
in atmosferske vplive, visoka pokriv-
nost barv in možnost tiska na različne 
materiale.

Na katere materiale lahko ti-
skamo v tehniki sitotiska?

Tiska se lahko na praktično vse 
materiale. Ob tem velja opozoriti, 
da obstaja razlika med ploskovnim 
tiskom in tiskom v roli. Pri ploskovnem 
tisku so tiskovine v polah, kosovno. Pri 
tisku v rolah pa so etikete nanizane v 
roli, na kolutu.

Kakšna je razlika v ceni  
izdelka glede na količino  
naklade?

Cena izdelka pada premo soraz-
merno z večanjem količine naklade, 
saj je strošek priprave tiska enak ne 
glede na količina tiskovine.

Kateri parametri so potrebni 
za izdelavo ponudbe oziroma 
naročila?

Za izdelavo ponudbe potrebujemo 
štiri osnovne podatke. To so format 
oziroma velikost izdelka, dobavljena 
količina, obseg tiska, pri čemer je 
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mišljeno število barv, in pa stroški da-
toteka oziroma grafične predloge. Naj 
še povem, da za tisk sprejemamo vse 
vrste grafičnih datotek, kar naročniku 
močno olajša stvar. Tudi če datoteke 
niso pravilno pripravljene za tisk, jih 
dodela naš lastni grafični studio.

Ali vas je recesija kaj prizadela?
Kriza nas je prizadela leta 2009, ko 

je bila najglobja. Vendar smo v okviru 
iskanja notranjih rezerv tudi tisto leto 
zaključili s pozitivnim rezultatom. V 
podjetju je sedaj zaposlenih pet ljudi, 
pretežno z izobrazbo grafičnih smeri. 
Naš trg se razprostira globalno pred-
vsem s pomočjo največjega kupca, 
Danfoss trata d.o.o. Ostali večji kupci 
so še Kozmetika Afrodita d.o.o., Alpos 
alu d.o.o., Istrabenz plini d.o.o., IVD 

p.o. in Varnost Maribor d.d.

Kakšni so načrti rasti oziroma 
poslovnega širjenja podjetja?

Ravnokar smo naročili nov, sodo-
ben digitalni tiskarski stroj za tisk na-
lepk v kolutu. Investicija bo povečala 
prihodke in izboljšala konkurenčnost. 
Seveda pa je naš najpomembnejši 
načrt gradnja novega poslovnega 
objekta v Coni Tezno, česar naj bi se 
lotili letošnjo jesen. Objekt bo sodo-
ben, energetsko učinkovit in grajen 
namensko za naše potrebe.  
Njegova  uporabna površina bo 
znašala okrog 400 kvadratnih metrov, 
tloris pa bo legel v razmerje 22 x 12 
metrov.  Za celotno dokumentacijo  
je poskrbelo podjetje Prodom d.o.o.  
iz Maribora.

Kaj vas je motiviralo,  
da ste se odločili za selitev v 
Cono Tezno?

Že ob nakupu zemljišča, za katere-
ga smo odšteli 100 tisoč evrov,  smo 
ugotovili, da je bila odločitev prava. 
Sedaj se že zelo veselimo prihoda v 
Cono Tezno. Ob tem upamo, da bomo 
del investicije, kakšno polovico, lahko 
pokrili z evropskimi sredstvi, za katere 
bomo kandidirali letos jeseni. 
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Na tem travniku pri starem vhodu v Cono Tezno bo zraslo novo poslopje - Artis linije

Fasadne konture pričakovane novogradnje



cona tezno je bogatejše za 
v vseh ozirih zanimivo in per-
spektivno podjetje. Gre za firmo 
viličarko d.o.o., ki je svojo osnovno 
dejavnost namenila prodaji novih 
viličarjev znamke hyster, kakor 
tudi servisu rabljenih tovrstnih 
naprav različnih znamk in tipov. 
ob tem so organizirali še prodajo 
rezervnih delov in dodatne opreme 
za vse tipe tovrstnih skladiščnih 
oziroma nakladalno-razkladal-
nih in transportnih strojev.  vse 
te logistično zahtevne naloge 
zahtevajo strokovno usposobljeno 
osebje z dolgoletnimi izkušnjami 
na področju prodaje in servisiranja 
viličarjev, ki za povrh obvlada in 
ponuja tudi celostno svetovanje 
pri optimizaciji skladišč ter izbiri za 
vsako dejavnost primernih viličar-
jev. Poslovnim partnerjem pa jih 
v viličarku ponujajo tudi v najem 
in poskrbijo, da so stroji nared za 
uspešni tehnični pregled.  v skladu 
z veljavno slovensko zakonodajo, ki 
ureja varstvo pri delu, mora viličar 
imeti veljavno potrdilo o tehnični 

ustreznosti. v sodelovanju z zuna-
njimi pogodbenimi partnerji lahko 
skrb za pridobitev in obnavljanje 
potrdila o tehnični brezhibnosti v 
celoti prepustite kar strokovnjakom 
viličarja d.o.o. ob vsem tem ne gre 
zanemariti niti ponudbe dodatne 
opreme, k čemer sodijo pnevmati-
ke, vilice in različna prijemala, kabi-
ne, svetlobna telesa, akumulatorji s 
polnilci, varnostni pasovi in sedeži.

Preventivni pregled viličarjev
Temeljito in strokovno vzdrževanje 

viličarjev je najpomembnejši pogoj za 
njihovo nemoteno in varno delovanje. 
Zanemarjanje rednega vzdrževanja na-
mreč ogroža varnost ljudi, ki z viličarjo 
upravljajo ali pa se nahajajo v njiho-
vem neposrednem okolju, in povzroča 
okvare viličarja. Preventivni pregledi, 
kakršne opravljajo v podjetju Viličarko,  
zajemajo osnovni pregled. Ta vključuje 
pregled tekočin v stroju in teleskopa 
ter nastavitve zračnosti, pregled zavor 
in njihove nastavitve, preverbo elek-
tričnih instalacij, hidravličnih instalacij 
in tesnilnih mest, preverbo delovanja 

motorja in menjalnika, pregled zadnje 
preme in podmazovanje, pregled 
šasije in delov šasije kakor tudi pregled 
koles in profilov gum.

»Generalka« viličarja
V podjetju Viličarko svojim stran-

kam ponujajo tudi  izvedbo generalne 
obnove viličarja. V podrobnostih ta 
zajema obnovo šasije, pogonskih me-
hanizmov, hidravličnega sistema, kr-
milnega mehanizma, zavor, teleskopa 
in prenovo kompletne električne insta-
lacije, vključno s krmilno elektroniko. K 
vsemu temu velja dodati še zamenjavo 
pnevmatik in zamenjavo sedeža.

Možnosti prigradnje
Na koncu velja še poudariti, da v 

Viličarku d.o.o. nudijo tudi možnost 
prigradnje novih, tehnološko sodo- 
bnih ter preizkušenih elektronskih in 
hidravličnih sistemov. Mednje sodijo 
elektronika za zvezno regulacijo 
vožnje, regulacija hidravlične črpalke 
in servo volana, hidravlična orodja 
oziroma dogradnja bočnega pomika, 
prijemalnih klešč, rotacijske plošče in 
medviličnega pomika. V Viličarju pa 
izdelujejo tudi specialna hidravlična 
orodja za dvigovanje in prestavljanje 
različnih oblik tovorov kakor tudi  
dogradnjo potrebne svetlobne in 
zvočne opreme.

trg
Poslovanje Viličarja d.o.o. se udeja-

nja na lokalni in regionalni ravni. Dva 
največja uporabnika njegove ponud-
be sta Impol d.o.o. v Slovenski Bistrici 
in mariborski Swaty Comet d.o.o. Kar 
nekaj odjemalcev pa je tudi v Coni 
Tezno, tudi že od prej,  in v upravi Vili-
čarja d.o.o. si od nove pozicioniranosti 
obetajo nadaljnjo rast prometa, a tudi 
marsikateremu podjetju v Coni Tezno, 
ki potrebuje nemoteno obratovanje 
viličarjev, bo odslej lažje. 

lastnikov viličarjev 
ne rabi več boleti glava

Viličarko d.o.o.  poslej v Coni Tezno
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Direktor Branko Zorec
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Viljenka Godina, predsednica upravnega odbora Zbornice 
poslovno storitvenih dejavnosti:

»Poslovno storitvene  
dejavnosti imajo  

v svetu večji pomen 
kot pri nas.«

Ime naše sogovornice, Viljenke Godine,  je v gospodarskih krogih, ne le lokalnih in regionalnih, dobro prepoznavno. Morda najbolj po tem, da je 

ustanoviteljica in dolgoletna direktorica Ekonomskega instituta Maribor, ki je v tukajšnjih gospodarskih vodah, v Mariboru in Podravski regiji,  

pustil vidno sled. Seveda je Viljenka Godina med tem opravljala in še opravlja vrsto drugih odgovornih nalog, predvsem na področju svetovanja 

in priprave gospodarskih elaboratov. Je pa tudi predsednica Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti, ki deluje kot ena od panožnih zbornic v 

okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

Kaj je osnovno poslanstvo ZPSD?
Zbornica združuje in povezuje 

člane, ki opravljajo dejavnosti poslov-
nega svetovanja, prevajanja, odnosov 
z javnostmi in drugih profesionalnih 
poslovnih storitev z visokim deležem 
znanja ter t.i. kreativnih industrij. 
Zbornica zastopa skupne interese 
svojih članov v poslovnem okolju, tudi 
v dialogu z državnimi organi, pove-
zuje članstvo, razvija in krepi odnose 
z okoljem stroke. Nadalje, ZPSD krepi 
konkurenčno moč poslovno storitve-
nih dejavnosti, promovira etičnost in 
odličnost panoge ter pospešuje razvoj 
dejavnosti in pretok znanja, idej ter 
dobre prakse med člani. V okviru zbor-
nice delujeta dve sekciji: Združenje za 
management consulting Slovenije in 
Združenje prevajalskih podjetij. Oba 
promovirata ožje strokovne interese 
svojih članov. Zbornica je vključena 
tudi v evropsko zvezo nacionalnih 
združenj za management consul-
ting, FEACO. V njem zastopa interese 
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Viljenka Godina
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slovenskih svetovalcev v evropskem 
prostoru.

Kakšen je pomen poslovno 
storitvenih dejavnosti v okviru 
celotnega gospodarstva?

Poslovno storitvenim dejavnostim 
z visokim deležem znanja v svetu – 
vsaj v državah z daljšo tradicijo teh 
dejavnosti – v praksi priznavajo večjo 
vlogo in pomen kot pri nas, pa naj si 
gre za neposredne vplive na rast in 
razvoj gospodarskih sektorjev, ali pa za 
posredne vplive, ki se kažejo v dvigu 
ravni in kakovosti poslovnih procesov 
z uvajanjem novih znanj, metodologij 
in tehnologij. Zato se zlasti svetoval-
na dejavnost pogosto označuje kot 
znanilec sprememb in pospeševalec 
razvoja. V nekaterih državah so v času 
krize in zmanjšanega povpraševanja 
posebej podprli razvoj teh dejavnosti, 
ki zaposlujejo visoko izobražene in 
inovativne ljudi ter ustvarjajo viso-
ko dodano vrednost. Tudi Evropska 
komisija je v svojih dokumentih 
priznala pozitivni vpliv poslovnih 
dejavnosti z visokim deležem znanja 
na rast dodane vednosti, posebej še na 
področju netehnoloških inovacij, kot 
so novi trženjski modeli, organizacijske 
inovacije, novi poslovni modeli, dizajn 
in druge. Te dejavnosti so nepogrešljiv 
del inovacijskega potenciala gospo-
darstva, saj neposredno prispevajo k 
realizaciji tehnoloških invencij na trgu. 
Državam članicam priporoča, da tem 
dejavnostim zagotovijo mesto v svojih 
razvojnih strategijah in izvedbenih 
projektih.

Kako pa je z razširjenostjo 
poslovnih storitev z visokim 
deležem znanja?

V svetu poslovne storitve z visokim 
deležem znanja skokovito naraščajo. 
V Evropi je gospodarska kriza vplivala 
tudi na te dejavnosti. Po začetku 
krize so se z zamikom znižale stopnjo 
rasti v večini držav članic. Vendar se 
sedaj trendi spet obračajo v pozitiv-
no smer. Tudi v Sloveniji so potrebe 
in povpraševanje po teh storitvah 
naraščale, čeprav ne tako očitno kot v 
razvitejših gospodarstvih. Naraščala je 
tudi zavest podjetij, da je treba v spre-
minjanje poslovnih procesov vključiti 
strokovnjake, ki znajo ponuditi 
ustrezne rešitve na visoki strokovni in 
tehnološki ravni. Res je, da je ta zavest 

bolj prisotna v velikih in srednjih 
podjetjih, vendar pa se je tudi vse več 
majhnih in ambicioznih podjetij odlo-
čilo za sodelovanje s svetovalci.

Kakšno pa je bilo gibanje 
povpraševanja po poslovnih 
stroitvah v času krize?

Takoj po začetku krize v Sloveniji 
ni bilo čutiti upada povpraševanja po 
poslovnih storitvah. Po letu 2011, ko 
so se razmere ponovno poslabšale in 
so postala ogrožena tudi „zdrava“ pod-
jetja, pa se poslovno storitvena stroka 
srečuje s padanjem povpraševanja, 
obsega dela in cen. Te so se v nekaj 
letih znižale na raven, ki ne zagotavlja 
več preživetja, kaj šele razvoja, pojavi 
nelojalne konkurence in dumpinških 
cen so postali vsakdanjost. Vlada je 
že pred nekaj leti ostro posegla v 
sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki 
– kot kaže, prej domačimi kot tujimi 
–, četudi v razvitejših gospodarstvih 
prav poslovne storitve v javnem 
sektorju prinašajo najvidnejše učinke 
in prihranke. Tudi gospodarstvo, razen 
redkih izjem, zmanjšuje povpraševa-
nje po teh storitvah, in to kljub temu, 
da so slovenska svetovalna podjetja 
– tako tista, ki sama ali v povezovanju 
z drugimi ponujajo celovite poslovne 
rešitve, kot tista, ki delujejo na posa-
meznih specialističnih področjih - do-
kazala, da lahko na svojem področju 
ponudijo storitve najvišje kakovosti 
in zahtevnosti. Posledica tega je, da 
prihodki panoge že  
tretje leto zapovrstjo padajo in  
tudi obeti za tekoče leto niso  
bistveno boljši. 

Kaj kot direktorica ZPSD lahko 
pri tem storite, da bi stvari kre-
nile na bolje?

Vodenje zbornice sem prevzela 
za dobro leto, do novih volitev aprila 
2015, v časih, ki poslovnim storitvam z 
visokim deležem znanja v naši državi 
– kot rečeno - niso naklonjeni.  
Zbornica si v teh časih predvsem 
prizadeva za ponovno umestitev 
poslovnih storitev z visokim deležem 
znanja v poslovno okolje, v strateške 
razvojne in izvedbene dokumente 
države, v dokumente, ki se pripravljajo 
za porabo strukturnih sredstev, ter za 
urejanje razmer na področju sodelo-
vanja z javnim sektorjem, v katerem bi 
morali reformni posegi vključiti tudi 

nove organizacijske prijeme in poslov-
ne modele. Pri tem je seveda ključne-
ga pomena tudi uspešno povezovanje 
domačih svetovalnih podjetij doma 
in v tujini, da z dopolnjevanjem znanj, 
izkušenj in izkoriščanjem poslovnih 
povezav dosežejo obseg in raven 
kakovosti tudi za največje in najbolj 
zahtevne mednarodne projekte. 

-  13  - 

reuse, še   
posebej  
koristen,  
ko gre za les

Dom gospodarstva Gospodar-
ske zbornice Slovenije v Ljubljani 
je 11. marca gostil še en pomem-
ben mednarodni gospodarski 
dogodek, ki je povezan z našo 
današnjo sogovornico viljenko 
Godina. Ta je namreč dolgoletna 
direktorica Ekonomskega institu-
ta Maribor (EIM), institut sam pa 
je partner v okviru čezmejnega 
avstrijsko-slovenskega projekta 
ReUse. Šlo je za zaključni posvet 
z naslovom Spoštujmo les!, kjer 
so udeleženci  govorili o uporabi 
(odsluženega) lesa. O rezultatih 
projekta v Sloveniji in Avstriji 
so poročali sodelavci EIM kakor 
tudi strokovnjaki iz avstrijskega 
FunderMaxa in RMA. Predavanje 
z naslovom Les je lep je prispe-
val prof. dr. Franc Pohleven, 
o dobrih praksah (ponovne) 
uporabe odsluženega lesa v Slo-
veniji in Avstriji pa so spregovorili 
predstavniki socialnih podjetij v 
Sloveniji in Avstriji. 

Projekt ReUse je delno sofi-
nanciran s sredstvi teritorialnega 
sodelovanja Slovenija-Avstrija in 
sredstvi Službe vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko. 
Izvedbo projekta je s predfinan-
ciranjem omogočil Slovenski 
regionalno razvojni sklad.



Š tajerska gospodarska zbor-
nica (ŠGZ) je sredi januarja 
pripravila delovno srečanje o 
iskanju poslovnih sinergij  in 

možnih investicijah na obeh straneh 
meje med Avstrijo in Slovenijo, tudi 
med Gradcem in Mariborom. S tem 
namenom so Maribor obiskali direktor  
Cargo Centra Graz (CCG) Franz Glanz,  
mag. Hans Jörg  Brunner in gospod 
Jöbstl, predstavnik lastnikov Cargo 
Centra Gradec. Pridružili so se jim še 
predstavnik  Mestne občine Maribor 
Igor Kos, poslanec državnega zbora 
Slovenije Ivan Prelog in gostiteljica,  
direktorica ŠGZ mag. Aleksandra  Pod-
gornik.

Prvi postanek je bil v Coni Tezno, 
kjer je goste na sedežu Zavoda PPC 
Tezno sprejel Gorazd bende in kjer 
sta tudi potekala predstavitev Cone 
Tezno in pogovor o vzajemnih poslov-
nih priložnostih. Zatem so si gostje 
ogledali še Cono Tezno in njene naj-
bolj reprezentančne točke. Svoj obisk 
so gostje iz Gradca nadaljevali na ma-
riborskem letališču Edvarda Rusjana, 
kjer jih je sprejel direktor Marko Gros 
in ki jim je tega tudi razkazal, sledil 
pa je še poslovni pogovor. Srečanje je 
bilo sklenjeno na Vojašniškem trgu, 
v lepo prenovljeni stari meščanski 
hiši, kjer se je rodil  mariborski Nemec 
johann kaspar von seiller, ki je leta 
1851 postal prvi svobodno izvoljeni 
župan Dunaja.

Po besedah mag. Aleksandre 
Podgornik so srečanje sklenili z 
namenom, da si mariborska delega-
-cija ogleda in se seznani še s Cargo 
Centrom Graz, nakar bi v pristojne 
delovne skupine pripravile  skupni 
EU projekt, ki bi vključeval in povezo-
val Slovenijo, Avstrijo in Hrvaško na 

Še ena spodbudna priložnost 
za čezmejno povezovanje

Obisk iz Cargo Centra Graz

Po prihodu v Cono Tezno 

Pred predstavitvijo Cone Tezno
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področju  prometne infrastrukture, 
pri čemer bi bil poudarek na razvoju 
železnice,  Cone Tezno in  mariborske-
ga letališča. Na Štajerski gospodarski 
zbornici so prepričani, da bi  lahko 
sodelovanje s podjetjem  Cargo 
center Graz  pomembno  prispevalo  
k  razvoju  Cone Tezno kakor tudi 
letališča in seveda  razvoju vse regije. 

K temu velja dodati, da prometna os 
Gradec-Zagreb-Beograd-Sofija potre-
buje sodobne logistične  
centre in Cargo Center Graz želi pri  
njihovem nastajanju imeti pomemb-
no vlogo - ne le zavoljo svoje ugodne 
geografsko-ekonomske lege, marveč 
tudi kot zgled, kako se tem rečem 
streže. 

Cargo Center Graz (CCG) je lociran v Werndorfu blizu Gradca. CCG je začel poslovati že leta 2003 in velja  za najsodobnejše 
logistično središče v regiji AlpeJadran. Center zavzema 110 tisoč kvadratnih metrov površine ter ima cestno in železniško 
povezavo s Slovenijo, Hrvaško, zahodno Madžarsko in Furlanijo-Julijsko krajino. Še večji pomen bo dobil, ko bosta dogra-
jeni koralpska železnica, ki ga bo povezala s Celovcem, ter prihodnja hitra povezava Gradca in njegove okolice s severno 
Italijo. CCG je zgleden primer javno-zasebnega partnerstva in financiranja. Naložba vanj je stala 130 milijonov evrov, k njej 
pa so prispevali država in zasebni vlagatelji, predvsem špediterska podjetja na avstrijskem Štajerskem. CCG je z nočnim 
vlakom neposredno povezan tudi z luko Koper, kar je še en indikator, ki kliče k čezmejnemu povezovanju.
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Širša prometna umeščenost CC Graz

Cargo Center Graz iz zraka

Vse se suče okoli kontejnerov

CC Graz tvorijo tudi poslovne stavbe
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Okoli petdeset gospodarstvenikov 
iz Podravja se je v petek, trinajste-
ga februarja, v prostorih Štajerske 
gospodarske zbornice (ŠGZ) srečalo 
z ministrom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo zdravkom Počivalškom. 
Med njimi je bil tudi Gorazd bende 
iz naše Cone Tezno, pogovor pa je 
vodil predsednik ŠGZ dr. roman 
Glaser. Navzoči so ministra opozorili 
na gospodarske probleme, ki tarejo 
regijo. Ta je med drugim napovedal 
tri kratkoročne ukrepe za izboiljšanje 
konkurenčnosti gospodarstva, in sicer 
pri stroških dela, spremembah delov-
nopravne zakonodaje in odpravljanju 

birokratskih ovir. Ob tem je med dru-
gim tudi dejal: »Glede na to, da imamo 
pri nas v povprečju najbolj obdavčeno 
delo, kapital pa najmanj, predlagamo 
nižjo obremenitev delodajalcev pri 
izplačilih 13. in 14. plače. Tako bi lahko 
tisti, ki uspešno poslujejo, svoje za-
poslene nagradili na nekoliko cenejši 
način. Upam, da bi ta ukrep, ki ne 
posega v proračun, lahko uresničili do 
konca letošnjega leta«.  

Minister Počivalšek je glede spre-
membe delovnopravne zakonodaje 
povedal, da jo podpira, če bo ta po-ve-
zana z vsebinskimi spremembami  

v smeri večje prožnosti delodajalcev. 
Pri tem ne gre zapravljati časa za 
razprave o tem, kdo naj plača odmor 
za malico. »Iz lastnih izkušenj lahko po-
vem, da noben dober gospodarstvenik 
ne odpušča brezvestno svojih delav-
cev. Tudi izkušnje drugih držav kažejo, 
da je ob najbolj zaščitniški zakonodaji 
brezposelnost najvišja.« Dodal je, da 
ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo  predvideva tudi  
sveženj ukrepov za odpravo birokrat-
skih ovir, zaradi katerih izgubljamo čas 
in denar - »zavoljo pogosto policijske-
ga pristopa in medsebojnega nezau-
panja v te ali one uradniške odločitve«. 
Minister je ponovil svoj pogled na 
privatizacijo, kar pomeni, da nasprotu-
je razprodajam državnega premoženja, 
a je hkrati za premišljeno privatizacijo, 
ki bi bila v korist podjetja in države 
in ne v korist tistih, ki pri privatizaciji 
sodelujejo.

O podrobnostih gospodarskga 
stanja v Mariboru in Podravski regiji 
med omenjenim obiskom Zdravka 
Počivalška sicer ni bilo izrečenih prav 
veliko besed. Je pa minister obljubil, 
da bo v Maribor kmalu že spet prišel. 
V maju naj bi se na delovnem srečanju 
v našem mestu sestal z avstrijskim 
gospodarskim ministrom  reinhol-
dom  Mitterlehnerjem. Je pa Marko 
drofenik z gospodarskega ministrstva 

Maja v mestu ob Dravi 
z avstrijskim kolegom

Zdravko Počivalšek, novi gospodarski minister, in Maribor

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je glede na kar dvakratni obisk v Mariboru po novem letu izkazal kot človek, ki ga v nasprotju – bolj 

ali manj – s predhodniki zanima gospodarska usoda mesta in Podravske regije, s tem pa tudi usoda vsega slovenskega gospodarstva. 
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Minister Počivalšek s predsednikom ŠGZ dr. Romanom Glaserjem (levo) in 
Milanom Lukićem, predsednikom Združenja delodajalcev Slovenije
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dejal, da bodo sredstva, ki jih letos 
zavoljo krčenja proračuna v programu 
pomoči Mariboru ne morejo razpisati, 
z aneksom prestavili v izplačilo v letu 
2016. Gre predvsem za podporo start 
upom, mladim podjetjem z obetom ra-
sti in skupnim nastopom na tujih trgih.

 
Prav v tem duhu je izzvenel prvi 

obisk ministra Počivalška v Mariboru, 
ko so v prostorih Mariborske razvojne 
agencije (MRA) kmalu po novem letu 
odprli nove t.i. sodelovalne prostore 
oziroma Coworking Maribor, ki bodo 
po besedah ministra spodbujali razvoj 
novih poslovnih idej. Te naš osiromaše-
ni podravski konec nujno potrebuje, če 
naj se gospodarsko in socialno izvleče 
iz primeža revščine. A je predpogoj za 
to nakazilo podpornih projektnih sred-
stev s strani države, da se Coworking 
projekti v regiji lahko povežejo.  

Osnovni namen projekta je aktivira-
nje podjetniškega potenciala v okviru 
že prej omenjenega programa spodbu-
janja konkurenčnosti Maribora s širšo 
okolico, ki ga financira ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. Gre 
prav za tisti denar  iz sredstev državne 
pomoči regiji, ki jih je leta 2013 obljubi-
la vlada alenke bratušek. Govorilo se 
je celo o 66 milijonih evrov pomoči. 

V okviru Coworkinga Maribor je v 
začetku leta delovalo okoli 30 delovnih 
postaj, namenjenih brezplačni uporabi 
posameznikov s problemskega ob-
močja. Uporabniki so upravičeni tudi 
do  strokovno pomoč, hkrati pa naj bi 
podpirali tudi že obstoječe coworking 
projekte na tem območju. »Prepričan 
sem, da bodo tudi coworkingi v tem 
okolju udejanjali osnovno misijo njiho-
vega ustanovitelja brada Neuberga, 
kar pomeni odprtost, sodelovanje in 
medsebojno učenje, ki naj pripelje do 
novih poslovnih izzivov in priložnosti, 
da bi se na tem območju začela odvi-
jati neka nova gospodarska zgodba«, 
je dejal minister Počivalšek. Povedal je 
tudi, da bodo 630 tisoč evrov vredno 
pogodbo, ki so jo podpisali z MRA, 
realizirali v petletnem obdobju in v 
sodelovanju z ostalimi coworking 
projekti s tega prostora. »Nihče doslej 
ni dobil še niti evra. Pogodba je pod-
pisana in pogoj za njeno realizacijo je 
sodelovanje različnih coworkingov,« je 
poudaril minister. 

V podjetju Sodelavec d.o.o., ki smo 
ga obširneje predstavili v jesenski šte-
vilki Contacta, pogosto pripravijo kaj 
novega za podjetja v Coni Tezno, a tudi 
širše. Tako se je konec februarja v  pro-
storih MR Commerce zgodil seminar 
s pomenljivim naslovom Splošni akti 
v podjetju: nujnost ali balast? Beseda 
je tekla o problemih v podjetjih, ki se 
nanašajo na prepoznavnost po-
membnosti splošnih aktov v podjetju, 
na vprašanja, katere splošne akte 
moramo imeti, katere akte bi veljalo 
še sprejeti in zakaj,  katero zakonodajo 
kršimo, če nimamo ustreznih aktov, 
kakšnih denarnih sankcij smo lahko 
deležni v primeru kršitev (velja tako za 
odgovorno osebo kot za podjetje), ka-
kšne so lahko številne druge posredne 
negativne posledice naurejenosti na 
tem področju za podjetje, itd. 

Kot je poudaril predavatelj zvonko 
slana, sicer ustanovitelj in direktor 
podjetja Sodelavec, so splošni akti 
pomembni za podjetje in izpolnitev 
zakonskih obveznosti, pri čemer velja 

izhajati iz pri nas premalo prepoznav-
nega dejstva, da so sodelavci največji 
kapital podjetja. Zato je izjemno 
pomembno, da so kadrovske zadeve 
kakovostno urejene. 

Zahtevo po urejenosti nekaterih 
zadev določa tudi zakonodaja, ki 
delodajalca zavezuje. V zakonskih 
določbah so tudi predvidene visoke 
sankcije, ki jih delodajalec lahko 
utrpi pričo izsledkov inšpekcijskega 
nadzora. Drži tudi, da so neurejenost 
oziroma nekakovostni splošni akti 
podjetja v mnogih primerih razlog 
za nepotrebne spore v kolektivu in 
delodajalčevo »izgubo« v morebitnih 
sporih.

 
Glede na udeležbo in odziv ude-

ležencev na predstavljeno tematiko 
lahko seminar v organizaciji Sode-
lavca d.o.o. ocenimo za uspešnega. 
Ponovimo: predvsem gre za to, da se 
v podjetjih čimbolj zavedo pomena 
svojih sodelavcev. 

Splošni akti:  
nujnost ali balast?

Seminar Sodelavca, d. o. o.



-  18  - 

V začetku meseca marca so v 
Tehniškem šolskem centru (TŠC) 
pripravili in izpeljali letošnji Dan 
inovatorjev in raziskovalcev. Na tej 
ugledni šolski ustanovi, kjer vzgaja-
jo kakovosten tehniški kader – tudi 
za Cono Tezno – inovacijam že leta 
dolgo posvečajo veliko pozornost. 
Rezultat tega so številna priznanja 
doma in na tujem za dijake TŠC in 
njihove učitelje ter mentorje. 

V okviru dogodka se izpeljali 
predavanja Kako zaščititi izum? 
dr. klemna Grošlja iz Urad RS za 
intelektualno lastnino, mCOBISS 
boštjana batiča z Inštituta 
informacijskih znanosti (IZUM) 
in Uniorjevi izstopajoči izdelki in 
prednosti predavatelja jureta 
korošca iz Uniorja d.d., družbe, 
s katero TŠC že dalj časa tesno 
sodeluje. Udeležence prireditve 
sta nagovorila tudi v.d. direktorja 
TŠC boris berlot in direktor Cone 
Tezno Gorazd bende. 

Na koncu se je seveda zgodila  
še predstavitev izuma, inovacijske-
ga predloga in raziskovalnih nalog 
dijakov. 

Dan inovatorjev  
in raziskovalcev  

že tradicija
V Tehniškem šolskem centru vztrajno naprej

Irena Weissensteiner, Ivan Hrnčič in Branko Bele, ocenjevalna komisija

Naloga Področje Avtor/ji Mentor

1. Izboljšava hitromontažnega orodja Strojništvo  
RN

Matej Vogrinčič Franc Jakopič

2. Obnova motornega kolesa Puch 200 Promet in logistika  
RN

Grega Vogrinčič Vili Vesenjak

3. Naučimo se kolesariti Promet in logistika  
IP

Staš Baumhakl Rok 
Štelcar

Vili Vesenjak

4. Predelava motorja APN 6 Strojništvo  
IP

Miha Repnik Branko Gregorc

Dodajmo še, da so prireditev, tudi s glasbenhimi in igralskimi vložki, izpeljali dijaki TŠC pod vodstvom mentorice  
Vlaste Marjanovič.
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Nagrajenci, od leve: Rok Štelcar, Miha Repnik, Grega Vogrinčič, Staš Baumhakl in Matej Vogrinčič  
ter mentor Vili Vesenjak in v.d. ravnatelja Boris Berlot

Dijaki so odigrali kratko veseloigro.Gorazd Bend med pozdravnim nagovorom 

Avditorij je pozorno prisluhnil predavateljem Manjkalo ni niti glasbe
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Vlada je tik pred iztekom minulega 
leta vendarle sprejela sklep o dodelitvi 
finančne spodbude mariborskemu 
proizvajalcu avtobusov TAM Durabus, 
ki je v večinski lasti kitajskega kapitala. 
S tem bo podjetje, ki je nastalo na 
pogorišču nekdanje Tovarne vozil 
Maribor (TVM), iz naslova podpore ne-
posrednim tujim investicijam prejelo 
2 milijona evrov, vendar ne prvotno 
obljubljenih skoraj 3,5 milijona evrov. 
Znesek subvencije je skoraj za polovico 
nižji zaradi dolgotrajnosti postopka, 
med katerim je država sprejela spre-
membe predpisov, ki so izključile mo-
žnost dodelitve subvencije tudi v delu, 
ki se nanaša na strošek dela za nove 
zaposlitve. A podjetje TAM Durabus 
do danes tudi znižane subvencije še ni 
prejelo. Po odobritvi s strani vlade tako 
še vedno čakajo na uskladitev  pogod-
be o sofinanciranju investicijskega pro-
jekta BETIC, ki jo pripravlja ministrstvo 
za gospodarstvo in tehnološki razvoj. 
V vodstvu podjetja upajo in si želijo 

čim prejšnjega odziva v tej smeri in  
končanje postopka, ki traja tipično po 
naše – predolgo. Na način, ki nikakor 
ne vabi tako želenih tujih investitorjev 
v naše okolje.

Vlada je že davnega 26. septembra 
2013 dala soglasje za dodelitev finanč-
ne spodbude podjetju TAM Durabusu. 
Predmet investicijskega projekta 
BETIC ( Bus Electric Transportation 
with Inductive Charging)  je proizvo-
dnja novih vrst električnih avtobusov, 
namenjenih prometu v mestnih 
središčih in na letališčih. Investicijski 
projekt v vrednosti 8 milijonov evrov 
naj bi bil končan 30. junija 2017 in bi 
v podjetju ustvaril 100 novih delovnih 
mest. Spodbuda naj bi se financirala 
iz proračunskih sredstev, namenjenih  
ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo.

Javna agencija SPIRIT je razpis za 
spodbujanje tujih neposrednih inve-

sticij v Republiki Sloveniji v letu 2013 
objavila 19. aprila 2013. Takrat se je  v 
interesu TAM Durabusa nanj prijavila 
firma CHTC Europe Holding B.V. iz 
Nizozemske, ki je del mednarodne 
skupine podjetij pod okriljem krovne 
družbe CHTC. Podjetje TAM Durabus 
je nato 22. maja 2014 ponovno vložilo 
vlogo za dodelitev spodbude v skladu 
z zagotovili, ki jih je predstavnikom 
tujih investitorjev dal Metod drago-
nja, takratni minister za gospodarstvo. 
Ocenjevalna komisija je ugotovila, da 
je vloga formalno popolna in da izpol-
njuje vse pogoje za dodelitev spodbu-
de, kot jih določata zakon in uredba, 
Vlada RS pa je pozitivno ocenila 
projekt in dodelila finančno spodbudo 
za tuje neposredne investicije.

V Tam Durabusu sedaj čakajo, da na 
pristojnem ministrstvu pripravijo po-
godbo in po njenem podpisu nakažejo 
subvencijo, kar bi se moralo zgoditi še 
letos.  

Tam durabus 
še čaka na obljubljeno spodbudo



V začetku februarja je umrl pisatelj, 
esejist in prevajalec david šalamun. 
V Mariboru ga poznamo predvsem 
kot avtorja Industrijske poti, ki je 
kot muzejski projekt nastal v okviru 
projekta Maribor-Evropska prestol-
nica kulture 2012. Kot  je za junijski 
Contact 2013  povedal pokojni,  so 
v ospredju označitve s tablami pri 
objektih, ki sodijo v pot – denimo Hut-
terjevo delavsko naselje ali Delavska 
kolonija na Taboru, območje Tama, 
kjer je danes industrijsko poslovna 
cona Tezno, in delavska kolonija na 
Teznem, nekdanji Intes v Melju, indu-
strija na Studencih in Taboru, itd. Na 
tablah najdemo besedila in fotografi-
je, vse to pa je vsebinsko dopolnjeno 
s spletno stranjo (www.industrijskape-
spot.si), ki naj bi jo dograjevali z leti. 
Zgodovinsko zabeležene stavbe so 
tudi bile predvidene za markiranje.  

David Šalamun je bil rojen leta 1974. 
Odraščal je v Londonu, Tübingenu in 
Berlinu, saj je njegov oče, pesnik tomaž 

šalamun, bil med našimi najvidnejši-
mi literatii in je veliko bival na tujem 
nazadnje predvsem v New Yorku. Vidno 
literarno sled je zapustila tudi Davidova 
mati in Tomaževa soproga Maruša 
krese, ki je ta svet zapustila leta 2013. 
Usoda je hotela, da je Tomaž Šalamun 
umrl manj kot dva meseca pred svojim 
sinom. David se je leta 1997 zavoljo 
zdravstvenih težav za dve leti preselil 
v New York, saj je že kot otrok postal 
ledvični bolnik, o čemer je pisal v knjigi 
Dobrodošli v Dializiju, ki je najprej 
izšla v nemščini, leta 1999 pa tudi v 
slovenskem prevodu. Leta 2010 je 
skupaj z Matjažem Pikalom pri založbi 
Goga izdal knjigo Dvojna podaja, v 
kateri spregovorita o svojih boleznih, 
družinskih radostih, popotniških vtisih, 
življenjskih porazih in zmagah, pa tudi 
športni navdušenosti. V knjigi New  
York v štirih letnih časih  iz leta 2005  
pa je David Šalamun prikazal veleme-
sto, kakor ga vidijo oči mladega svetov-
nega popotnika. 

Vrsto let je bil član Društva sloven-
skih pisateljev, aktiven je bil tudi kot 
prevajalec v nemški jezik. Nazadnje je 
živel v Mariboru in čisto na koncu še v 
Gradcu.  

umrl je david Šalamun, 
avtor industrijske poti

Zapisal se je tudi v anale Cone Tezno

-  21  - 

Začetek dela Šalamunove Industrijske poti v Coni Tezno
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Lani je Mariborska knjižnica 
praznovala 65 let od ustanovitve, 
z njo vred pa tudi enota Tezno. V 
njej so se odločili nadaljevati tudi 
zgodbo o Tovarni avtomobilov in 
motorjev Maribor, ki je neizbri-
sno zaznamovala naše mesto in 
življenje številnih družin. Tako so 
se pridružili prazniku Mestne če-
trti Tezno in na spletnem portalu 
Kamra (www.kamra.si) predstavili 
zgodbo Po sledeh TAM-a, z bo-
gato zbirko gradiva o tej tovarni, 
predvajali pa so tudi prvi in drugi 
del filma Umrli gigant režiserja 
bojana laboviča ter pričeli z 
odstiranjem zgodbe o tovarni, ki 
je veliko let predstavljala simbol 
delavstva v Mariboru.  

S tovrstnimi aktivnostmi se ja 
začelo tudi zbiranje dragocenih 
fotografij in drugih dokumen-
tov, kot so vabila, pohvale, razne 
tiskovine in podobno, ki govore o 
življenju in delu v tovarni. Odziv 
je bil dober in portal Kamra se je 
dodobra »odebelil«.  

Fotografiji iz te zbirke, ki so na-
zadnje kapnile v zbirko knjižnice o 
Tamu, objavljamo na tej strani.  
Prihodnjič pa še kaj več, morda 
tudi z vašo pomočjo.  

Novi prispevki za 
Tamovo dediščino

Gasilska vaja leta 1973

Industrijska kovinarska šola (IKŠ), generacija leta 1946/47
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Cona Tezno 
kot pohodniška točka

Saj ni res, pa je...

V nekaterih možganih, seveda 
človeških,  je to in ono industrijsko 
območje že vnaprej ožigosano  kot 
leglo hrupa in onesnaženosti. Pa je 
res tako? Vsaj ko gre za Cono Tezno, 
to nikakor ni mogoče trditi, četudi je 
glede ekologije in drugih posegov, ki 
naj prispevajo k prijaznejšemu obrazu 
našega okolja, treba še mariskaj stori-
ti. Cona Tezno pač ni, vzeto kot celota, 
novogradnja. Poleg dobrih stvari je 

podedovala tudi marsikaj starega, ta-
kšnega, kar je okoljskim standardom 
minulih desetletij, ko je tod kraljeval 
še Tam, zadostovalo, ali pa ti sploh še 
niso bili dodelani.

Ni samo žgolenje ptičev v toplem 
času leta tisti naravni indikator, ki 
pove, da je Cona Tezno primerna tudi 
za stalno naselitev, pa četudi le ptičjo. 
Zgovoren dokaz za to trditev je po-

snetek, ki ga objavljamo na tej strani. 
Prikazuje skupino pohodnic iz Planin-
skega društva Miklavž, ki si je za svoj 
zimski izlet v okolici domačega kraja 
izbrala tudi Cono Tezno. Strumno so 
gospe, bolj ali manj že penzionistke, 
korakale skozi te naše conske »kraje«, 
obhod pa so sklenilile na spodnjem 
delu Perhavčeve ceste. Morda tudi 
zato, da bi si v bližnjih marketih privo-
ščile še kaj »ekstra«.   
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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

Leta 2013 smo v Mariboru (poslovna cona Tezno) odprli podjetje VILIČARKO d.o.o, ki  se ukvarja 
s prodajo in servisiranjem viličarjev. V podjetju VILIČARKO d.o.o. Vam je na voljo visoko usposobljen 
kader z dolgoletnimi izkušnjami na področju prodaje in servisiranja viličarjev. Naši zaposleni Vam bodo 
svetovali pri nakupu novega ali rabljenega viličarja in v najkrajšem času odpravili napake na vašem 
viličarju.

V podjetju VILIČARKO d.o.o Vam nudimo naslednje:
    - popravila vseh vrst viličarjev
    - nove viličarje (elektro,dizel in plinski čelni viličarji, ročni elektro paletni viličarji in regalni viličarji)
    - rabljene viličarje različnih znamk 
    - gume za viličarje proizvajalca Trelleborg 
    - rezervne dele za viličarje
    - akumulatorje za viličarje  TAB Mežica
    - tehnične preglede viličarjev
    - najem viličarjev
    - Z LETOŠNJIM LETOM NUDIMO TUDI PREMONTAŽO GUM NA TERENU  
 

Za vse informacije sta Vam na voljo g. Branko Zorec: 041/293-192 in g. Robi Kamenečki: 041/235-137 
ali pa nam pošljite elektronsko pošto na vilicarko@siol.net.


