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Uvodnik

Manjka nam slovenski Frančišek

Vstopili smo v poletni čas. Naj nam bo dano vsaj za kratek čas posončiti se kjerkoli 
že, ne pa, da bomo v predvolilnem obdobju deležni zgolj toplih sončnih obljub 
za prihodnost. To mi deluje kar zanimivo. Kljub brezštevilnim obljubam za svetle 
obete glede gospodarstva in socialne države,  izrečenih  s strani znanih oseb na 
predhodnih volitvah, in to na znanih krajih in ob znanem času, ti zavoljo tega niso 
kaznovani. Niti računa za neuresničitev tovrstnih obljub ne znamo izstaviti – celo 
na volitvah ne. Po drugi strani pa je prvak opozicije kot prejemnik nedefinirane 
obljube za zapahi. Nisem “fen” J.J.-a, prav nasprotno – prepričan sem, da se 
tako pomemben posel z vsemi dvomi, kakršen je tisti v zvezi s Patrio, ni mogel 
realizirati brez njegovega vèdenja in vpliva. Toda če v predkazenskih postopkih 
ni bilo moč pridobiti nedvoumnih dokazov za njegovo nezakonito početje, je 
obsodba, temelječa zgolj na domnevah oziroma indicih, bržkone neverodostojna. 
Tovrstni standard je mogoče razumeti kot dosežek stopnje demokracije v družbi, 
ne pa kot referenco za trajni mandat sodnikov. Glede na čas, v kakršnem smo, 
in glede na splošno stanje duha ter morale v družbi je zanikanje dejstva, da je 
tudi človek pokvarljivo blago, napaka. V pričakovanju “odrešenika”, ki bi nam 
dosedanjo prakso politično-gospodarskih elit postavil na glavo, tonemo vse 
globlje in globlje.

V ponudbi, ki jo premore domača politična scena, je zaslediti odsotnost moralnih 
avtoritet, poosebljenih v ljudeh s potrebno izvršilno močjo. Še nedavno je, na 

primer, odmeval obisk papeža Frančiška v osrčju Kalabrije, kjer se je odločno lotil tamkajšnje mafije, katere člane je izpostavil, 
izobčil in njih dela označil kot zavržna, kot satanovo delo. Takšnih osebkov, katerih vera, je izključno denar, in krivih poti za 
njegovo sporno prilaščanje niti pri nas ne zmanjka. Potrebujemo torej osebe, ki bi premogle brezkompromisni pogled na svet, 
ki bi izrekale resnico o našem času in premogle trdno odločenost, spremeniti stanje, v kakršnem smo se znašli.   

Od spomladanske številke Contacta v mesecu aprilu se je v Coni Tezno zgodilo kar nekaj svetlih dogodkov, ki jih omenjamo 
v tej poletni številki našega informatorja. Vendar pa hkrati ne moremo iti mimo dejstva, da je Cimos TAM Ai  kot največja 
družba cone in kot največji proizvodni subjekt v Mariboru od 19. junija v postopku prisilne poravnave. Za Cimos d.d., 
“mamo” tezenske hčerinske družbe, je “prisilka” bila uvedena že tretjega junija. S strani vlade je bila dana obljuba za uspešno 
sanacijo Cimosa kot celote. Upajmo, da vlada svoje besede ne bo snedla samo zato, ker se sme ukvarjati zgolj s tekočimi 
posli. Od srca podpiramo napore “našega” Cimosa in koprske “mame” za sanacijo v želji, da poslovno prestrukturiranje ne bo 
pomenilo novega kadrovskega osipa v gospodarsko in socialno že tako obubožanem Mariboru.   

Vam pa želim, da si vsaj nekaj časa vzamete za tekoče zadeve, za kozarček rujnega, vseeno, ali ste ob jezeru, reki ali morju!

Gorazd Bende
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prostorski načrt • Na pragu novela

Območje poslovno proizvodne cone 
na Teznem – na kratko ji rečemo 
Cona Tezno -  je kljub že pred leti 
sprejetemu zazidalnemu načrtu v 
dobršnem delu ostalo še nepozidano. 
Izdelan je bil tudi program 
komunalnega opremljanja zemljišč, 
vendar je območje komunalno še 
vedno neurejeno in večinoma ne 
omogoča fleksibilne pozidave. Po 
prihodu dr. Andreja Fištravca v 
župansko pisarno MO Maribor, kjer 
je zaznati neprimerno več pozornosti, 
nemenjene gospodarskemu razvoju 
mesta, kot je to bilo v prejšnjih 
časih, so se namenili pripraviti nov 
občinski podrobni prostorski načrt 
(v nadaljevanju mu bomo rekli 
OPPN), ki naj bi stvari postavil na 
svoje mesto. O tem smo se pogovarjali 
z mag. Lidijo Kodrič Vuk, vodjo 
sektorja za urejanje prostora, ki 
sodi v Urad za komunalo, promet in 
prostor MO Maribor.

Kakšen bi bil moral v osnovi videti 
nov OPPN in kaj vse bo zajemal? 
Ta bi moral biti čim bolj prožen, da 
bi tako omogočal umestitev večjega 
ali manjšega - odvisno od potreb in 
želja posameznih, sedaj še neznanih 
investitorjev - proizvodnega kompleksa 
na lastniško zaokroženem območju, ob 
upoštevanju težnje po čim bolj razumni 
rabi prostora. V postopku priprave 
OPPN je najprej predvidena izdelava 
posebne strokovne podlage, v okviru 
katere se bo analiziralo obstoječe stanje 
v prostoru, zbrale potrebe obstoječih 
uporabnikov in predvidel prostorsko 
racionalen ter fleksibilen koncept 
pozidave še prostih površin znotraj 
proizvodne cone. V okviru strokovne 
podlage bo prav tako analizirano, kateri 
so bili najpogostejši vzroki oziroma 
katera določila veljavnega akta so razlog 
za dolgotrajne postopke pridobivanja 
potrebnih upravnih dovoljenj. Na 
nivoju idejne zasnove bo izdelana 
zasnova zunanje in notranje prometne 
mreže na obravnavanem območju, ki se 
mora navezovati na obstoječe in bodoče 
omrežje, definirano z občinskim 
prostorskim načrtom.

Dosedanje prostorske načrte 
poznavalci v glavnem ocenjujejo kot 
premalo dodelane, premalo prožne, 
neživljenjske. Po novem bi takšne 
oznake najbrž morale romati v koš?
Za proizvodno cono Tezno je potrebno 
izdelati OPPN, ki bo prijazen do 
investitorjev, a tudi do obravnavanega 
okolja samega. S takšnim prostorskim 
načrtom želimo zagotoviti celovito 
strokovno rešitev prostorske ureditve 

celotnega območja Cone Tezno oziroma 
kompleksa bivšega Tama. Znotraj 
območja obdelave, ki je omejeno na 
severu s podaljškom Streliške ceste, na 
vzhodu z Zagrebško cesto, na jugu z 
mejo prvega vodovarstvenega območja 
ter na zahodu s progovnim pasom 
glavne železniške proge Zidani most – 
Šentilj, velja določiti čim bolj fleksibilne 
pogoje za umestitev bodočih dejavnosti 
v prostor ter omogočiti racionalno rabo 
prostora in funkcionalno dopolnjevanje 
objektov znotraj že pozidanega dela 
Cone Tezno.

Okoljski vidiki so dandanes 
nepogrešljiv element prostorskih 
načrtov. Kako je s tem, ko gre za 
prostorsko načrtovanje Cone Tezno? 
Glede na obseg območja in njegovo lego 
znotraj varstvenih pasov predvidevamo, 
da bo v okviru postopka potrebno 
izvesti celovito presojo vplivov na okolje 
in izdelati okoljsko poročilo, prav tako 
pa tudi izdelati predhodno analizo 
tveganja za onesnaženje podzemne 
vode. Predmet javnega naročila oziroma 
naloge načrtovalca je tudi izdelava 
okoljskega poročila. Ob tem bi še dejala, 
da mora v postopku priprave OPPN za 
Cono Tezno izbrani izvajalec izdelati 
tudi program opremljanja stavbnih 
zemljišč, ki se bo sprejemal vzporedno 
s prostorskim aktom, s posebnim 
odlokom. V postopku priprave 
OPPN se lahko na podlagi smernic 
nosilcev urejanja prostora kot potrebne 
izkažejo še druge strokovne podlage, 
na primer prestavitve in ukinitve 
obstoječih energetskih, vodovodnih 
in komunalnih vodov ter ureditev. Tu 

„Za Cono Tezno prostorski 
načrt, prijazen do investitorjev 
in do okolja samega.“

Mag. Lidija Kodrič Vuk, MO Maribor:

Mag. Lidija Kodrič Vuk
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prostorski načrt • Na pragu novela

voda, okolja, kulturne dediščine in 
podobno. Vsebino strokovnih podlag 
in OPPN, kakor tudi način priprave 
in obliko OPPN določata pravilnik 
o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega 
načrta in pravilnik o vsebini, obliki in 

in oblika OPPN ter njegove idejne 
zasnove?
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 
zakon o prostorskem načrtovanju in 
na njegovi podlagi izdani podzakonski 
predpisi ter vsi relevantni pravni 
predpisi s področij varstva narave, 

so tudi geomehansko poročilo, analiza 
tveganja za onesnaženje podzemne 
vode in podobno, ki pa niso predmet 
tega javnega naročila in bomo njihovo 
izdelavo zagotavljali ločeno.

Na katerih aktih slonijo vsebina 

Tako je z nebesne perspektive videti umestitev pirnske in krapinske proge v osrednje prometne povezave sever-jugovzhod

Cona Tezno, na zračnem posnetku je zarisano območje novega prostorskega načrta
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prostorski načrt • Na pragu novela

izdelavi katerih je sodeloval. Ker gre 
za precej zahtevne kadrovske pogoje, 
lahko izpolnjevanje le-teh ponudnik 
izkaže skupaj s podizvajalci.

Kdaj je realno pričakovati, da bo 
OPPN dokončan oziroma bo postal 
funkcionalno uporaben?
V prostorskem načrtovanju so vsa 
vprašanja, povezana z roki, zelo 
nehvaležna. Opraviti imamo namreč 
z enačbo, ki ima več kakor eno 
neznanko. Že sam postopek, kot 
ga predpisuje zakon, je zahteven in 
dolgotrajen. V nobenem postopku 
ni mogoče izključiti obveze izdelave 
okoljskega poročila. Prav tako lahko 
iz smernic nosilcev urejanja prostora 
izhajajo dodatne zahteve, ki jih nismo 
pričakovali in ne predvideli. Večje in 
kompleksnejše je območje, več neznank 
se nam pojavi v enačbi. Ocenjujemo, da 
bomo, ob konstruktivnem sodelovanju 
nosilcev urejanja prostora in vseh 
zainteresiranih, OPPN zaključili v 
roku 18 mesecev od podpisa pogodbe 
z izbranim izdelovalcem. Zagotovo 
se zdi komu ta rok predolg, vendar 
gre za povsem realno napoved. Novi 
prostorski akt in njegova določila se 
bodo lahko pričela uporabljati v roku 
osmih oziroma petnajstih dni od 
začetka njegove veljavnosti. 

z načrtovanim OPPN in sta bila 
sprejeta v zadnjih treh letih, ter vsaj en 
prostorski akt  za proizvodno oziroma 
poslovno cono velikosti najmanj 10 
hektarjev, sprejet v zadnjih desetih 
letih. Z razpisno dokumentacijo so 
definirane tudi potrebne reference 
za izdelavo IDZ prometne ureditve. 
Izdelovalec okoljskega poročila mora 
svojo usposobljenost dokazovati z 
najmanj tremi, s strani pristojnega 
ministrstva potrjenimi okoljskimi 
poročili za ureditvena območja, večja 
od 10 hektarjev, oziroma za okoljska 
poročila, izdelana v postopkih priprave 
občinskih prostorskih načrtov, ki jih 
je ponudnik izdelal v zadnjih petih 
letih. V tak ponudniški paket sodijo 
še najmanj trije programi opremljanja 
stavbnih zemljišč za ureditvena 
območja, večja od 10 hektarjev, sprejeti 
v zadnjih desetih letih.

Kakšno kadrovsko sestavo terjajo 
tako zahtevni referenčni pogoji?
Kadrovske zmogljivosti mora ponudnik 
izkazati z navedbo izobrazbene in 
strokovne kvalifikacije strokovnega 
kadra, ki bo sodeloval pri opravljanju 
razpisanih del. Odgovorni vodja 
izdelave OPPN mora biti pooblaščeni 
prostorski načrtovalec z licenco A 
ali KA in mora izkazati reference 
odgovornega vodje izdelave izvedbenega 
prostorskega akta. Kot reference štejejo 
trije izvedbeni prostorski akti, sprejeti 
v treh letih. V delovni skupini mora 
sodelovati tudi odgovorni projektant za 
področje prometa, ki izpolnjuje pogoje 
za odgovornega projektanta, določene 
z zakonom o graditvi objektov. Kot 
reference navedenega strokovnjaka 
štejejo tri že izdelane projektne 
dokumentacije za izvedbo prometnih 
ureditev, najmanj na nivoju IDZ, v 
zadnjih treh letih. Poleg odgovornega 
vodja izdelave OPPN in odgovornega 
projektanta za področje prometa mora 
biti v delovni skupini zastopan vsaj še 
en strokovnjak s področja arhitekture 
ali urejanja krajine, ki ima najmanj 
tri leta delovnih izkušenj na področju 
izdelave izvedbenih prostorskih aktov. 
Svoje izkušnje dokaže s seznamom 
izvedbenih prostorskih aktov, pri 

načinu priprave državnih ter občinskih 
lokacijskih načrtov in vrstah njihovih 
strokovnih podlag v delu, ki se nanaša 
na pripravo strokovnih podlag. Idejna 
zasnova za ureditev notranje prometne 
mreže z dostopi do cone mora biti 
izdelana v skladu s pravilnikom o 
projektni dokumentaciji. Vsebina 
okoljskega poročila mora biti izdelana 
v skladu z veljavno zakonodajo, 
predvsem z uredbo o okoljskem 
poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe planov 
na okolje. Uredba o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč določa, 
kako mora biti pripravljen program 
opremljanja stavbnih zemljišč. Veljavne 
prostorske akte na območju obdelave, 
ki jih je pri pripravi OPPN prav tako 
potrebno upoštevati, predstavljajo 
prostorske sestavine planskih aktov 
občine, kot so odlok o dolgoročnem 
planu občine Maribor za obdobje 
1986-2000, odlok o družbenem planu 
Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 
ter odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega družbenega plana 
občine Maribor za območje mestne 
občine Maribor. Posebej velja omeniti 
še odlok o zazidalnem načrtu za 
proizvodno cono Te 5 Tezno z vsemi 
njegovimi spremembami, iz katerega 
bomo, z njegovimi prednostmi in 
slabostmi, izhajali.

Bi lahko razgrnili še kaj več o načinu 
izdelave gradiv, postopku in rokih 
priprave OPPN ter idejne zasnove?
Celoten postopek priprave, okvirni 
roki priprave posameznih faz OPPN, 
program komunalnega opremljanja in 
način izdelave posameznih gradiv so 
določeni v Sklepu o pripravi OPPN 
za proizvodno cono Tezno (MUV, št. 
8/2014), kar je potrebno upoštevati 
pri izvedbi naloge. Izbrani načrtovalec 
mora imeti zadostne kadrovske, z 
referencami podkrepljene zmogljivosti. 
Vse reference se bodo preverile v 
postopku oddaje javnega naročila. 
Ponudnik bo moral med referencami 
navesti najmanj dva sprejeta oziroma 
izdelana izvedbena prostorska 
akta, ki sta po velikosti primerljiva 
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dosežki • V ozvezdju najboljših

Kot smo poročali že v lanski zadnji 
številki Contacta je ekipa Via, 
ki jo vodi Tadej Muršič, skupaj 
z ekipo Menerga in Andivi, enih 
najuspešnejših podjetij  v Coni 
Tezno,  razvila sistem za upravljanje 
stavb, s katerim se je v konkurenci 
1300 start-up podjetij uvrstila med 
deset tistih, ki so na konferenci The 
Next Web (TNW) meseca aprila v 
Amsterdamu svojo rešitev in vizijo 
ekskluzivno predstavili investitorjem 
in se po tistem uvrstili na sijajno tretje 
mesto. To jim prinaša prepoznavnost 
v globalnem merilu, iščejo pa tudi 
investitorja, ki bo podprl aplikacijo 
Via.

“Aplikacija Via  povezuje vse sisteme in 
podsisteme digitalne regulacije v stavbah 
in jih skladišči v oblaku, do podatkov 
pa uporabnik dostopa prek aplikacije 
na iPadu. S sistemom je mogoče 
med drugim regulirati temperaturo, 
svetlobo, prezračevanje ali žaluzije, 
uporabnik lahko daljinsko upravlja 
z garažnimi vrati in nadzira vrednost 
ogljičnega odtisa v komercialnih 
stavbah. Poglavitna prednost sistema 
Via je, da omogoča veliko majhnih 
energetskih prihrankov, ki na koncu 
rezultirajo v velikem prihranku 
energije in denarja,” pravi Tadej Muršič 
in dodaja, da bodo rešitev tržili s 
pomočjo mednarodnih distributerjev. 
Še pred izborom med deset oziroma 
tri najboljša start-up podjetja so se 
ljudje, povezani z Vio, preizkusili tudi 
v Kanadi in ZDA, kjer so navezali stike 
z morebitnimi partnerji v Silicijevi 
dolini in Torontu.  Cena izdelka, ki jo 
določijo glede na konfiguracijo stavbe 
in velikost podatkovnega oblaka, se 
giblje od tri tisoč evrov navzgor.

Sistem, ki ga skupaj razvijata podjetji 
Andivi in Menerga, uvrščamo v koncept 
t.i. interneta stvari. Po Muršičevih 
besedah so v Sloveniji nekatere 
ekipe mladih zaznale priložnosti, ki 
se ponujajo, in ki hkrati vedo, kaj 
velja storiti. Vendar pri tem pogreša 
več pripravljenosti na sodelovanje v 
večjih podjetjih, ki jih poziva, naj se 
čim prej povežejo s start-upi. Sicer 
bo prepozno, saj ta vlak “že pelje, in 
to s svetlobno hitrostjo”, četudi že 
znani sistemi za upravljanje stavb še 
niso uspeli rešiti ključnega problema 
hišne avtomatizacije. Povezujejo 
namreč preveč naprav, nudijo preveč 
možnosti, preveč izbire nastavitev in 
zato upravljanje postane prezapleteno. 
Izhajajoč iz tega so se v podjetjih 
Menerga in Andivi osredotočili na 
razvoj izdelka, ki temelji na preprostosti 
in učinkovitosti uporabe in ki “razume 
končnega uporabnika”. Sistem za 
upravljanje stavb Via tako združuje 
vse sisteme in podsisteme digitalne 
regulacije ter jih skladišči – kot že 
povedano - v oblaku, do podatkov pa 
uporabnik dostopa prek iPad aplikacije. 

Skratka, rešitve aplikacije sistema Via 
so od konkurence naprednejše zavoljo 
svoje preprostosti.  Zdenko Gačar, 
razvojno-tehnični vodja aplikacije Via: 
“Naš namen je, da bi se aplikacija Via 
na preprost način prilagodila sleherni 
stavbi, da bi bila hitra in preprosta že 
sama namestitev in da bi bila neodvisna 
od vgrajene strojne opreme, hkrati pa 
omogočila individualno prilagoditev 
določenim zahtevam stavbe ali 
uporabnika. Pri tem so pomembne še 
nekatere druge prednosti, kot je recimo 
t.i. energetska hibernacija. Ta omogoča 
varčevanje z enim samim dotikom 
na zaslon. Pri tem stavba samodejno 
opravi ustrezne aktivnosti, kot so 
znižanje temperature, izklop svetil in 
odgrinjanje žaluzij ter s tem optimizira 
porabo energije.”

Sistem Via je namenjen predvsem 
stanovanjskim hišam in nestanovanjskim 
objektom, kot so poslovne stavbe ali 
hoteli, s svojimi rešitvami pa njegovi 
avtorji želijo prodreti na globalni trg. 

Sled iz Cone Tezno pelje na 
sam svetovni tehnološki vrh

TNW konferenca v Amsterdamu

S predstavitve v Amsterdamu
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Matej Imenšek, direktor podjetja Imenšek d.o.o:

V skrajnem severo-zahodnem koncu 
Cone Tezno, na t.i. območju A, se 
je le v nekaj tednih iz tal zarisala 
podoba novega, prostornega 
industrijskega poslopja s poslovnim 
delom. Graditi so ga začeli v začetku 
letošnjega marca, »vseljeno« pa 
naj bi bilo najkasneje v mesecu 
septembru. Investitor novogradnje, 
ki pomembno spreminja podobo 
Cone Tezno, je podjetje Imenšek 
d.o.o. Tlorisna površina objekta 
meri 1.500 kvadratnih metrov. Za 
proizvodnjo bo namenjenih 1.350 
kvadratnih metrov, v dveh etažah 
poslopja pa bodo še pisarniški, 
jedilniški in drugi prostori, ki sodijo 
k takšni mega delavnici, namenjeni 
proizvodnji orodij za avtomobilsko 
industrijo. O investiciji in še o čem 
smo se pogovarjali z direktorjem 
podjetja Matejem Imenškom, ki 
skupaj z bratom Boštjanom vodi to 
tezensko zgodbo.

Za začetek bi nekoliko razgrnili  
sam objekt, kakšna gradnja je 
pravzaprav to?
Gre za betonsko konstrukcijo, obdano s 
fasado iz trimo panelnih plošč. Skratka, 
gre za sodobno gradnjo, energetsko in 
ekološko učinkovito. Poslovni prostori 
bodo talno ogrevani s pomočjo toplotne 
črpalke, medtem ko bomo proizvodne 
prostore ogrevali s IR plinskimi sevali. 
Glavni izvajalec gradbenih del je Zavod 
Mata. Ta bi morala biti po prvotnem 
načrtu že zaključena, vendar smo pri 
pridobivanju gradbenega dovoljenja 
naleteli na birokratske ovire, ki so 

zamaknile pričetek gradnje za tri 
mesece. Naj povem, da nam je pri 
premoščanju teh in tudi drugih težav  
s svojimi izkušnjami in zavzetostjo za 
razvoj Cone Tezno izdatno pomagal  
Zavod PPC Tezno.

Ali bo v novem poslopju proizvodnja 
takšna, kot je za vaše podjetje že 
značilna?
Na vsak način se bomo v novih 
prostorih posvetili proizvodnji 
orodij za avtomobilsko industrijo 
na različnih koncih Evrope, kamor 
izvozimo praktično sto odstotkov naše 
proizvodnje. Poudaril bi, da nismo 
le proizvajalci orodij, ampak kupcem 
nudimo  tudi konstruiranje  in izdelavo 
prvih izdelkov iz orodja na naši preši. 
Pomeni, da sodelujemo od razvoja do 
končnega izdelka.
Kakšno investicijo predstavlja 

poslovni objekt in sama selitev?
Investicijo smo načrtovali v višini 
med 1,2 in 1,3 milijona evrov. Za 
del investicije v višini 800.000 evrov 
smo najeli kredit s subvencionirano 
obrestno mero, pri katerem sodelujeta 
slovenski podjetniški sklad in Banka 
Koper, ostali del bomo pokrili iz lastnih 
sredstev. Selitev bo za naše podjetje 
precej velik logistični zalogaj, saj se naša 
proizvodnja  praktično ne sme ustaviti. 
S kupci imamo dogovorjene termine, 
ki  jih moramo strogo spoštovati.

Bi lahko vaše podjetje nekoliko 
podrobneje predstavili?
Smo družinsko podjetje, ki že dobri dve 
desetletji uspešno posluje predvsem na 
tujih trgih. Svoje delo smo  postopno 
posodabljali in širili ter ga leta 2005 
preoblikovali iz obrtne dejavnosti v 
podjetje, ki  zaposluje 25 ljudi. Ti 

„Investicija v Coni Tezno  bo 
predvsem pomenila nov, 
sodoben objekt in zaposlovanje 
mladih.“

Boštjan in Matej Imenšek
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nam s strokovnim in marljivim delom 
vseskozi izkazujejo svojo pripadnost.  
Za nadgradnjo podjetja potrebujemo 
usposobljen kader, ki pa ga bomo  
morali izšolati oziroma usposobiti 
v lastnem okolju. Naš dolgoročni 
razvoj temelji na kakovosti, hitrosti, 
vztrajnosti in nenehnem izobraževanju 
kadrov ter posodabljanju strojne in 
programske opreme.

Kaj bo vaša investicija pomenila za 
Cono Tezno kot celoto?
Predvsem bo pomenila nov, sodoben 
objekt in zaposlovanje mladih, po drugi 
strani pa tudi obiski naših partnerjev 
zagotovo vplivajo na prepoznavnost in 
kakovost bivanja ter dela v coni. 

V kotu proizvodne dvorane bo iz opeke zgrajeno pisarniško središče.

Zunanje konture novogradnje
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• Za ljudi, ki cenijo udobje, se 
radi rekreirajo in bi radi združili 
prijetno s koristnim. Elektromotor 
poskrbi, da je kolesarjenje 
prijetnejše. Trikolesnik je 
opremljen z lučmi in s smerniki, 
ki poskrbijo za varnost.

• Namenjen je kolesarjem, ki ljubijo 
veter v laseh, udobnost sedeža, 
uživajo v kolesarjenju in se neradi 
potijo.

• Trikolesnik za vse prave športnike, 
ki radi kolesarijo in nabirajo 
kondicijo. Za vse, ki imajo radi 
nekaj novega in modernega ter 
obožujejo rekreacijo.

Za uvod smo nanizali  nekaj poudarkov, 
s pomočjo katerih RTC d.o.o., podjetje, 
ki že od samega začetka domuje v 
Coni Tezno (včasih je delovalo kot 
zavod), promovira svojega najnovejšega 
mobilnega »otroka«. Svojega v smislu, 
da so ga tako razvili kot tudi pripeljali 
do končnega izdelka, zrelega za 
mednarodni trg. Gre za trikolesnik s 
kombiniranim nožnim in električnim 
pogonom, zato so mu nadeli ime 
EcoTrico, kar je spričo njegovih 
značilnosti in namembnosti »povsem 
logično«, pove Jože Pšeničnik, 
ustanovitelj in dolgoletni direktor 
RTC-ja. Preden gremo v sredico novega 
projekta, spomnimo na nekaj dejstev, 
povezanih s firmo RTC, kar je kratica 
imena Razvojno tehnološki center.  

Ta zaposluje vrhunske strokovnjake 
z znanjem iz sodobne računalniške 
tehnologije z več kot 50-letno tradicijo 
v avtomobilski industriji, začenši v 
nekdanjem Tamu. Strokovnjaki iz RTC 

skupaj s specializiranimi dobavitelji in 
raziskovalnimi ustanovami svetujejo, 
razvijajo, konstruirajo in izdelujejo 
prototipe, jih testirajo in izdelke 
uvedejo v proizvodnjo. Dejavnosti 
podjetja slonijo na 3D modeliranju 
izdelkov in konstrukcijskih elementov 
z najnovejšimi orodji PTC Creo, Catia 
in Elcad, ter izdelavi konstrukcijske 
dokumentacije z 2D risbami. Orodja, 
ki jih uporabljajo, omogočajo sodoben 
pristop k reševanju problemov in s tem 
povezano iskanje enostavnih rešitev 
zapletenih konstrukcij ter enostavno 
pridobitev načrtov. V RTC med drugim 
– kot pove direktor Jože Pšeničnik, ki 
je korenine pognal v nekdanjem Tamu 
- izvajajo storitve na raziskovalnem in 
razvojnem področju, povezujejo podjetja 
pri posameznih projektih, jim svetuje 
pri poslovnih usmeritvah, pomagajo pri 
reševanju njihovih razvojnih in drugih 
poslovnih problemov. RTC, ki trenutno 
stalno zaposluje 12 ljudi,  nudi tudi 

storitve izobraževanja za potrebe podjetij 
in jih oskrbuje s standardi ter pravilniki 
s področja njihove dejavnosti. RTC je 
usmerjen na področje razvoja vozil ter 
podpornih dejavnosti (informatika, 
računalništvo, elektronika, ekonomika 
in organizacija podjetij...), je pa tudi 
servis za mala in srednje velika podjetja 
v podravski regiji in širše. Deluje v 
mednarodnih povezavah, kot dolgoročni 

Nov dosežek RTC

Eko električni trikolesnik za 
vsakdanjo rabo

Franci Žižek

Triko z lupino
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ostalo izpeljali  s pomočjo kooperantov 
doma in v tujini. Na primer: baterije 
oziroma celoten električni pogon je 
prišel s Tajvana, zavore so z Nizozemske, 
luči iz Nemčije itd. Med testiranjem so 
bili problemi predvsem s stabilnostjo 
prednjih koles oziroma prednjega križa 
in krmilnega sistema, medtem ko je bila 
zadnja vilica premalo toga. 

Projekt je pred kratkim prestal fazo 
izdelave desetih vozil iz uvodne 
predserije. V predseriji  sta aktualna 
dva modela, oba z elektropogonom, 
eden brez in drugi s karoserijo. Cena 
s karoserijo je 3000 evrov, brez nje 
pa 2300.  izdelani so bili konec maja 
in šli v prodajo, zlasti za prevoze v 
okviru hotelskih ponudb. Nekaj med 
njimi jih je odšlo tudi  na testiranje k  
potencialnemu kupcu v Avstriji. Kot 
je denimo pokazal celjski avtomobilski 
sejem, za Trikoje ne manjka zanimanja, 
tako doma kot v tujini. Po zakonu  
je dovoljena pomoč elektromotorja  
do 25 kilometrov na uro in moči do  
250 vatov. Moči in hitrosti se razlikujejo 
po državah, v ZDA na primer  
je omejitev 750W in 32 km/h. 250  
vatov je pravzaprav evro standard. 
Baterija zadostuje za približno 60 
kilometrov vožnje, polni se na priključku 
za 220 voltov. 

rešitve, ki ustrezajo bolj množičnemu 
krogu uporabnikov. Videli smo tudi, 
da so nekateri modeli bolj športno 
naravnani, drugi so bolj za praktično 
rabo, vendar ne eni ne drugi niso 
primerni za kolesarske steze. Pri našem 
modelu pa je bistvena prednost ta, da 
je mogoče voziti po kolesarskih stezah, 
a je vozilce vseeno dovolj prostorno, da 
je v njem mogoče udobno sedeti. Rekli 
smo si, da moramo na trgu izrabiti vse 
dosegljive dele in bi se tako izognili 
nekaterim nepotrebnim  razvojnim 
naporom. Hkrati smo sklenili, da je 
bazni model lahko tudi brez električnega 
pogona in z lupino, kot rečemo Trikojevi 
karoseriji, ali pa brez nje. Lupino smo 
izpeljali  tako, da je lahka in z dobro 
preglednostjo na cestišče oziroma stezo 
in da sta vstop ter izstop kar se da 
preprosta. Tudi zato, ker tržno ciljamo 
na turistične točke in vožnjo v mestih.« 

Vse načrtovanje in razvoj EkoTrikoja so 
RTC-jevi strokovnjaki opravili v lastni 
hiši, pri starem vhodu v Cono Tezno – od 
oblikovanja do konstrukcijskih izvedb. 
Prvi prototip je bil nared  pred dobrim 
letom dni. Predvsem so preverjali 
stabilnost vozila in izpeljali ustrezne 
optimizacije. Razen standardnih 
kolesarskih delov, kot so menjalnik, 
zavore in kolesa ter amortizer, so vse 

razvojno-storitveni partner podjetij.

Začetek projekta Trico sega v leto 
2011. Njegov vodja je Franci Žižek,  
konstruktor in oblikovalec  ter eden od 
članov mlade in strokovno napredne 
ekipe RTC, ki premore tudi doktorico 
znanosti.  Diplomiral je na Fakulteti 
za strojništvo Univerze v Mariboru. 
Tam deluje tudi  dr. Stanko Pehan, ki 
je bil pobudnik projekta Triko. Njegov 
osnovni namen je zadostiti potrebam 
tako po ekološko naprednem prevozu 
kot tudi rekreaciji, zdravemu načinu 
življenja.  »Vozilo je skonstruirano tako, 
da za pogon ni dovolj zaloga električne 
energije, ki jo premore trikolesnik, 
ampak je hkrati treba tudi pritiskati 
na pedale, s čimer želimo uporabnike 
‘prisiliti’ k fizični aktivnosti, rekreaciji. 
Po ravnem je pravzaprav samo električni 
pogon zadosti, v hrib pa morajo 
pomagati tudi mišice osebe v Trikoju,« 
pove Franci Žižek. »Preden smo se sami 
lotili projekta, smo se skupaj s študenti 
seznanili s funkcionalnim  prototipom 
tovrstnega trikolesnika, katerega avtor je 
bil dr. Pehan. Potem smo preverili tržne 
niše za tak produkt. Izkazalo se je, da 
je tega po svetu že precej, vendar ima 
vsak svoje, praviloma unikatne rešitve, 
usmerjene k določenemu ozkemu krogu  
kupcev.  V RTC pa smo se odločili za 

V času obiska udelžencev projekta Cone Tezno Involve jeseni lani je bil predstavljen prototip trikolesnika.
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23. maja je v Hotelu City  potekala 
gospodarska konferenca z naslovom 
Maribor (Slovenija) - Shenzen (Kitajska), 
gospodarske priložnosti. Osnovni namen 
konference je bil seznanitev potencialnih 
kitajskih investitorjev s prednostmi 
slovenskega tržišča in predvsem naše 
regije ter mesta Maribora. Hkrati so 
na konferenci predstavili investicijske 
priložnosti tudi zainteresiranim 
slovenskim podjetjem, kot tudi primere 
dobre prakse sodelovanja in investicij 
tako v Sloveniji kot na Kitajskem.

V uvodnem nagovoru je gostitelj 
konference, mariborski župan  
dr. Andrej Fištravec, poudaril pomen 
tujih vlaganj za ponovni zagon 
mariborskega gospodarstva, ki ga je 
gospodarska kriza ob nekaterih napačnih 
odločitvah v preteklosti še posebej 
hudo prizadela. Kitajskim gostom je 

zaželel dobrodošlico ter jih povabil, 
da natančno preučijo vse možnosti in 
prednosti, ki jih mesto Maribor ponuja 
tujim investitorjem. Župan je pozval 
tudi državo, naj tujim investitorjem 
olajša pot in jim postavlja čim manj 
administrativnih ovir.  

Generalni direktor kitajske vladne  
agencije Invest Shenzen Wang Yuoming 
je v svojem nagovoru poudaril prednosti 
še mladega, več kot 10-milijonskega 
velemesta Shenzhena (ima več 
prebivalcev kot New York), ki jih ponuja 
investitorjem. Mesto ustvari 200 milijard 
dolarjev letnih prihodkov, letni BDP pa 
znaša kar 20 tisoč dolarjev na prebivalca, 
kar je daleč nad kitajskim povprečjem. 
Partnerje iščejo predvsem na področju 
novih tehnologij in energetike. Na 
področju avtomobilske industrije, ki je 
ena od močnejših panog v Sloveniji, iščejo 

partnerstva pri razvoju električnih in 
hibridnih avtomobilov, veliko priložnosti 
pa vidijo tudi na področju farmacije in 
bio industrije. Cilj kitajske delegacije 
je bil tudi krepitev kulturne izmenjave. 
Med pomembnimi elementi je Wang 
Yuoming  omenil skupno vizijo, ki lahko 
vodi do poglobljenega obojestranskega 
sodelovanja, s čimer bosta obe strani 
dosegli rast. Ker je slovenski trg za 
mesto, kakršno je Shenzen, in pokrajino 
Guangdong z 28 milijoni prebivalcev, 
ki ji pripada, le majhno tržišče, 
Slovenijo in Maribor vidijo predvsem 
kot odskočno desko za evropski trg, pri 
čemer igra pomembno vlogo luka Koper. 
Pomemben motiv je tudi nezaupljivosti 
Evropejcev do kitajskih proizvodov, ki jo 
je mogoče premostiti tako, da se izdelki 
kitajskih podjetij, postavljenih v Evropi 
(in potencialno v Mariboru) štejejo kot 
»Made in EU«.

Zanimivo tudi za Cono Tezno

Maribor se gospodarsko brati s 
kitajskim Shenzenom

Konferenčni avditorij v Hotelu City 
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predstavnik podjetja DuraBus pa je 
predstavil primer dobre prakse kitajske 
investicije v Sloveniji. Podjetje Oranža je 
predstavilo Start up projekt iMadeapp,  
prav tako pa je prisotne nagovoril 
tudi predstavnik podjetja DOMEL 
holding, ki je predstavil uspešno 
slovensko investicijo na Kitajskem. 
Gospodarske konference se je udeležilo 
okoli sto zainteresiranih slovenskih 
podjetnikov in gospodarstvenikov. 
Seveda tudi iz Cone Tezno, ki je v še 
sveži predstavitveni knjižici Invest in 
Maribor označena kot najpomembnejša  
poslovno-proizvodna cona v mestu. Ob 
tej priložnosti omenimo, da je nekaj dni 
pozneje Maribor obiskala še gospodarska 
delegacija iz kitajskega mesta Changzou. 
Prišel je tudi kitajski veleposlanik v 

Sloveniji Zhang Xianyi, ki je ob tej 
priložnosti obiskal Cono Tezno in v njej 
podjetje TAM Durabus, ki je v večinski 
kitajski lasti. Med drugim je povedal: 
„Zelo sem zadovoljen. Durabus je v 
kratkem postal uspešna zgodba. Sledila 
bodo nova vlaganja lastnikov, tako da 
bodo do konca leta morda na voljo že 
novi proizvodi, električni avtobusi, kar 
bi pomenilo še dodatnih 25 delovnih 
mest k sedanjim 105.” 

Predstavnica veleposlaništva Ljudske 
republike Kitajske je v pozdravnem 
nagovoru poudarila, da se je v zadnjem 
letu menjava med Slovenijo in Kitajsko 
okrepila kar za 17 odstotkov in je v letu 
2013 znašala 2,1 milijarde dolarjev. 
Omenila je tudi pomen konference 
vlad srednjeevropskih držav in Kitajske 
v Bukarešti, ki je letošnje leto določila 
za leto promocije in spodbujanja 
sodelovanja med CEE državami in 
Kitajsko. Izrazila je upanje, da bosta 
Slovenija in Kitajska izrabili priložnosti 
poslovnega sodelovanja in s tem 
poglobili tudi svoje prijateljstvo.

Možnosti slovenskih investicij na 
Kitajskem so prisotnim predstavili 
tudi predstavniki shenzenske regije, 

Obalno mesto ob Južnem Kitajskem 
morju oziroma Tihem oceanu se 
nahaja na južnem delu province 
Guangdong, ki šteje 28 milijonov 
prebivalcev – torej več kot večina 
evropskih držav.  Blizu sta znani 
mesti Hong Kong in Macau, pa tudi 
kitajska gospodarska in finančna 
metropola Shanghai ni prav daleč. 
Skratka, gre za gospodarsko 
najbolj razvito območje v vsej 
ogromni državi z več kot milijardo 

prebivalcev. Ob koncu leta 2013 
so v mestu našteli 10,63 milijona 
stalnih prebivalcev, ki živijo na 
malo manj kot dva tisoč kvadratnih 
kilometrih površine, kar je približno 
deset odstotkov ozemlja Slovenije. 
Glavni jezik je mandariščina, zelo 
udomačena pa je tudi angleščina. 
V Shenzenu prevladuje subtropska 
oceanska klima, kar pomeni, da je vse 
leto toplo in vlažno. Povprečna letna 
temperatura je 23 stopinj Celzija. 

Nekaj podrobnosti o Shenzenu

Shenzen, posnetek v predstavitveni publikaciji Lega Shenzena v JV Aziji

Wang Yuoming
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Tudi letošnja mednarodna 
podjetniška konferenca Podim 
2014, ki je pod okriljem Univerze 
v Mariboru obogatila dva dneva 
sredi maja, se je iztekla po 
pričakovanjih, lahko rečemo že 
tradicionalno. V hotelu Habakuk je 
omogočila nepozabno dvodnevno 
podjetniško izkušnjo z več kot 40 
mednarodno priznanimi govorniki 
in podjetniškimi zvezdniki, 
uglednimi investitorji in več kot 500 
start-up podjetniki iz regije. Veliko 
mladih in mlajših je na eni največjih 
podjetniških konferenc v CEE 
odkrilo skrite formule, motivacijo in 
zagon za stvaritev globalno uspešnega 
start-up podjetja. Med gosti je 
bila tudi predsednica vlade Alenka 
Bratušek, ki je v uvodu prireditve 
spregovorila. Poleg nje je ta čast 
doletela še Andrejo Kert, državno 
sekretarko za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko, ter Aleša Hauca, 
predsednika uprave Nove KBM, ki 
je bila generalni sponzor letošnje 
prireditve. Okrogla miza in Podim 
Challenge pa sta med drugim gostila 
Metoda Dragonjo, ministra za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, in 
Majo Tomanič Vidovič, direktorico 
Slovenskega podjetniškega sklada.

Le na takšnem  dogodku, kakršen 
je Podim, lahko srečate podjetniške 
zvezdnike, kot sta Mark Johnson, 
ki je v šestih mesecih lansiral in 
prodal podjetje ZITE za 20 milijonov 
dolarjev, ali Asha Maurya, avtorja 
knjižne uspešnice Running Lean in 
mojstra udejanjanja vitkih, agilnih 
in globalno uspešnih start-upov. 
Nadebudni podjetniki so se na Podim 
Challenge lahko predstavili uglednim 
mednarodnim investitorjem iz skladov, 
kakršna so Founder Centric, Intel 

Capital, SpeedInvest, RSG Capital in 
drugi. V Mariboru se je tista nadvse 
živahna, že skoraj vročična podjetniška 
dneva zgodil tudi Podim Matching za 
nosilce start-up ekip, ki za uresničitev 
svoje ideje iščejo soustanovitelje ali 
sodelavce, Podim 1:1 pa je udeležencem 
konference ponudil tudi možnost 
zasebnega mentorskega srečanja z 
izbranim govorcem.

Letošnja konferenca je potekala v duhu 
podjetniškega vlaka smrti in zabave 
oziroma adrenalinskih vzponov ter 
bolečih podjetniških padcev. Podprta 
je bila z množico predavanj, okroglih 
miz, delavnic in drugih priložnosti za 
motivacijo ter učenje od najboljših. 
Seveda tudi tokrat ni šlo brez podelitve 
laskavega naziva slovenski start-up leta 
2014, ko so prvi dan konference na 
večernem gala dogodku slavnostno 
razglasili zmagovalce nacionalnega 

Podim 2014

Dva dni za  lahkotno odkrivanje 
skrivnosti globalno uspešnih 
start-up podjetij

Alenka Bratušek Andreja Kert Mark Johnson
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izbora, letos že sedmič. V zabavni družbi 
Petra Polesa je najbolj perspektivnemu 
start-up podjetju – to je OOG d.o.o - 
predsednik države Borut Pahor izročil 
znameniti kristalni kipec.

Na konferenci Podim 2014 je – 
kot rečeno - več kot 40 domačih 
in mednarodnih strokovnjakov 
delilo nasvete in izkušnje, kako se 
znajti v težkih poslovnih položajih, 
kako pomembna sta močna volja in 
vrhunsko znanje ter kako premagovati 
ovire na poti do globalno uspešnega 
start-up podjetja. Predavanja so bila 
namenjena najsodobnejšemu in 
aktualnemu podjetniškemu znanju, ki 
so jih udeležencem posredovali tako 
s praktičnega kot tudi z akademskega 
vidika. Tudi tokrat se je uresničila 
vizija konference Podim, ki  vsako 
leto združi več kot 500 ljudi s sveta 
start-up podjetništva in v dveh dneh 
intenzivnega programa z visoko 
praktično vrednostjo za podjetnike 
prispeva k miselnemu preboju 
slovenskega podjetniškega ekosistema. 
Največ udeležencev je tudi tokrat 
prišlo iz skupin, kot so nosilci start-
up podjemov v novih in obstoječih 
podjetjih, vlagateljem tveganega 
kapitala, podpornemu okolju za 
podjetništvo in javni upravi ter vsem 
drugim, ki jih zanima podjetništvo.

Seveda tudi letošnji Podim ni 
minil brez razglasitve zmagovalca 
nacionalnega tekmovanja Slovenski 
start-up leta 2014. Namen  tekmovanja 
je prepoznati najboljše oziroma najbolj 
perspektivne  podjetniške ekipe, 
poslovne načrte in start-up podjetja 
v slovenskem prostoru, jih strokovno 
podpreti, povezati s potencialnimi 
investitorji, jih nagraditi in promovirati 
v širši javnosti. Tekmovanje je že 
tradicionalno povezano s ponudbo 
Slovenskega podjetniškega sklada  za 
najboljša start-up podjetja. Letošnjo 
lovoriko je, kot že zapisano,  osvojilo 
podjetje OOG d.o.o. sedežem v Brezju 
na Gorenjskem. Podjetje si je laskavi 
naslov priborilo z razvojem pametnega 
merilnika vode v steklenički ali plastenki 
H2O-Pal za optimalno hidracijo telesa. 

Na zaključni slovesnosti v Hotelu 
Habakuk je direktor podjetja Igor 
Marjanovič prejel zmagovalni kristalni 
kipec in častni naziv Slovenski start-up 
leta 2014  iz rok ministra za finance dr. 
Uroša Čuferja. Zmagovalec je prejel 
tudi izobraževalni program CEED 
Slovenija po lastni izbiri. Podjetje 
OOG razvija tehnološke patente, ki 
so usmerjeni v izboljšanje zdravja in 
kakovosti življenja.  Merilnik, ki je 
OOG-ju prinesel zmago,  je inovacija z 
veliko dodano in uporabno vrednostjo 

za ljudi, ki skrbijo za zdrav življenjski 
slog, predvsem pa za bolnike, pri 
katerih je pomemben nadzor dnevno 
popite tekočine (sladkorni bolniki, 
bolniki z okvaro ledvic in podobno).

Letošnje priznanje za najbolje spisan 
poslovni načrt pa je pripadlo podjetju 
Enoljse d.o.o., ki razvija celovit 
sistem nadzora fermentacije mošta – 
EnoMeter. Ta vinogradniku omogoča 
spremljanje fermentacije prek aplikacije 
na svoji pametni napravi. 

Tudi Podim 2014 je bil prireditev mladih

Okrogla miza, ki jo je vodil prof. Miroslav Rebernik (prvi z desne)
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med katere sodijo pomanjkanje 
velikih, visokotehnoloških, uspešnih 
podjetij v visoko dodano vrednostjo, 
in nizka stopnja inovacijske ter 
podjetniške kulture. Po skupnem 
indeksu ustvarjalnosti je podravska 
regija na 8. mestu med 12. slovenskimi 
statističnimi regijami. V primerjavi 
z osrednjeslovensko regijo Podravska 
regija ne doseže niti polovice vrednosti 
indeksa (0,46 v primerjavi z 1,00). 
Bruto domači izdatki za R&R 
dejavnost na ravni Podravske regije so 
v letu 2010 znašali 1 odst. regionalnega 
BDP, medtem ko so v enakem obdobju 
na ravni Slovenije znašali 2,5% 

Sloveniji, namreč 
54,7 odstotna, 
stopnja delovne 
aktivnosti starejših 
prebivalcev, od 55–
64 let,  pa je bila 
višja od slovenskega 
povprečja. Po 
indeksu delovne 
migracije za leto 
2011 je število 
delovno aktivnih 
prebivalcev, ki 
delajo v regiji, le 
malo zaostajalo za 
številom delovno aktivnih prebivalcev, 
ki v regiji prebivajo. V letu 2011 je 
bilo v podravski regiji začetih največ 
postopkov zaradi insolventnosti: na 
1.000 gospodarskih družb je bilo 21 
postopkov prisilnih poravnav, stečajev 
in likvidacij. Po ocenjenih podatkih je 
bilo v letu 2011 v tej regiji dograjenih 
več stanovanj, 3 na 1.000 prebivalcev, 
in izdanih več gradbenih dovoljenj, 2,5 
na 1.000 prebivalcev, kot je povprečje v 
vsej Sloveniji.

V obravnavi razvojnih potencialov 
podravske regije izstopajo poudarki, 

Podravje, regija inoviranja

Kje smo? Kam gremo?
Ker v marsikaterem podjetju oziroma 
ustanovi, ki ima sedež ali pa deluje na 
območju podravske regije – velja tudi 
za Cono Tezno - pravzaprav ne vedo, 
v kako profiliranem okolju delujejo 
in kakšni so njegovi potenciali, smo 
se v uredništvu Contacta odločili, da 
v zgoščeni obliki objavimo osnovni 
gospodarski profil tega območja.

Podravska regija z 2.170 kvadratnimi 
kilometri površine obsega dobro 
desetino (10,7 odst.) slovenskega 
ozemlja in je po velikosti na petem 
mestu med slovenskimi regijami. 
Regija leži na severovzhodu Slovenije in 
meji na zahodu na koroško in savinjsko 
regijo, na vzhodu pa na pomursko. Na 
severu meji na sosednjo državo Avstrijo, 
na jugu pa na Hrvaško. Statistična regija 
Podravje obsega 41 občin, v katerih je 
konec decembra 2011 živelo 322.843 
prebivalcev (15,7 % vsega slovenskega 
prebivalstva). Po gostoti naseljenosti 
je s 148,8 prebivalci na kvadratni 
kilometer na tretjem mestu v Sloveniji.

Naravno geografsko podobo te 
statistične regije tvorijo gričevja na 
severovzhodu (Slovenske gorice), 
subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje 
in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-
Ptujsko polje ob reki Dravi. Vodno 
bogastvo regije se izkorišča za 
pridobivanje električne energije (veriga 
hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja 
pa za kmetijsko dejavnost. Površina 
kmetijskih zemljišč v uporabi, ki znaša 
80.500 hektarjev, je v podravski regiji 
obsežnejša kot v drugih regijah; ta je prva 
tudi po številu kmetijskih gospodarstev. 
Po višini prispevka k slovenskemu BDP 
je bila v letu 2010 na drugem mestu, 
za osrednje slovensko. Največji delež 
bruto dodane vrednosti v regiji so 
ustvarile storitvene dejavnosti. Stopnja 
delovne aktivnosti prebivalcev te regije 
je bila tudi v letu 2011 ena najnižjih v 

Kam pluje Podravje? 

Cona Tezno pomeni gospodarsko osrediščenost Podravja
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zasebnega sektorja v raziskave, v katerih 
so udeleženi raziskovalci iz gospodarstva 
in javnih raziskovalnih ustanov v 
okviru sodelovanja gospodarstva z 
akademsko sfero, veča odprtost podjetij 
za nove tehnologije, kar dolgoročno 
omogoča pozitiven tok znanja in 
tehnologij iz javnega sektorja v zasebni 
sektor. Poleg spodbujanja inovacijske 
dejavnosti obstoječih podjetij je 
mogoče še pomembneje spodbujanje 
ustanavljanja novih podjetij na temelju 
vrhunskega znanja in tehnologij 
raziskovalnih organizacij, kakor tudi 
novih inovativnih podjetij podjetnih 
posameznikov iz celotne Podravske 
regije. Poleg razvoja lastnih obstoječih 
in novih podjetij je za Podravsko regijo 
pomembno, da pritegne tuja podjetja 
in investitorje, ki bi v regijo pripeljala 
nove programe in delovna mesta, ki 
temeljijo na tehnološko zahtevnejših 
in na znanju temelječih poslovnih 
procesih. 

sektorjev na področju zaostalih ravni 
produktivnosti, s pomočjo sprotnih 
in pragmatičnih programov. Obenem 
je treba pospeševati nadaljnji razvoj 
najbolje delujočih sektorjev.
 
Pomemben del Podravskega 
regionalnega inovacijskega sistema 
predstavljajo javne izobraževalno-
raziskovalne inštitucije, kjer dominira 
Univerza v Mariboru. Univerza v 
Mariboru lahko v bodoče prispeva 
bistveno več k oblikovanju visoko-
tehnološkega prostora v Podravju, saj 
ustvarja znanje, lahko pritegne kapital 
in visoko tehnološka podjetja ter 
usposablja kompetentno delovno silo. 
Pogoj zato je seveda njena bistveno 
večja vpetost v gospodarski razvoj 
regije. Za razvoj inovativne družbe je 
namreč pomembno dobro sodelovanje 
gospodarstva z raziskovalno sfero, 
kakor tudi sposobnost podjetij, da 
absorbirajo nove tehnologije. Vlaganje 

slovenskega BDP. S tem se Podravska 
regija uvršča šele na peto mesto med 
slovenskimi regijami. V Podravju je 
bilo v letu 2010 v R&R dejavnosti 
zaposlenih 1.014 oseb, izraženo v 
ekvivalentu polnega delovnega časa, kar 
predstavlja 0,84 odst. delovno aktivnih 
prebivalcev regije in kar je skoraj za 
polovico manj od slovenskega deleža, ki 
je v enakem obdobju znašal 1,60 odst.

V študiji z naslovom Podravje, 
regija inoviranja, ki so jo skupaj 
z Univerzo v Mariboru pripravili 
v Mariborski razvojni agenciji, 
poudarjajo, da so gospodarski 
rezultati podjetij Podravske regije in 
visoka brezposelnost jasno izpostavili 
potrebo po dvigu konkurenčnosti 
gospodarstva v Podravju, vključno s 
krepitvijo podjetniških in inovativnih 
sposobnosti. Pomemben del 
prizadevanja bo torej v prihodnosti 
moral iti v nadgrajevanje podjetij ter 

primerna za neposredne investicije. Na 
prvem mestu je kot najpomembnejša 
na kratko predstavljena Cona Tezno, 
ki ji v angleščini rečemo The Tezno 
Business Zone. Publikacija je seveda 
brezplačna. 

objavljeni najrazličnejši podatki, ki 
predstavljajo mesto Maribor in seveda 
možnosti za vlaganje v tem prostoru. 
Na strani 32 najdemo tudi poglavje 
z naslovom Where to invest, ki 
predstavlja najpomembnejša območja v 
Mariboru (The Key Economic Areas), 

Privabljanje tujih vlagateljev

The Tezno Business Zone
Mestna občina Maribor je pred 
kratkim izdala publikacijo z naslovom 
Invest in Maribor. Knjižica, ki ima 58 
strani (z ovitkom vred), je namenjena 
– kot že pove ime v angleščini – 
tujim vlagateljem. Ob obilici barvnih 
fotografij, grafov in tabel so v njej 

Naslovna stran publikacije Prostor za Cono Tezno
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Šolski center Maribor

V šolskem letu 2013/14 so mladi 
inovatorji in raziskovalci s Srednje 
strojne šole Šolskega centra Maribor, 
ki je tako po legi kakor tudi vsebini vse 
tesneje povezan s podjetji v Coni Tezno, 
izdelali pet inovacijskih predlogov 
in raziskovalnih nalog. Z njimi so 
se predstavili na šolski predstavitvi 
Dan inovatorjev in raziskovalcev, v 
okviru projekta Mladi za napredek 
Maribora 2014, na državnem srečanju 
mladih raziskovalcev v Murski Soboti 
in srečanju mladih inovatorjev Inova 
Mladi v Zagrebu. Srebrno priznanje na 
tekmovanju Euroinvent v Romuniji pa 
je pravtako pristalo v šolski ustanovi v 
Zolajevi ulici  – torej na Srednji strojni 
šoli. En izum so tudi že uspeli patentno 
zaščititi, nekaj jih je v postopku. V 
ŠC Maribor se tako 
lahko doslej pohvalijo 
že z kar osmimi 
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, 
rezkalno vrtalni 
center, tračna žaga, 
stroj za upogibanje 
in rezanje pločevine, 
prebijalna naprava 
itd. Poleg odličnih 
pogojev za delo se 
dijaki ustvarjalno 
in tudi inovativno 
uveljavljajo tudi  
pri delodajalcih in 
doma. 

Dosežkov tudi v tem šolskem 
letu ne zmanjkuje

Nagrajenci v družbi ravnatelja Draga Kamenika in mentorja Vilija Vesenjaka.

Predstavitev izdelkov dijakov
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kratko • Jedrnato

Tesno sodelovanje med Zavodom PPC 
Tezno in četrtno enoto Mariborske 
knjižnice se je znova potrdilo v četrtek, 
29. maja. V prostorih same knjižnice 
so vsem, ki to zmorejo in hočejo, znova 
omogočili, da ustanovi brezplačno 
podarijo kakršnokoli pričevalno gradivo o 
nekdanjem Tamu in tako obogatijo že sedaj 
zavidljivo zbirko tovrstnih dokumentov. 
Ta aktivnost sodi k obeleževanju 65-letnice 
Mariborske knjižnice. Gradivo so pod 

vodstvom Barbare Kovař zbirali tudi že 
dan prej, kar so popestrili s predvajanjem 
sedaj že kultnega filma režiserja Bojana 
Laboviča z naslovom Propadli velikan. 
Tistega zgodnjega četrtkovega večera pa 
se je zgodilo še nekaj zanimivega. Pred 
stari Tamov vhod se je pripeljal avtobusni 
oldtimer iz leta 1951 z oznako TAM 
Pionir Joška Obrovnika iz podjetja TAO 
d.o.o., ki je goste brezplačno popeljal po 
Coni Tezno. A je bilo častitljivo vozilo 

premajhno za kakšnih 40 zbranih, ki so 
si pod vodstvom predstavnikov Zavoda 
PPC Tezno želeli ogledati današnjo Cono 
Tezno pa so zato na “pot” nekateri krenili 
peš. A “izlet” je vsekakor, v tej in oni 
obliki, uspel. Največ udeležencev je bilo 
nekdaj zaposlenih v Tamu, ali pa je šlo 
za njihove potomce oziroma sorodnike.  
Na organiziran ogled Cone Tezno jih je 
poleg radovednosti pripeljala tudi nostalgija  
po Tamu.    

Gradivo o Tamu in ogled Cone 
Tezno

Udeleženci ogleda so se zbrali pred starim vhodom.

Častitljivi Tamov oldtimer se je kmalu napolnil. Že v srcu Cone Tezno
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kratko • Jedrnato

Stari papir za novo upanje 2014 

Poročali smo, da se je tudi letos Zavod 
PPC Tezno pridružil akciji društva 
Ekologi brez meja, ki je skupaj s 
podjetjem Dinos pripravilo že tretjo 
izvedbo akcije Stari papir za novo 
upanje 2014. Zaradi logističnega 
prilagajanja potenciala smo v Coni 
Tezno papir  zbirali sredi meseca aprila. 
Z letošnjo akcijo so želeli v društvu 
Ekologi brez meja ponovno aktivirati 
celotno Slovenijo in postaviti rekord 
v količini zbranega starega papirja, 
zato je to v tem letu zagotovo bila 
ena največjih slovenskih dobrodelno 
okoljevarstvenih akcij.

Namesto klasičnega kontejnerja, v 
katerega smo lani v Coni Tezno odlagali 

papir pred staro kotlovnico, smo se letos 
organizirali bolj prožno. Papir smo ob 
logistični podpori Zavoda PPC Tezno 
zbirali s pomočjo manjšega tovornega 
avtomobila, ki je po dogovoru pripeljal 
tudi na sedež podjetja, v  kolikor je ta bil 
v Coni Tezno. Avtomobil je bil pred staro 
kotlovnico (nasproti Športnega centra 
Barada) na voljo v torek 15., in v sredo, 
16. aprila, med sedmo in štirinajsto uro. 
Zbirali smo stare časopise, revije, knjige, 
prospekte, kataloge, zvezke, pisma, 
pisemski in ovojni papir ter arhivski in 
razrezan papir.

Zbrani papir smo odpeljali v zbirni 
center Dinosa in tako prispevali naš 
list k boljšemu jutri. In kakšen je 

trenutno ta „boljši jutri“? Ekologi 
brez meja sporočajo, da so v okviru  
vseslovenske dobrodelne akcije Stari 
papir za novo upanje 2014 s 105 
vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in 
92 podjetji ter drugimi organizacijami 
na 100 zbirnih točkah zbrali 205 ton 
starega papirja. Tako so skupaj podarili 
kar 5.751 evrov za novo upanje – 50 
odst. za vzgojno-izobraževalne namene, 
40 odst. za sanacijo planinskih 
poti po žledolomu in 10 odst. za 
okoljevarstvene projekte s področja 
odpadkov. Z zbrano količino starega 
papirja smo tako v Sloveniji prihranili 
182 ton recikliranega papirja, 547 ton 
lesa, 6,5 milijonov litrov vode in 1,3 
GWh električne energije. 

Uspešno in spodbudno

Zavod PPC Tezno je pomembno sodeloval v logistiki zbiranja starega papirja.
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partnerji • Cona Tezno

Snaga in Cona Tezno  
z roko v roki

Zavod PPC Tezno se je v želji po ureditvi ravnanja z odpadki v Coni Tezno povezal s  podjetjem Snaga 
d.o.o. Na poslovnem zajtrku v sredo, 18. junija 2014, z lastniki in najemniki v poslovni coni Tezno so 
predstavniki Snage razgrnili možnosti za sodelovanje na področju ravnanja z odpadki. Sprejet je bil dogovor 
o skupni ureditvi ekološkega otoka v Coni Tezno ter o možnosti organiziranega odvoza določenih vrst 
odpadkov, kot so prazne baterije in elektronska oprema. Snaga se je predstavila tudi z dejavnostjo Facility 
storitev, ki jo v zadnjih mesecih uspešno plasira na trg. Na sestanku v Gurmanskem hramu so to uspešno 
podjetje s 50-letno tradicijo, ki deluje v okviru MO Maribor, predstavili Irena Bartok, vodja poslovnega 
sektorja, Miran Čurin, vodja dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov s smetiščarji, Branko Kosi, vodja 
tehničnega sektorja, Nataša Matijevič iz komerciale in Vilibald Šabeder, vodja dejavnosti zbiranja in 
odvoza s kesonskimi vozili.
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Odpadki, čistoča poslovnih 
prostorov, urejena parkirišča in 
zelenice, promocija vaših dogodkov 
– verjamemo, da enostavno nimate 
časa, da bi se sami ukvarjali z vsemi 
temi področji, ki pa so hkrati 
ogledalo urejenosti vašega podjetja 
in ključ do uspeha pridobivanja 
novih strank. Zato vse skrbi, 
povezane s čistočo in urejenim 
delovnim okoljem, prepustite nam, 
vi pa se medtem osredotočite na svoj 
posel in zadovoljite pričakovanja 
vaših strank.

V podjetju Snaga poskrbimo za 
individualni načrt ravnanja z 
odpadki, ki bo prilagojen vašim 
potrebam in bo stroškovno 
optimalen. Poskrbimo za vse 
vrste odpadkov – od mešanih 
komunalnih do nevarnih, ko je 
narava vaše dejavnosti takšna, da 
jih proizvajate. Opravljamo tudi 
zahtevnejše odvoze, saj imamo prav 

za te namene opremljen vozni park 
(npr. samonakladalna roka, paletno 
dvigalo, …). Se tudi vi soočate z 
dokumentacijo, ki jo je potrebno 
uničiti? Nekatera zahteva posebno 
odstranjevanje oz. uničenje. Tudi 
tu lahko pomagamo in poskrbimo, 
da je dokumentacija uničena na 
ustrezen način, za kar priložimo 
tudi ustrezno potrdilo. Vsaka naša 
storitev bo opravljena strokovno in 
kakovostno, s tehnično ustreznimi 
vozili in v skladu s predpisi, kar 
potrdimo z izdajo evidenčnega lista.

Poslovni prostori so ogledalo vašega 
podjetja, zato morajo biti čisti in 
urejeni. Dovolite, da dokažemo, 
kaj znamo. Skrbimo za čiste in 
urejene pisarne, proizvodne 
prostore, garaže in skladišča 
ter javne  objekte, pozimi za 
splužena parkirišča, vhodne in 
dostavne poti. Na podlagi vaših 
pričakovanj in zahtev pripravimo 

individualni načrt čiščenja vaših 
poslovnih prostorov, ki ga izvajamo 
z visoko usposobljenim kadrom in 
ob pomoči najsodobnejših strojev 
ter  tehnologije. Potrebujete redno 
čiščenje poslovnih prostorov, ali pa 
samo letno generalno čiščenje ali 
čiščenje po večjih gradbenih posegih 
– obrnite se na nas. Poskrbimo tudi 
za košnjo bližnje zelenice, nasad 
cvetlic ob vhodu v podjetje ali vaš 
košček neokrnjene narave sredi 
poslovnega okolja pripravimo na 
zimovanje.

Smo pravi naslov tudi v primeru 
organiziranja javne prireditve. 
Zakaj? Ker poskrbimo za učinkovito 
oglaševanje na plakatnih mestih, 
ki so razporejena na 594-ih 
frekventnih točkah v prometu in 
peš conah v Mestni občini Maribor. 
Skupaj oblikujemo oglaševalski 
načrt, ki najbolj ustreza potrebam 
vašega dogodka, na podlagi 
dolgoletnih izkušenj z medijskim 
načrtovanjem pa izberemo 
tiste lokacije, na katerih boste 
zagotovo nagovorili želeno ciljno 
skupino. To pa še ni vse. Na sami 
prireditvi poskrbimo za namestitev 
mobilnih toaletnih prostorov 
in njihovo sprotno čiščenje, 
namestitev posod za odpadke, po 
prireditvi pa prostor počistimo. 
Z ustrezno strojno mehanizacijo 
in visoko usposobljenim kadrom 
obvladujemo vse terene, navsezadnje 
je med našimi referencami 
vsakoletno čiščenje po koncertu 
Radia City ali po Martinovanju.  

Zanesljiv partner pri 
zagotavljanju čistega, zdravega 
in zadovoljnega okolja

Snaga Maribor
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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
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