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Uvodnik

Gre predvsem za odnos med zajedalci, 
plenilci in tisto večino, ki predstavlja plen

Poletje je za nami, spričo vremena, s katerim nam je postreglo, ga je najbolje 
kar pozabiti. Nekaterim doma in po svetu pa to žal ne bo dano, saj so jim ujme 
povzročile nemalo gorja. Priče smo bili in še smo tudi krvavim dejanjem verskih 
fanatikov oziroma sprevrženih borcev islama, pa tudi mednacionalnih sporov 
in bojev, podprtih z geopolitičnimi in strateškimi interesi, kot je to na primer 
dogajanje v vzhodni Ukrajini.

Ugodna tla za tovrstni razrast radikalizmov je predvsem izrinjanje ljudi na rob 
družbe, zlasti mladih.  Zato je tovrstni ekstremizem našel privržence tudi v državah 
zahodne Evrope, pri čemer ne gre le za priseljence. Čeprav  z brezrezervnim, 
brutalnim nasiljem ni mogoče kompenzirati socialnih stisk in s tem povezane 
brezperspektivnosti, je za zahodno Evropo in tudi za nas najprimernejše delovanje 
v smeri vključevanja slehernika na mesto, za katerega je usposobljen in mu 
zato tudi pripada. Če smo se brez (samo)spraševanja vključili v koalicijo za boj 
proti terorizmu, se je še bolj potrebno zavestno opredeliti za novo paradigmo 
o gospodarski osamosvojitvi, kar predvsem pomeni oživljanje gospodarskih 
aktivnosti in nova delovna mesta oziroma  tistega, kar nas prioritetno zavezuje k 
boju proti revščini.   

Poletje nam je poleg že omenjenih vremenskih nevšečnosti prineslo tudi predčasne 
volitve in z njimi novo politično krajino z veliko novimi obrazi. Nazadnje 

zabeleženi politični in gospodarski trendi v Sloveniji so bili na nek način spočeti prav v Mariboru, na valovih vstajniškega 
gibanja, ki je naposled zajelo vso Slovenijo. So bolj rezultat nekega vsesplošnega nalezljivega optimizma kot pa konkretnih 
ukrepov prejšnje vlade. Naj imajo ti pozitivni premiki čim daljši rok trajanja! Za naštevanje potrebnih ukrepov, ki čakajo novo 
vlado, pa na tej strani žal ni dovolj prostora. Pomembno je, da se bodo ob pomoči njenih ukrepov vsaj nekoliko zabrisale 
nesprejemljive ločnice med ljudmi, privzete kar iz živalskega sveta. Gre predvsem za odnos med zajedalci, plenilci in tisto 
večino, ki predstavlja plen. 

Optimizma na srečo ne manjka niti v našem mestu, v enkratnem, vznesenem, nepredvidljivem, vodljivem, v dobrem in 
slabem. Uspeh na županskih volitvah je v rokah tistega, ki bo uspešno nagovoril večino občanov in ki stavi po eni strani na 
profesionalni pristop, zanos in poslovno uspešnost, ki nam jo kaže Zaho z ekipo nogometašev NK Maribora, po drugi strani 
pa na sproščeno dobrohotnost ter angažirano “zafrkanstvo” reporterja Milana. 

V zraku je čutiti spremembe. Sicer so te še “zabubljene”, vendar obstaja upanje, da se bo iz bub razvil en lep metuljček, ki 
bo s svojimi barvami razveselil vse enako. Ve se, da iz težavnega položaja, v katerem je mesto s širšim okoljem, mora zlesti 
predvsem samo, ne glede na to, da Veronika - namreč tista iz Studia City - nenehno telefonira v Ljubljano. Žal klicna številka 
RTV-Slovenija za to ni pravi naslov...

Gorazd Bende
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za nove spodbude • Iz vlade v Cono Tezno

• poletje 2014

ljubljanski pravni fakulteti, in finančni 
direktor Bryan Zhao premieru na 
kratko predstavila še svoje podjetje.  
Popoldan so predstavniki Štajerske 
gospodarske zbornice, Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Maribor 
in Tovarne Podjemov predsedniku 
vlade predstavili ključne težave 
lokalnega gospodarstva, ta pa se je 
odzval z besedami, da bo pri njihovem 
odpravljanju nova vlada sodelovala, 
kolikor je v njeni moči. 

Novi slovenski premier Miro Cerar je 
med  obiskom Maribora 29. septembra 
obiskal tudi Cono Tezno. Sprejel 
ga je direktor Zavoda PPC Tezno 
Gorazd Bende, nakar je premier 
obiskal proizvodne prostore največjega 
tamkajšnjega podjetja  Cimos TAM 
Ai, po katerih ga je popeljal predsednik 
Cimosove uprave dr. Janez Gradišek. 
Med ogledom Cone Tezno, ki je 
potekala s pomočjo letališkega avtobusa 
coninega podjetja Durabus, se je Miro 

Cerar podrobneje seznanil z njeno 
podobo in možnostmi. Na koncu 
obiska je za krajši čas stopil v poslopje 
Menerge, kjer ga je gostil njen direktor 
Danijel Muršič. Med gosti smo videli 
nekaj znanih obrazov, med drugim 
tudi mag. Aleksandro Podgornik, 
direktorico Štajerske gospodarske 
zbornice, a tudi predstavnike podjetij 
v Coni Tezno. Med samim ogledom 
sta predstavnika Durabusa Tevž 
Kastelic, ki je bil Cerarjev študent na 

Miro Cerar v Mariboru

Novi premier obiskal  
Cono Tezno

Čez cesto in v Cimos TAM Ai
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• poletje 2014

Prihod v Menergo

Dr. Janez Gradišek, predsednik uprave Cimosa d.d., na štiri oči s 
premierom

Premieru se predstavi mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ

Direktor Menerge Danijel Muršič razlaga, kaj in kako

Mira Cerarja s spremljevalci je po Coni Tezno popeljal Gorazd Bende

Ogled proizvodnje v Cimosu TAM Ai
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proizvodna cona Tezno, ki skrbi za ta 
prostor. Osrednji dogodek tovrstnega 
povezovanja je bila otvoritev električne 
polnilnice pred upravnim poslopjem 
Zavoda PPC Tezno na Cesti k Tamu 
27, in predaja dveh koles na električni 
pogon, ki jih bodo v službene namene 
uporabljali sodelavci zavoda. Organizator 
dogodka je bila  Energetska Agencija za 
Podravje, na kratko Energap. Znano 
je, da se Cona Tezno načrtno  usmerja 
v “zeleno” poslovno-industrijsko cono. 
Zato je otvoritev električne polnilnice in  
predaja e-koles v okviru evropsko 
financiranega projekta Involve 
pomembno pripomogla k uresničevanju 
tega cilja. 

Mesto Maribor je v okviru regijskega 
povezovanja znova dokazalo, da vse 
bolj razmišlja »zeleno«. V ta okvir je 
sodil Evropski teden mobilnosti 2014 
od 12. do 22. septembra. »Boter« 
odmevne serije odlično domišljenih 
in izpeljanih prireditev, katerih namen 
je po eni strani spodbuditi zeleno 
smer trajnostnega razvoja, po drugi pa 
predstaviti, kaj smo glede tega že storili, 
je bila Mestna občina Maribor, skupaj z 
Medobčinskim uradom za varstvo okolja 
in ohranjanje narave. Praktično izvedbo 
vrste ekološko usmerjenih prireditev in 
dogodkov je koordiniral Mobilnostni 
center Maribor, prva takšna organizacija 
v Sloveniji. Ta deluje na Partizanski 

cesti, v središču mesta, od januarja letos, 
vključuje pa informacijsko središče, 
prodajalno kolesarske opreme, servis 
koles in polnilnico za električna kolesa. 
Center vodi Mariborska kolesarska 
mreža, nevladna organizacija, ki si že leta 
prizadeva za do kolesarjev prijaznejše 
mesto in bolj trajnosten prevoz ljudi. 
Takšen center je prvi v Sloveniji, zato je 
to pilotno in pionirsko delo.

V ponedeljek, 22. septembra, se je v 
okviru Evropskega tedna mobilnosti 
2014  in s tem povezanega Dneva brez 
avtomobila »zgodila« tudi v vse bolj 
zeleno miselnost vpeta Cona Tezno, 
seveda v sodelovanju z Zavodom poslovno 

Deluje!!!

Nov korak v sodelovanju z Energapom

Elektro polnilnica in e-kolesi

zeleni promet • Cona Tezno ni križem rok
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Dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energapa, v imenu svoje ekipe predaja polnilec in e-kolesi Gorazdu Bendetu

Eko kolesi in novi elektro polnilec, pripravljeni na štart!

Test elektro koles je uspel

Dejan Kosi iz Energapa je predstavil e-kolesi

Ta lična skrinjica neslišno poganja e-kolo

zeleni promet • Cona Tezno ni križem rok
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regionalna gazela • Tokrat v Coni Tezno

V letošnji poletni številki Contacta 
smo obširno predstavili uspešno 
podjetje Imenšek d.o.o., ki deluje 
v Coni Tezno, s poudarkom na 
novozgrajenem proizvodnem in 
upravnem poslopju. Drug poudarek 
je pomenila omemba bratov Imenšek, 
ki podjetje vodita, da njihov uspeh 

temelji tudi na ustreznem odnosu in 
vrednotenju zaposlenih. Medtem pa 
nas je, namreč 4. septembra, dosegla 
vesela novica, da je družba Dnevnik, 
ki med drugim izdaja enega največjih 
slovenskih dnevnih časopisih s prav 
takšnim imenom, v okviru izbora 
najboljših-najhitreje rastočih podjetij 

Gazela 2014 v dravsko-pomurski 
regiji izbrala prav družinsko podjetje 
Imenšek d.o.o.

Že sam naslov regionalne gazele, 
podeljene na prireditvi v Mariboru, 
pomeni velik dosežek in čast. S tem 
se je podjetje Imenšek d.o.o. uvrstilo 

Podjetje Imenšek d.o.o. med 
gazelskimi zvezdami

Coni Tezno v ponos

Pročelje novih prostorov Imenšek d. o. o. že skoraj v polnem sijaju
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regionalna gazela • Tokrat v Coni Tezno

tudi v finalni, vseslovenski izbor za 
naslov najhitreje rastočega oziroma 
najuspešnejšega podjetja v državi. 
Prireditev bo 22. oktobra v Cankarjevem 
domu, po končnem izboru gazel v še 
preostalih slovenskih regijah. Kot vemo, 
je nagrajeno podjetje specializirano za 
izdelavo progresivnih in transfernih 
orodij za preoblikovanje pločevine, 
sedež družbe pa so ob gradnji novega 
doma preselili iz Miklavža v Cono 
Tezno. Nominiranca za gazelo sta bila 
še ljutomersko podjetje Cleangrad, d. 
o. o. in Orodjarstvo Gorjak, d. o. o., 
prav tako družinsko podjetje, ki ima 
sedež v Račah.

Metodološka komisija podeljevalca 
Gazele 2014 je podelitev letošnjega 
priznanja v pomursko-podravski regiji 
utemeljila z naslednjimi besedami: ''V 

podjetju Imenšek proizvajajo orodja, 
a gradijo na ljudeh. Orodjarji so tisti, 
ki orodje optimirajo in sestavijo pri 
samem kupcu, pravijo v podjetju 
Imenšek. V zadnjih petih letih je 
podjetje prihodke iz prodaje povečalo 
za 3,5-krat, z 800.000 evrov v letu 2008 
na skoraj 3 milijone evrov v letu 2013. 
Vzporedno je rasla dodana vrednost, 
ki danes opazno presega slovensko 
povprečje in v Imenšku znaša 59.071 
evrov na zaposlenega. Vloženi kapital 
plemenitijo s 5,8-odstotno stopnjo 
donosnosti. Podjetje je 100-odstotni 
izvoznik, orodja izvozi šestim kupcem, 
pri katerih je pridobilo status hišnega 
dobavitelja in ki podjetju zaupajo brez 
bančnih garancij.

Vlaganje v razvoj vrhunskih orodjarjev 
so v Imenšku dejanja, ne le besede. 

Orodjarje vzgajajo več let in jih 
nadpovprečno plačajo. Orodjarstvo 
razumejo kot inovativen poklic in  
imajo procese s sledljivostjo zastavljene 
tako, da mora biti vsak orodjar 
samoiniciativen, odgovoren in 
inovativen – v dobro kupčevih potreb. 
V podjetju prisegajo na visoko kakovost, 
zato se obseg poslov temu občasno 
prilagodi. Ne sprejmejo vsakega 
naročila, svojo pot vidijo v spretnosti 
specializacije: osredotočajo se predvsem 
za sodelovanje z nemškimi inženirji, 
ki razvijajo nove modele avtomobilov, 
njihova specializacija pa so tudi orodja, 
večja od enega metra. Z novo upravno-
proizvodno zgradbo podjetje Imenšek 
vzpostavlja odlične pogoje za rast 
podjetja tudi v prihodnosti, spretno je 
prestalo tudi izziv nasledstva.« 
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sodelavci • Največji kapital

Zvonko Slana, direktor podjetja Sodelavec s. p.:

V Coni Tezno je blizu 200 podjetij, 
tudi takšno, ki delodajalcem pomaga 
svoje zaposlene prepoznati kot največji  
in edini pravi kapital, nujen za dosego 
poslovnega uspeha. Ustanovitelj 
in direktor podjetja s pomenljivim 
imenom Sodelavec je Zvonko Slana, 
po izobrazbi računovodja, ki pa se 
je v svoji delovni karieri ukvarjal in 
se ukvarja z nečim povsem drugim. 
Od leta 1988 do 1996 je bil zaposlen 
v sindikatu nekdanjega TAM-a, po 
njegovem propadu pa se je zaposlil 
v sindikatu SKEI TAM, delujočim v 
Coni Tezno. Pred tremi leti je ustanovil 
lastno podjetje, ki delodajalcem nudi 
storitve ter jim svetuje, kakšen naj bo 
njihov odnos do zaposlenih oziroma 
sodelavcev, da  bodo vsi zadovoljni  
in uspešni.

Naslov vašega diplomskega dela je 
Participacija delavcev pri dobičku 
podjetja. Je v tem iskati težišče 
vašega sedanjega dela?
Pri izbiri diplomskega dela sem upošteval 
povezavo med študijem računovodstva 
in obliko t.i. ekonomske demokracije, 
ki ji v Sloveniji namenjamo bistveno 
premajhno pozornost.  Ne zavedamo 
se pomena in učinkov, ki jih ta ima za  
podjetje.  Vsebina mojega sedanjega dela 
pa je bistveno širša. V sindikatu TAM in 
v  SKEI TAM sem se ukvarjal  predvsem 
z nalogami strokovne narave. V ta krog 
so sodili pomoč članom pri uveljavljanju 
pravic iz delovno-pravne zakonodaje in 
kolektivnih pogodb, pregled predlogov  
splošnih aktov, kjer sindikat podaja svoja 
mnenja, priprava predloga podjetniških 
kolektivnih pogodb oz. pogajanja pred 
sklenitvijo, sodelovanje v najrazličnejših 
komisijah, razne ekonomske analize itd. 
Med mojimi sedanjimi kompetencami 
velja izpostaviti dolgoletne in izredno 
raznovrstne izkušnje.  Pomembno 

je, da sem preko sodelovanja tako z 
zaposlenimi kot poslovodstvi spoznal 
interese in »razmišljanja« obojih. Seveda 
ne velja zanemariti znanj, pridobljenih 
med študijem in udeležbo na številnih 
seminarjih ter posvetih doma in v 
tujini.   Vse to skušam vnesti v storitve 
za podjetja, ki želijo kvalitetno urediti 
kadrovsko področje.

Dvig kakovosti odnosov med deloda-
jalci in zaposlenimi naj bi bil bistven 
za dolgoročni uspeh podjetja? 
Da, moj angažma gre v tej smeri. Ko 
me povabijo v neko podjetje, da jim 
nudim strokovno pomoč, skušam najprej 
ugotoviti, ali jo želijo le zato, da ustrežejo 
zakonskim obveznostim, da se izognejo 
morebitnim sankcijam, ali pa želijo 
kvalitetno urediti kadrovsko področje, z 
zavedanjem, da so sodelavci največji kapital 
družbe. Če je cilj slednje, sem pripravljen 
sodelovanje sprejeti in v 
dogovorojene aktivnosti 
vložiti maksimalen 
angažma.  Prepričan sem, 
da so sodelavci lahko 
največji kapital v družbi, 
čeprav vrednosti tega 
t.i. »človeškega kapitala« 
ne boste našli v nobeni 
bilanci stanja podjetja. 
Imamo lahko najboljše 
stroje, zgradbe, programsko 
opremo itd, vendar to samo 
po sebi še ne prinese dodane 
vrednosti. Dolgoročna 
uspešnost podjetja se lahko 
zagotovi le s kvalitetnim 
vodenjem  ter angažmajem 
vseh zaposlenih, sodelavcev.  

Kdaj lahko govo-
rimo o zaposlenih kot 
največjem kapitalu 
podjetja?

Tedaj, ko znamo maksimalno ustreči 
interesom svojih zaposlenih in preko 
tega optimalno angažirati njihov 
ustvarjalni potencial za dosego poslovnih 
ciljev. Ljudje namreč nismo predmeti, 
temveč imamo svoje potrebe in čustva. 
Vso ustvarjalnost bomo sprostili, ko 
bomo tako zadovoljevali svoje potrebe. 
Marsikje naletim na napačno mnenje, 
da so za motivacijo dovolj denarne 
stimulacije. Ne razumejo, čemu 
delavci niso motivirani in pripadni 
podjetju, četudi prejemajo »lepe 
plače«. Pozabljajo, da je to le ena izmed  
potreb. Premajhno pozornost posvečajo 
fizični varnosti pri delu, ugodnim 
delovnim in življenjskim razmeram itd, 
predvsem pa t.i. socialnim potrebam. 
Uresničevanje socialnih potreb pomeni 
tudi to, da delamo v okolju, v katerem 
smo zadovoljni, cenjeni, spoštovani, 

»Pripadnosti se ne da kupiti.«

Zvonko Slana, prvi sodelavec v Sodelavcu
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sodelavci • Največji kapital

zagotovo vodijo k temu cilju. V Sloveniji 
imamo zakonodajo, ki tovrstne oblike 
omogoča. A žal ugotavljam, da v praksi 
že pri temeljni obliki sodelovanja 
delavcev pri upravljanju ne ločimo 
med nalogami in pristojnostmi svetov 
delavcev, v primerjavi z delavskimi 
sveti, ki smo jih imeli v prejšnjem 
sistemu. Sveti delavcev niso organi 
upravljanja, kot so bili v prejšnjem 
sistemu, temveč so organ sodelovanja 
delavcev pri upravljanju, z zakonsko 
predpisanimi nalogami in pristojnostmi. 
Gre za nekakšno  nadgradnjo oz. 
dogovorom med svetom delavcev in 
poslovodstvom. To pa je med drugim 
tudi oblika   komunikacije z delavskimi 
predstavniki. Če želimo uspešno 
podjetje, so te oblike ekonomske 
demokracije še kako pomembne, saj 
pripeljejo do motiviranih, zadovoljnih 
in pripadnih sodelavcev. 

Lahko glede tega omenite kak 
primer v Coni Tezno?
Lahko. V podjetju, ki je v tuji lasti,  
imajo izvoljen svet delavcev, ki je 
bil ustanovljen na podlagi odločitve 
zaposlenih. Moje prepričanje pa je, 
da tudi tam sodelovanje delavcev pri 
upravljanju ni razumljeno in se mu ne 
posveča dovolj pomena, da bi lahko 
prišlo do nekih učinkov, pričakovanih 
od ekonomske demokracije. Zanimivo 
pa je, da pomenu in vlogi svetov 
delavcev, npr. v Nemčiji - tam jim 
rečejo Betriebsrat -, vodstva predvsem 
velikih uspešnih družb posvečajo 
bistveno več pozornosti. Če si želimo 
uspešnega gospodarstva, bomo morali 
kadrovskim vprašanjem v družbah 
posvečati bistveno večji pomen. Vse 
prevečkrat kot vzrok neuspešnosti 
oziroma nekonkurenčnosti navajamo 
nefleksibilni trg delovne sile, vendar brez 
definiranja, kakšna bi pa bila ustrezna 
fleksibilnost. Moje prepričanje je, da 
problem ni v nefleksibilnosti, ampak 
v premajhnem iskanju rešitev, ki bodo 
zagotovile uspešnost podjetij. Eden 
od pogojev pa so zagotovo sposobna 
vodstva ter zadovoljni, motivirani in 
marljivi sodelavci. 

zato, ker to pač zahteva zakonodaja. To 
je popolnoma napačno gledanje. Cilj 
teh aktov je med drugim  sistemska 
ureditev »kadrovskih« zadev v družbi,  
da preko njih zadovoljimo potrebe 
svojih sodelavcev in vzpostavimo 
merila za samomotivacijo.  Če ima 
delodajalec akte zgolj zaradi »države«, 
z minimalnimi zakonskimi standardi,  
njegovo podjetje ne bo uspešno na 
daljši rok, moje sodelovanje z njim 
pa je nesmiselno. Ko se dogovorimo 
za sodelovanje,  želim biti sodelavec, 
čeprav le zunanji, in prispevati k 
uspešnosti podjetja. Prav zato je ime 
moje pravne osebe Sodelavec.

In kakšna je odzivnost podjetnikov?
Ta je različna. Nekateri omenjene 
vrednote prepoznavajo kot izjemno 
pomembne. Veliko pa jih nima 
ustreznih znanj, izkušenj in časa, da 
bi se z navedenim ukvarjali. Preveč je 
tudi takšnih, ki vidijo zgolj osebne, 
kratkoročne materialne koristi. Največ 
sodelujem z majhnimi in srednje 
velikimi podjetji. Prepričan sem, 
da mora imeti veliko podjetje svojo 
kvalitetno »kadrovsko službo«. Pri tem 
naj poudarim, da smo v Mariboru 
glede strukture podjetij  po letu 1990 
doživeli bistveno spremembo. Prej 
smo imeli nekaj velikih podjetij, ki so 
imela  kadrovske službe. Sedaj pa je 
velikih podjetij izredno malo, veliko 
pa je mikro, majhnih in srednjih. Vsa 
podjetja si na nek način uredijo področje 
prodaje, nabave, računovodstva, 
vse preveč pa jih ne namenja dovolj 
pozornosti zadevam, povezanih s kadri, 
s »človeškim kapitalom«. Zadeve, ki naj 
zgolj zadovoljijo zakonodajo, pa poverijo 
nekompetentnim, nestrokovnim 
osebam oz. jih sploh nimajo urejenih.

Ali vse to sodi k ekonomski 
demokraciji?
Res je, a ko to umestimo v Slovenijo, 
ugotavljam, da smo glede tega žal še »v 
povojih«. Cilj ekonomske demokracije 
je prispevati tudi k temu, da bodo 
naši sodelavci razmišljali kot lastniki. 
Oblike ekonomske demokracije, kot so 
sodelovanje delavcev pri upravljanju in 
soudeležba pri dobičku ter lastništvu, 

kjer vlada dobra klima med sodelavci. 
Skratka, zagotovljeno mora biti okolje, 
kjer se dobro počutim.   Vse te potrebe 
lahko zadovoljimo le, če svoje zaposlene 
dojemamo kot sodelavce, če prepoznamo 
njihove potrebe in njih premajhno 
zadovoljevanje ter jih skušamo 
zadovoljiti čimbolj ko mogoče.

Lahko to pripomore tudi k oseb-
nostni rasti zaposlenih, o čemer se v 
zadnjem času v strokovnih javnostih 
vse več govori?
Lahko. Potrebe po rasti so zelo 
pomembna stvar. Kot posameznik  si 
želim izzive pri delu in identifikacijo 
z njim, možnost, da polno udejanim 
svoje sposobnosti in tako dobim 
samospoštovanje. Te vidike v 
marsikaterem podjetju v Sloveniji 
zanemarjajo, potem pa se vodilni čudijo, 
zakaj se sodelavci ne trudijo v tolikšni 
meri,  kot od njih pričakujejo. Ko na 
zaposlenega gledajo zgolj kot delavca 
in ne kot sodelavca, to pomeni, da ga 
obravnavajo zgolj kot nekakšen biološki 
stroj, kar prizadeti čuti. Vseh potreb 
seveda ne moremo povsem zadovoljiti. 
A bolj kot jih bomo zadovoljili, večji 
»človeški kapital« bomo imeli v podjetju 
in bolj bo podjetje uspešno, naši 
sodelavci pa bodo pripadni podjetju. 
Pripadnosti sodelavcev podjetju se 
ne da kupiti, ta nastopi zgolj zaradi 
zadovoljevanja njihovih potreb. Velika 
uspešna podjetja v svetu tem rečem 
posvečajo izjemno pozornost. Nekatera 
med njimi tudi tam, kjer ni zakonske 
obveze, sodelavcem sofinancirajo 
prehrano med delom, zanje nakazujejo 
prispevek za pokojnino, se z njimi 
posvetujejo in podobno. Vedo, da je to 
potrebno za uspešnost podjetja.

Ali tudi vse to v firmi Sodelavec 
sugerirate delodajalcem?
Svoja prepričanja želim posredovati 
delodajalcem. V tak okvir sodi tudi 
njihov prevladujoč odnos do splošnih 
aktov v družbi, npr. do akta o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest, do pravilnika o plačah in pravilnika 
o nadlegovanju na delovnem mestu itd. 
Vse preveč delodajalcev meni, da teh 
papirjev ne potrebuje in jih imajo le 
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Cona Tezno je od avgusta dalje 
bogatejša za nov trgovski lokal. Ime 
mu je Lara, najdemo ga v opečnatem 
pritličnem poslopju na Cesti k Tamu 
9. Za boljšo orientacijo: to je tista 
prometnica, ki povezuje stari Tamov 
vhod, imenovan tudi „kapija“, s 
Perhavčevo cesto. Lara je umeščena 
med omenjeni vhod in poslopje 
Gurmanskega hrama. Trgovina je 
vidno označena in je ni mogoče zgrešiti. 
Njeno osnovno ponudbo tvorijo 
transportna kolesa, ki so tudi sicer 
nosilna vsebina uspešnega poslovanja  
trgovskega podjetja Lar d.o.o., v 
katerega lasti je nova trgovina. V tak 
okvir pa sodi tudi ponudba valjčkov, 
letev, tirnic in podobnega.

Kot smo lahko izvedeli med pogovorom 
s Sonjo Grušovnik, direktorico, 
komercialnim direktorjem Borutom 
Grušovnikom in svetovalko Andrejo 
Vicman, gre za značilno družinsko 
podjetje. Od svojih začetkov po 
domačih garažah in naslovih se je 
firma razvila v srednje veliko podjetje, 
ki deluje na podlagi storitvene verige 
prodaja-servis-montaža.  Kot s.p. so 
začeli poslovati leta 2006, že kmalu pa so 
se organizirali kot d.o.o. Sedež podjetja 
je vseskozi v Coni Tezno, imajo pa še 
poslovni enoti v Lenartu ter  Šenčurju. 
Četverica prvozaposlenih, ki je do danes 
narasla že na petnajst za nedoločen čas 
zaposlenih oseb,  je poslovanje začela 
z odkupom in prodajo palet. Temu so 
leta 2009 dodali program transportnih 
koles, pri čemer je Lar d.o.o. med 
drugim tudi zastopnik mednarodnega 
podjetja Räder Vogel, enega največjih 
proizvajalcev koles v svetu,. Kot znak 
reference navajajo, da njihova kolesa 
tvorijo prvo vgradnjo koles viličarjev, 

Lara, nova specializirana trgovina v Coni Tezno

Transportna kolesa za vse 
namene sedaj še bližje kupcem

Direktorica Sonja Grušovnik in komercialni direktor Borut Grušovnik

Ambient nove trgovine Lara
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z ustreznim tehničnim znanjem 
potencialnim kupcem tudi svetujejo in 
skupaj iščejo najboljše rešitve. Ti so tudi 
na terenu v nenehnem stiku s kupci in 
ob podpori sodelavcev na sedežu družbe 
tvorijo homogeno enoto, ki je sposobna 
rešiti še tako kompleksne zahteve svojih 
strank.  V družinskem podjetju so 
zaposleni predstavniki dveh generacij.  
Direktorica Sonja Grušovnik poudarja, 
da ne skrbijo le za zadovoljstvo strank, 
marveč tudi zaposlenih.

Podjetje Lar d.o.o., ki sodi med 
podjetja-gazele, saj se je uvrstilo v 
elito stotih najhitreje rastočih podjetij 
v Podravju, strateško ni usmerjeno le 
v razvoj trženja proizvodov in širjenja 
ponudbe, marveč se je pojavila tudi 
težnja po proizvodni dejavnosti. To 
se dogaja, kot pravi Borut Grušovnik, 
kljub turbulentnemu dogajanju in 
kljub temu, da gospodarsko okolje 
do podjetij ni ravno prijazno. K temu 
pripomore tudi sistematično pojavljanje 
firme pri  dogodkih, ki pomenijo tržno 
priložnost. Tako se predstavljajo na vseh 
večjih sejmih v Sloveniji. Nazadnje, v 
mesecu avgustu, so sodelovali  na Agri 
2014, živilsko-kmetijskem sejmu v 
Gornji Radgoni, kjer so bili s poslovnim 
odzivom zelo zadovoljni. 

ki jih proizvajajo poslovni sistemi, kot 
so Jungheinrich Linde, Stihl, Toyota 
in drugo. Lar d.o.o. omenjeno družbo 
zastopa tudi v državah nekdanje 
Jugoslavije. Se razume, da je to 
območje, poleg celotne Slovenije, tudi 
njihovo tržišče. Seveda tvorijo Larovo 
ponudbo in s tem tudi nove trgovine 
še široka paleta koles in kolesc za 
najrazličnejše stroje in naprave. Krog 
njihovih kupcev je programsko zelo 
širok – od posameznikov, kmetovalcev, 
obrtnikov in manjših podjetij pa vse do 
ustanov, kakršne so denimo bolnišnice, 
šole, vrtci, domovi za ostarele itd. 
Nedolgo tega so v ponudbo uvedli 
tudi program transportnih valjčkov. V 
okviru Larovega servisa, ki se dogaja 
predvsem na terenu, ponujajo tudi 
zamenjavo vseh vrst koles na viličarjih, 
narez gum in popravilo ter menjavo 
koles na različnih vrstah vozičkov.

Po vseh teh letih uspešnega poslovanja 
se je pokazala potreba po trgovini s  
transportnimi kolesi, ki jo omenjamo v 
uvodu. Lara je specializirana trgovina. 
Izkušnje s sejmov so pokazale, da 
manjši kupci, tudi kmetije, potrebujejo 
tovrstno blago, a ne vedo, kje bi ga lahko  
nabavili. Sedaj je ta problem rešen. Naši 
sogovorniki so znova poudarili zelo širok 
spekter kupcev, tudi ko gre za trgovino 

v Coni Tezno. Poleg prej omenjenih so 
tu še  pekarne, polnilnice, predelava 
mesa, gradbeni sektor, vrtnarji, celo 
težka industrija itd. Nenazadnje je v 
Lari – trgovina je odprta tudi v soboto 
in nedeljo - mogoče nabaviti tudi kolesa 
za invalidski program. Pri tem velja 
omeniti, da vse več kupcev prihaja iz 
sosednje Hrvaške in jih je spričo njene 
pridružitve EU pričakovati vse več.
V trgovini izkušeni komercialisti 

Prodajalec Boštjan Turk in komercialist Marjan Štraus v trgovini

Vhod v trgovino
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kalifornijske univerze Stanford, to 
priložnost izkoriščamo za njeno 
kratko predstavitev. Pogovarjali smo 
se s Petrom Cokanom, direktorjem 
EIC Univerzum Minerva.

Kaj je bistvo poslanstva vaše us-
tanove?
Univerzum Minerva je prodorna, 
napredna, inovativna nevladna 
organizacija, ki od leta 2005 v 
slovenski prostor vnaša nove pristope 
pri izobraževanju, mreženju, 
podjetništvu in zaščiti intelektualne 
lastnine. V zadnjem letu je med svoje 
dosežke dodala dve prestižni nagradi: 
priznanje Horus, nagrado za družbeno 
odgovornost, ki jo podeljuje Inštitut 
za razvoj družbene odgovornosti, in 
bronasto priznanje za inovacijo, ki 
jo podeljuje Štajerska gospodarska 
zbornica. Naša organizacija je delovno 
usmerjena na več področij: širitev 
znanje in mreženje organizacij,  hkrati 
pa uspešno delujemo na področju 
intelektualne lastnine.

Ste ob ustanovitvi načrtovali takšen 
področni razrast vaše organizacije?
Z odgovornim delom že od ustanovitve 
Univerzum Minervo razvijamo 
v odlično in ugledno nevladno 
organizacijo, za katero si prizadevamo, 
da bi postala ena vodilnih nevladnih 
organizacij na svetu in ki deluje – če 
gremo nekoliko podrobneje v njeno 
poslanstvo - na področju izobraževanja, 
razvoja, raziskovanja, zagovorništva, 

Dogovor je bil, da naj bi od avgusta letos 
zainteresirana podjetja v Coni Tezno 
gostila dvajset najboljših diplomantov 
in deset profesorjev s turške Univerze 
Gazi v Ankari. S svojim svežim znanjem 
naj bi pomagali slovenskim podjetjem 
pri tekočem delu in obenem prenašali 
dobre prakse iz Slovenije v domovino. 
Za prakso so bila predvidena  področja 
strojništva oziroma proizvodnje, 
oblikovanja in strojegradnje. V tem 
okviru bi se gostje preizkusili še na 
področjih industrijskega oblikovanja, 
CAD-a, CAM-a, Catie, Solidworksa 
itd. Za gostiteljska podjetja bi takšno 
sodelovanje lahko pomenilo tudi 

iskanje novih priložnosti na obsežnem 
turškem trgu. A žal se tokrat ni izšlo. 
V Evropskem inovacijskem centru 
Univerzum Minerva iz Maribora so 
morali načrt odpovedati oziroma 
prestaviti, saj so iz Ankare sporočili, 
da za stroške bivanja njihovih 
diplomantov in profesorjev v Mariboru 
trenutno preprosto ni denarja. A 
ker se je z ugledno Univerzo Gazi 
pogovarjala ustanova, ki je v domačih 
in tudi mednarodnih logih kljub svoje 
mladosti že zaslovela po inventivnosti 
in prodornosti in ki je že sklenila 
načelni dogovor, da naj bi v Cono 
Tezno prišli predstavniki znamenite 

Peter Cokan, direktor uspešnice, imenovane EIC Univerzum Minerva

Turkov v Coni Tezno še ni 
bilo, napovedani predstavniki 
Stanforda

Direktor Peter Cokan z izvršno direktorico Vanjo Jus
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prestižni naslov smo še posebej ponosni, 
saj lahko svoje znanje širimo med 
uporabnike, ko gre za zaščito blagovnih 
in storitvenih znamk, modelov, patentov 
in podobno. Zavedamo se namreč, da 
je prav intelektualna lastnina tista, ki 
narekuje tempo organizacije in njeno 
posledično rast.

Kakšna je vizija Univerzuma Min-
erva?
S svojim delom želimo presegati 
pričakovanja in zahteve vseh deležnikov 
ter dosegati zadovoljstvo in dolgoročno 
partnerstvo. S svojim delovanjem 
želimo zagotoviti stalno in najboljšo 
kakovost naših storitev ter pripomoči k 
dolgoročni uspešnosti oseb, s katerimi 
sodelujemo. Želimo jih spodbuditi, 
naj jih vodi misel angleškega pesnika 
Francisa Quarlesa, avtorja znamenite 
Knjige emblemov iz 18. stoletja, ki 
pravi: »Nikoli ne bodi zadovoljen s 
tistim, kar si, če želiš postati tisto, kar 
nisi. Kajti tam, kjer si postal zadovoljen, 
boš tudi ostal.«. 

A če tako res delujemo, pa nam lahko 
pove le zunanje, neodvisno in strokovno 
mnenje. Vendar, ko gre za ocenjevanje, 
smo ljudje bolj kot ne bojazljivi in se 
mu raje ognemo ter gremo lepo po 
svoje. Ampak v Univerzumu Minerva 
smo rekli, da se bomo pustili oceniti, saj 
bomo le tako lahko vedeli, kje smo in 
kaj še lahko izboljšamo. Natečaj Horus, 
ki ga vsako leto objavi Inštitut za razvoj 
družbene odgovornosti, je bil preizkus 
za našo organizacijo, ali smo na pravi 
poti družbene odgovornosti. Resno smo 
se lotili prijave in težko čakali rezultate. 
Ko smo nagrado tudi prejeli, smo 
dobili potrditev, da s svojimi dobrimi 
deli skrbimo in uspešno prispevamo 
k boljši kakovosti življenja vseh nas 
z reševanjem družbenih, okoljskih in 
socialnih problemov, z odgovornim 
odnosom do zaposlenih, vlaganjem v 
intelektualni kapital, prilagajanjem na 
spremembe, kreiranjem inovacij ter s 
spodbujanjem razvoja človeških virov. 

To pa ni edina nagrada, ki ste jo 
prejeli v zadnjem obdobju, tu so še 
inovacije?
Res je. Čisto sveže je še bronasto 
priznanje za inovacijo MemoHELP, ki 
nam ga je podelila Štajerska gospodarska 
zbornica v mesecu juniju 2014. Na ta 

podjetništva, mreženja, zaščite 
intelektualne lastnine in prenosa 
tehnologij. Tako naj bi že v 
prvih dvanajstih letih obstoja 
pomembno vplivali na nove 
pristope k učenju, povezovanju, 
zagovorništvu, podjetništvu in 
zaščiti intelektualne lastnine ter 
prenosu tehnologij za doseganje 
trajnostnega razvoja v dobrobit 
celotne družbe.

Kakšna je vaša osebna vpetost v 
dosežkih in viziji EIC Minerva 
Univerzum?
Najbolj se lahko notranje 
povežemo z našimi poslovnimi 
vrednotami. Vrednote, na katerih 
temelji delo Univerzuma Minerva, 
najlažje opišem s pomočjo 
akrostiha oziroma termina 
PODPORA, ki izhaja iz našega 
poslanstva, pri čemer posamezne 
črke besede pomenijo:
•	 P	 povezovanje	je	naš	navdih
•	 O		odgovorno	delovanje	je	
  naša zaveza
•	 D	 delujemo	pošteno
•	 P	 predani	smo	odličnosti	
  delovanja
•	 O	 odpiramo	prostor	za	nove	ideje
•	 R	 raziskujemo	za	napredek
  družbe
•	 A	 ambicioznost	usmerjamo	v
  iskanje rešitev za izboljšanje 
  kakovosti življenja in 
  blaginje ljudi.

Skratka, PODPORA je naše vodilo 
za delo, navdih in temelj dobrega 
delovanja Univerzuma Minerva.

Ali je prav to izhodišče, ki vas 
je spodbudilo, da se prijavite na 
natečaj za družbeno odgovorno 
organizacijo?
Ja, lahko bi rekel, da nas je tudi 
PODPORA napeljala k temu, da se 
v EIC Univerzum Minerva začnemo 
zavedati izrednega pomena družbene 
odgovornosti v današnjem poslovnem 
okolju. Ena izmed definicij družbene 
odgovornosti se glasi: »Dobro poraja 
dobro. Človečnost poraja človečnost.« 
To je čisto dejstvo. Vsi se tega zavedamo. 

Vhod v prostore Univerzuma Minerve
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privlačnimi poslovnimi modeli 
najema, kjer ni potrebne začetne 
investicije in je tako uvedba hitrejša ter 
enostavnejša. Vedno delamo z najbolj 
kakovostno opremo. Tako so stranke 
bolj zadovoljne, mi pa imamo manj 
servisnih intervencij.

Denar je pomemben. Sploh na 
začetku poslovne poti. Kako ste se 
financirali na začetku in sedaj? Se 
poslužujete bančnih posojil, razpi-
sov za evropska sredstva, … ?
Posel smo začeli z minimalnimi 
prihodki in minimalnimi stroški. Z 
organsko rastjo smo skozi leta povečevali  
obseg poslovanja in tako prišli do 
trenutnega obsega. Poslovne prostore 
smo že nekaj let po ustanovitvi kupili 
z bančnim posojilom, nov sodoben 
datacenter smo financirali v večji meri 
z lastnimi sredstvi. Pred leti smo uspeli 
dobiti tudi nekaj nepovratnih sredstev 
EU, kar nam je takrat omogočilo 
sofinanciranje nakupa zelo drage 
telekomunikacijske opreme.

Kdo ste ljudje, ki stojite za blagovno 
znamko Mega M? Koliko je zapos-
lenih v podjetju, kakšen je kader? 
Boste s širjenjem na tuje trge še 
dodatno zaposlovali? Kakšne so vaše 
izkušnje s kadri, z zaposlovanjem 
mladih, študentov, …?
V podjetju Mega M nas je trenutno 
25 zaposlenih. Večina nas ima 
ustrezno visokošolsko ali univerzitetno 
izobrazbo. V podjetju kar trije 
predavamo strokovne predmete na višji 
strokovni šoli. To nam omogoča tesen 
stik s študenti, ki imajo možnost pri 

Vaša blagovna znamka ni znana samo 
doma, temveč tudi po svetu? Katerih 
tujih trgov ste se lotili in kako?
Prisotni smo na več trgih Evropske 
unije, bivše Jugoslavije in na Bližnjem 
vzhodu. Pri osvajanju tujih trgov so 
najučinkovitejši sejemski nastopi v 
tujini, kjer spoznamo lokalne partnerje 
in tudi končne stranke. Vsak trg ima 
svoje specifike, ki jih moramo upoštevati, 
če želimo biti na njih uspešni.

Kakšne so prednosti vaših rešitev 
oziroma produktov pred konkuren-
co? Zakaj ste tako uspešni?
Nadpovprečno močan je naš oddelek 
raziskav in razvoja. Če želimo imeti 
najnaprednejše rešitve, moramo 
nenehno vlagati v inovacije, izboljšave 
in razvoj novih storitev. Strankam 
nove tehnologije približamo s cenovno 

Podjetje Mega M d.o.o. je nacionalni 
operater fiksne telefonije po 
protokolu IP. Je podjetje v privatni 
lasti, ustanovljeno leta 2002, s 
sedežem v Velenju in z več poslovnimi 
enotami v tujini. Brata Matej in 
Miran Meža sta s svojim podjetjem 
prisotna tudi v Coni Tezno. V 
Sloveniji so najbolj prepoznavni kot 
operater telekomunikacijskih storitev 
za poslovne uporabnike. Nudijo 
cenovno ugodne in tehnološko 
najsodobnejše storitve fiksne 
telefonije, dostopa do interneta in 
zaključevanja SMS sporočil. V tujini 
pa so bolj prepoznavni po lastnih 
rešitvah za logistiko, kjer uspešno 
tržijo produkt Taxi Controller in 
lojalnostni sistem za trgovske verige 
ter telekomunikacijske operaterje, 
imenovan Real-time Loyalty. 

»Cona Tezno je odličen primer, 
kako urediti poslovno okolje.«

Mega M d.o.o.

Brata Miran in Matej Meža, ki sta alfa in omega podjetja Mega M d. o. o.
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za zmerno ceno.

Kam še nameravate popeljati podjetje 
Mega M? Kakšni so vaši načrti in 
kako daleč v prihodnost segajo?
Na slovenskem trgu in na bližnjih trgih 
sosednjih držav ponujamo celoten nabor 
telekomunikacijskih in IT storitev 
Mega M. Na bolj oddaljenih trgih 
ponujamo ozko specializirane nišne 
produkte, ki jih tržimo z lastno ekipo 
in tudi preko partnerjev. Naša vizija je 
postati in ostati eden pomembnejših 
operaterjev telekomunikacijskih 
storitev in ponudnikov IT rešitev. 

nas opravljati praktično izobraževanje. 
Če je sodelovanje uspešno, imajo takšni 
študenti po zaključku študija tudi 
možnosti za zaposlitev pri nas.

Nista pa z bratom tipična podjet-
nika. Nista ekonomista, sta diplo-
manta naravoslovne smeri. Kako 
to, da sta pristala v podjetništvu, in 
to skupaj v podjetju, v katerem sta 
sedaj zaposleni tudi vajini partnerki? 
Kakšni so bili začetki in kako si 
sedaj delite delo? Ga nosite tudi 
domov? Kako se je razvijala vajina 
podjetniška žilica? 
Po končanem študiju se je pojavila 
priložnost, saj sva ocenila, da je na trgu 
več povpraševanja po IT storitvah kot 
je bilo podjetij, ki bi te potrebe lahko 
dovolj dobro pokrivala. Za podjetništvo 
ocenjujeva, da je znanje ekonomije sicer 
pomembno, ne pa najpomembnejše. 
Znanja iz naravoslovja so v naši branži 
pomembnejša. Lahko rečem, da smo 
slovensko družinsko podjetje. Partnerki 
sta se podjetju pridružili že kmalu po 
ustanovitvi. Zdaj delata na področju 
financ in računovodstva ter prodaje. 
Doma poskušamo posel pustiti ob 
strani in se posvetiti otrokom, res pa je, 
da je velikokrat potrebno kakšno stvar 
za službo postoriti tudi doma.

Od kje ideje za produkte? Kako 
nastajajo, kako se razvijajo in 
implementirajo?
Ideje niso samo najine, za razvoj dobrih 
idej so mnogokrat zaslužni sodelavci, 
ki združujejo teoretična znanja z 
izkušnjami iz prakse in na podlagi 
njih gradijo nove, boljše in sodobnejše 
produkte ter storitve. Enkrat tedensko 
imamo skupne sestanke, kjer si 
izmenjamo mnenja in ideje, nato pa jih 
skupaj razvijemo tako, da so primerne 
za trg. 

Prišli ste tudi v Maribor, v Cono 
Tezno. Kakšni so vaši načrti in kaj 
vse nudite podjetjem v njej?
Cona Tezno je odličen primer, kako je 
potrebno urediti poslovno okolje, da se 
lahko podjetja posvečajo svoji primarni 
dejavnosti. Cona Tezno nudi podjetjem 
širok nabor storitev, ki so vedno pri 

roki, kvalitetne in po konkurenčnih 
cenah. To je bil pomemben razlog, da 
smo se odločili odpreti poslovno enoto 
ravno v Coni Tezno in ne kje drugje v 
Mariboru. Poslovna enota v Mariboru 
nam omogoča hitrejši dostop do 
naših strank v severovzhodnem delu 
Slovenije. V Cono Tezno smo prišli 
z optično zmogljivo povezljivostjo 
neposredno do našega datacentra in 
hrbteničnega omrežja slovenskih ter 
svetovnih ponudnikov dostopa do 
interneta. Tukaj želimo naš nabor 
telekomunikacijskih storitev razširiti 
s kvalitetnimi storitvami dostopa do 
interneta in drugih telekomunikacijskih 
infrastrukturnih rešitev. Naša prednost 
je zanesljivost, kvaliteta in cenovna 
dostopnost.

Cono Tezno poznate že od prej. V 
nekaterih podjetjih ste že prisotni s 
svojo telefonijo. Kje vidite prednosti 
za podjetja v coni in kaj bi se še dalo 
izboljšat? 
S Cono Tezno uspešno sodelujemo 
že več let. Številna podjetja že vrsto 
let uporabljajo storitve naše fiksne 
telefonije. Ta jim ponuja poleg 
naprednih funkcionalnosti še vrsto 
dodatnih možnosti, ki znižujejo 
stroške in hkrati izboljšajo uporabniško 
izkušnjo. Zdaj, ko imamo v naboru 
storitev v sodelovanju s Cono Tezno 
tudi optični dostop do interneta, lahko 
strankam ponudimo celovito storitev 

Najpomembnejše 
prednosti dostopa 
do interneta preko 
optične povezave so:
- zagotovljena zasebnost
 komunikacije,
- neodvisnost od zunanjih
 vplivov,
- visoke hitrosti
 komunikacije,
- cene, dostopne širši
 poslovni javnosti v  
 Coni Tezno.

Odsev najnaprednejših elektronskih storitev
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tivnih        postopkov, povezan z 
nepremičninskimi posli?
Najprej bi rekel, da postopek nakupa 
oziroma prodaje poslovnega prostora, 
ki je v zasebni lasti, zahteva določena 
specifična znanja, zato se je pred 
izvedbo postopka koristno posvetovati s 
strokovnjakom ustreznega profila. Obstaja 
nekaj osnovnih korakov, ki jih je pri tem 
potrebno opraviti. Najprej velja ugotoviti 
dejansko in pravno stanja nepremičnine. 
Zatem so na vrsti pogajanja za sklenitev 
pogodbe in sama sklenitev, ko se opredelijo 
predmet, kupnina in način plačevanja, 
ara, hipoteke in druga bremena, 
primopredaja, sankcije v primeru kršitve 
ter obvezno zemljiškoknjižno dovolilo. 
Sledi plačilo are in davka pri pristojnem 
davčnem uradu. Podpis prodajalca je 
seveda treba overiti pri notarju. Sklepno 
dejanje nepremičninskega posla pomeni 
vpis lastništva v zemljiško knjigo.

Kako pa je, ko gre za nepremičnine 
v javni lasti?
Občine lahko razpolagajo samo s 
tistim nepremičnim premoženjem, 
ki je vključeno v letni načrt ravnanja 
z nepremičnim premoženjem. V tak 
načrt se vključijo zemljišča oziroma 
stavbe, ki jih namerava občina pridobiti, 
odsvojiti, najeti oziroma oddati v najem. 
Letni načrt se lahko med letom tudi 
dopolnjuje. Nepremičnine, ki jih občina 
trajno ne potrebuje za opravljanje svojih 
nalog, mora prodati ali oddati v najem 
ter tako zagotoviti njihovo gospodarno 
rabo. Postopek prodaje oziroma oddaje 
nepremičnin se praviloma izvede z 
javno dražbo, razen če bi javno zbiranje 
ponudb zagotovilo ugodnejši učinek. 

Mariborska razvojna agencija, 
na kratko MRA,  je nedavno tega 
pripravila skupno spletno ponudbo 
poslovnih prostorov in zemljišč v 
Podravju na naslovu www.podravje.eu. 
Glavni namen spletne podatkovne 
baze je privabljanje domačih in tujih 
investitorjev v regijo. O tem smo se 
pogovarjali z njenim skrbnikom 
Jaroslavom Bauerjem.

Menda vas je pri projektu podprla 
tudi MO Maribor?
Vsekakor. Vendar ni ostalo samo pri tem. 
Podatkovna baza je bila vzpostavljena 
v okviru projekta City Network 
Graz – Maribor, ki je sofinanciran iz  
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
oziroma v okviru čezmejnega programa 
Slovenija - Avstrija 2007-2013. V 

projektu sodelujejo MO Maribor kot 
vodilni partner in Mestna občina Gradec 
ter Regionalna razvojna agencija Gradec 
z okolico kot projektna partnerja. V 
enega od ciljev so vključeni predvsem 
z namenom povezovanja oziroma 
mreženja mestnih uprav obeh mest, 
institucionalizacije in zagotavljanja 
kontinuitete vzpostavljenih odnosov 
med upravama, tako na politični kot 
tudi administrativni ravni. Vsebinski 
del projekta je povezan predvsem s 
področji, kot so okolje in mobilnost, 
zelene površine in zelena mreža ter 
gospodarstvo in razvoj mest. V okviru 
tega dela projekta so predvidene 
študije, razvojni načrti, pilotni primeri, 
ki bodo služili kot spodbuda za razvoj 
nadaljnjih skupnih projektov.

Kdo tvori glavno ciljno skupino 
podravskega podjetniškega portala?
Potencialni investitorji, kupci oziroma 
najemniki, ki iščejo poslovne prostore 
ali zemljišča v Podravski regiji, lahko 
na tem spletnem naslovu objavijo svoja 
povpraševanja. Na podlagi izpolnjenega 
obrazca bo povpraševanje na voljo 
potencialnim ponudnikom nepremičnin. 
Izpolnjen obrazec lahko zainteresirani 
posredujejo na elektronski naslov 
nepremicnine@mra.si. Uporabnikom 
podatkovne baze želimo na enem mestu 
posredovati čim več informacij s področja 
nepremičnin, zato smo pripravili tudi 
osnovni pregled zakonodaje s tega 
področja, ki je dosegljiv v podravski 
spletni podatkovni bazi. 

Ali podravski nepremičninski portal 
vsebuje tudi pregled administra-

Jaroslav Bauer, skrbnik podravskega portala

MRA na nepremičninskem trgu

Spletna ponudba poslovnih 
prostorov in zemljišč v 
Podravju
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tujce. Državljani vseh drugih držav pa 
lahko pridobijo lastninsko pravico na 
nepremičninah na ozemlju R Slovenije 
zgolj na podlagi dedovanja, seveda tudi 
pod pogojem vzajemnosti. Državljani 
tretjih držav, med katere sodijo tudi 
državljani Ukrajine, BiH, Kitajske, 
Rusije in drugih držav, ne morejo 
pridobivati lastninske pravice na 
nepremičninah na ozemlju R Slovenije. 
Enako velja za pravne osebe, ki imajo 
sedež v teh državah.

Kako priti do več informacij, 
zlasti pravnega oziroma upravnega 
značaja, ko gre za trgovanje z 
nepremičninami?
Spletni portal e-uprava ponuja 
uporabnikom informacije v zvezi z 
upravnimi storitvami, med drugim 
tudi s storitvami, ki se nanašajo na 
uporabo nepremičnin. Na portalu 
so zbrane informacije o posameznih 
postopkih, kot so pridobitev gradbenega 
dovoljenja, uporabnega dovoljenja, 
lokacijske informacije itd., vključno s 
potrebnimi obrazci. 

nepremičnine • Ponudba v korak s časom

komunalnih, energetskih in elektron-
skih komunikacijskih storitev. Namera 
o sklenitvi neposredne pogodbe mora 
prav tako biti javno objavljena.

Kakšni pa so postopki, ko se 
za nepremičnine zanimajo tuji 
državljani?
Od vstopa Slovenije v EU lahko 
državljani članic pridobivajo 
nepremičnine na ozemlju R Slovenije 
pod enakimi pogoji, kot veljajo za 
naše državljane. Na podlagi posebnih 
sporazumov velja enako za državljane 
Avstralije, Kanade, Islandije, Čila, 
Izraela, Japonske, Lihtenštajna, 
Mehike, Norveške, Nove Zelandije, 
Švice, Turčije, Južne Koreje in ZDA. 
Posebni pogoji veljajo za državljane 
Hrvaške, Makedonije, Črne Gore in 
Srbije, ki lahko pridobijo lastninsko 
pravico na nepremičninah pod pogojem 
vzajemnosti. Pogoj vzajemnosti 
ugotavlja ministrstvo za pravosodje z 
odločbo, in sicer za vsako nepremičnino 
posebej. Vzajemnost je podana, če 
državljan RS ali pravna oseba, ki ima 
sedež v RS, v državi tujca lahko pridobiva 
lastninsko pravico na nepremičninah 
pod enakimi ali podobnimi pogoji, 
pod katerimi lahko pridobivajo 
lastninsko pravico na nepremičninah 
v RS tujci. Vzajemnost pomeni tudi, 
da za državljana RS ali pravno osebo s 
sedežem v RS ni bistveno težje priti do 
nepremičnine, kot je v pravnem redu 
RS predpisano izpolnjevanje pogojev za 

V posameznih primerih, ki so določeni 
z zakonom, je možna tudi neposredna 
prodaja nepremičnine. Verjetno ni treba 
poudarjati, da se javna dražba izvede 
kot javna prodaja, pri kateri je prodajna 
pogodba sklenjena s ponudnikom, ki 
ponudi najvišjo ceno ter pristane na 
vnaprej določene pogoje. Dražba se 
izvede 15-60 dni po objavi na spletni 
strani občine. Objava mora vsebovati 
osnovne podatke o predmetu dražbe 
ter o njeni izvedbi. Nepremičnina se 
proda ali odda dražitelju, ki je ponudil 
najvišjo ceno.

Kaj pa javno zbiranje ponudb?
Javno zbiranje ponudb se izvede kot 
na nedoločen ali določljiv krog oseb 
naslovljeno vabilo k zbiranju po-
nudb za razpolaganje z določenim 
nepremičnim premoženjem. V raz-
pisni dokumentaciji se določijo oblika 
in pogoji, pod katerimi mora kupec 
predložiti ponudbo, pri čemer se nave-
dejo osnovni podatki o nepremičnini. 
Pogodba se sklene z najugodnejšim po-
nudnikom. V posameznih, z zakonom 
določenih primerih, se nepremičnine 
v lasti občine lahko prodajo tudi na 
podlagi neposredne pogodbe. To 
je mogoče tedaj, ko gre za manjše 
solastniške deleže oziroma nižje vred-
nosti nepremičnine v primeru, ko je 
pridobitelj pravna oseba javnega prava, 
ali če gre za dosego javnega interesa 
skladno s pogoji iz soglasji dobaviteljev 

Tudi v Coni Tezno ne manjka nepremičnin, takšnih in drugačnih
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Konec avgusta je Cono Tezno 
obiskala 29-letna filologinja Ulrike 
Schult, doma iz Leipziga. Nemko 
je v Maribor pripeljal za mnoge 
presenetljiv motiv. Odločila se je 
namreč, da bo na univerzi v Jeni, 
ki je, tako kot njeno rodno mesto, 
nekdaj pripadalo prosovjetski 
Nemški demokratični republiki 
(NDR), zagovarjala doktorat o 
vsakdanjiku industrijskih delavcev 
v okviru nekdanjega samoupravnega 
socializma, in to v obdobju od 1960 
do 1980. Vendar pa njena raziskava 
ne poteka kar povprek, marveč se 
je odločila, da bo omenjeno temo 
preučila v okviru dveh nekdanjih 
jugoslovanskih industrijskih 
velikanov, ki sta proizvajala cestna 
vozila: v kragujevški Zastavi in 
mariborskem TAM-u.

Odločitev Ulrike Schult je morda 
povezana z njenim “balkanološkim” 
nagnjenjem. Na univerzi v Leipzigu 
je namreč diplomirala iz južnih 
slovanskih jezikov, torej srbščine/
hrvaščine/bosanščine, zraven pa še iz 
madžarščine in latinščine. Nekaj časa je 
tudi študijsko bivala v Novem Sadu. Da 
bi bila mera polna, je nekaj časa prebila 
še v Bolgariji, kjer se je podrobneje 
seznanila z bolgarščino. V poletnih 
mnesecih, ko je v Mariboru, predvsem 
njegovem pokrajinskem arhivu, zbirala 
gradivo o TAM-u, pa se je zbližala še s 
slovenščino, ki jo že kar dobro razume, 
govori pa še ne. 

Ulrike zagotavlja, da njena doktorska 
prizadevanja niso nič nenavadnega, saj 
v nekdanjih državah, ki so bile zakrite 
z železno zaveso, na veliko preučujejo 

svojo novejšo preteklost, tudi zato, da 
bi bolje razumeli še vedno trajajočo 
tranzicijo v smeri demokracije in tržnega 
gospodarstva. In dodaja: “Doslej sem 
se pri vas največ posvečala proučevanju 
dokumentarnega in zgodovinskega 
gradiva, ki je na voljo. Načrtujem 
tudi pogovore z ljudmi, ki so delali v 
proizvodnji in tako na sistematičen način 
obdelati vse tisto, kar je tvorilo vsakdanjik 
delavcev v obravnavanem obdobju 
– od prihoda na delo, dela samega, 
zdravstva, izobraževanja, dopustov 
oziroma počitnic, praznikov, delavskih 
počitniških domov in podobno.”

Pri teh prizadevanjih sta ji med obiskom 
v Coni Tezno, ki si jo je tudi ogledala, 
pomagala Gorazd Bende, direktor 
Zavoda PPC Tezno, in Zvonko Slana, 
kadrovsko-poslovni svetovalec. Oba 
imata bogate izkušnje v nekdanjem 

TAM-u, prvi na vodilnih mestih, drugi 
predvsem kot sekretar TAM-ovega 
sindikata. 

Ulrike Schult iz Leipziga

Nemka pripravlja doktorat o 
TAM-u!

Ulrike Schult

Zbiranje novih podatkov o delavcih nekdanjega TAM-a
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ko ni vodotoka, iz školjke izsesava. 
Zrak je po ceveh speljan skozi filter in 
steno na plano, v bloku pa lahko tudi 
v odzračevalni jašek. Jernej Trebše: »Žal 
na šoli nimamo orodja za obdelovanje 
plastike, zato iščeva podjetje, ki bi 
izdelalo prototip najine rešitve. Ob  
tem naj dodam, da izsesavanje 
onesnaženega zraka že poznajo na 
ladjah in jadrnicah, vendar sva midva 
pripravila rešitev za večje sisteme. 
Seveda je tudi ta segment najinih rešitev 
del patentnega predloga«. 

Junija letos so že šestič zapovrstjo 
izpeljali, tokrat v romunskem Iasiju, 
inovacijsko-promocijski projekt 
z naslovom Euroinvest. Gre za 
vseevropsko predstavitev in promocijo 
ustvarjalnosti mladih na področju 
inovacij. Na njej sta tokrat bila uspešna 
tudi dijaka Srednje strojne šole v okviru 
Tehniškega šolskega  Centra Maribor, 
ki deluje v neposredni soseščini Cone 
Tezno. To sta bila Elisey Ozerov iz 
Ruš in Jernej Trebše iz Maribora, ki to 
jesen nadaljujeta šolanje v zadnjem, 
četrtem letniku izobraževanja za 
strojnega tehnika. Fanta sta za svoj 
dosežek prejela zlato odličje že na 
slovenskem državnem tekmovanju, 
srebrno priznanje pa na sejmu Inova 
v Zagrebu. Njun mentor je profesor 
Vili Vesenjak, katerega srednješolski 
nadarjenci redno prejemajo vidna 
priznanja.

V osredju dogajanja je 
straniščni kotliček za 
izpiranje školjke. Jernej 
Trebše: »Najina želja in 
namen je bil zmanjšati 
hrup pri polnjenju vode 
in preprečiti neprijetnim 
vonjavam vstop v 
okoliški prostor oziroma 
prostore.  Za zmanjšanje 
hrupnosti sva predelala 
polnilni ventil, da sva ga 
lahko potopila v vodo. 
To je bila posledica ideje, 
da bi voda sama dušila 
svoje šumenje. Tako 
nama je hrupnost uspelo 
zmanjšati za nekih 60 
odstotkov. Gre torej za 
inovacijo, stvar pa je tudi 
v postopku patentiranja.« 

Po besedah Eliseya Ozerova je 
glavni motiv za njun dosežek bilo 
zagotavljanje referenc za čas, ko bosta 
iskala zaposlitev. »Ideja se je porodila, 
ko sva ugotovila,  da se najini starši 
tedaj, ko bi radi že spali, jezijo, ker se 
po bloku širi hrup izplakovalnih voda 
v straniščih. Glavni problem je bil tlak 
v ceveh, ki sproži čezmerno šumenje. 
V bistvu sva le nekoliko zamenjala 
kompozicijo oziroma razporeditev 
prisotnih elementov. Polnilni ventil sva 
preprosto prestavila na dno kotlička 
in dodala še nekaj predelav, kar vse je 
vplivalo na čim manj hrupno odpiranje 
in zapiranje ventila.«

Sočasni element nagrajene inovacije 
pomeni naprava za odzračevanje WC 
školjke. Speljana je po isti cevi, po kateri 
se voda izteka v školjko, a se zrak tedaj, 

Tudi v Romuniji nagrada za dijaka Tehniškega šolskega centra Maribor

Iz WC-ja manj hrupa in 
smradu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tudi v Romuniji nagrada za dijaka Tehniškega šolskega centra Maribor

Nagrajenca Jernej Trebše in Elisey Ozerov z mentorjem prof. Vilijem Vesenjakom
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proizvodnja • Kdo ustvari največjo vrednost

pri nastajanju blaga kot tudi v storitveni 
dejavnosti, dobrodošlih na trgu in ki so 
ključ za ustvarjanje novih proizvodov, ki 
tvorijo osnovo gospodarske stabilnosti 
in želenih makro ekonomskih ter 
socialnih ciljev. 

Kljub nastopu finančne in gospodarske 
krize v letu 2008 je evropska industrija 
po merilu R & D, ki se nanaša na 
stroške in tveganja znotraj EU, 
ostala konkurenčna in trajnostno 
perspektivna. Kljub temu pa znastveno-
razsikovalna dejavnost in inovacijska 
prizadevanja potrebujejo dodatno 
državno oziroma družbeno podporo, 
kot je to že uveljavljeno v ZDA in  
na Kitajskem.  

Približno desetina ali 9,8 
odstotka vseh podjetij v 
EU, katerih dejavnost  ni 
finančno-poslovne narave, 
velja za ‘proizvodno’, in to med 
skupaj dvema milijonoma  
‘nefinančnih’ podjetij. Tako 
je zapisano v publikaciji 
Tovarne prihodnosti 
(Factories of the future), ki 
sta jo konec lanskega leta 
izdala Generalni direktorat 
za raziskovanje in inovacije 
in Generalni direktorat za 
industrijske tehnologije 
Evropske komisije.  Zavoljo 
zanimivosti za prav slehernega 
podjetnika, tudi v Sloveniji, 
ki je proizvodno naravnan, 
bomo v naslednjih številkah 
Contacta povzeli nekaj 
najbolj aktualnih poudarkov 
iz te zanimive knjige. 

Proizvodni  sektor na omenjenem 
območju je leta 2009 zaposloval 
31 milijonov ljudi in je ustvaril 
za 5,8  milijarde evrov prometa ter za 
1,4 milijarde evrov dodane vrednosti.  
Glede na ta merila je bila proizvodna 
dejavnost druga največja sekcija znotraj 
nefinančnega gospodarstva EU glede 
na delež oziroma prispevek zaposlenega 
(22,8 odstotka). Glede na dodano 
vrednost pa je proizvodni sektor s 25 
odstotnim deležem celo na prvem 
mestu znotraj obravnavanih razmejitev 
v gospodarstvu. Izvoz EU večinsko 
sloni na blagu, ki je plod proizvodnih 
dejavnosti. Njihov delež je v letu 2011 
presegel 80 odstotkov prilivov od izvoza. 
Vrednost izvoza strojev in naprav ter 
vozil je to leto dosegel tisoč milijard 
evrov in je bil za okrog 40 odstotkov 

večji kot leta 2009. 
Še več, strojegradnja pomeni hrbtenico 
proizvodne industrije v Evropi. Mikro-, 
majhna- in srednje velika podjetja 
zagotovijo okrog 45 odstotkov dodane 
vrednosti proizvodnje in omogočajo 
kar 59 odstotkov vseh delovnih mest v 
proizvodnih dejavnostih. Proizvodnja 
je ključnega pomena glede na novo 
nastajajoče trge. Novi trgi, ki nastajajo 
zahvaljujoč napredku na področju 
znanosti in inovativnosti, bodo 
revolucionirali evropske kapacitete v 
smeri ekspanzije tako tradicionalne 
kot tudi novo porajajoče se industrije. 
Proizvodnja je nepogrešljiv element 
inovacijske verige: zagotavlja razvoj 
tehnoloških inovacij, uporabnih tako 

Pomembnost proizvodnje

Sektor, ki v EU ustvarja 59 
odstotkov delovnih mest

Vse ceste vodijo v proizvodni sektor

Revija Contact 09_2014_Novo.indd   22 10/1/2014   11:57:33 AM



23Informator poslovno proizvodne cone Tezno • jesen 2014

eko proizvodnja • Denar iz državne blagajne

Odhajajoča vladna ekipa 
se je na dopisni seji v prvi 
polovici septembra seznanila 
z investicijskim projektom 
podjetja Durabus d.o.o., 
ki deluje v Coni Tezno kot 
naslednik Tovarne vozil 
Maribor (TVM). Kot so zapisali 
v sporočilu za javnost vlada 
podpira projekt z naslovom 
Električni avtobusi na 
inovativno polnjenje (BETIC) 
- razvoj električnih avtobusov 
in podporne infrastrukture za 
javni transport v mestih oz. 
podobnih okoljih, s katerim 
želi Durabus razviti električne 
avtobuse in podporno 
infrastrukturo za javni 
transport.

Moralno podporo vlade je tako 
Durabus dobil, ne pa še tudi 
finančno, ki jo pričakuje kot 
spodbudo za uresničitev svojega 
projekta. Vlada v odhajanju je 
namreč menila, da formalni 
pogoji za dodelitev spodbude 
niso izpolnjeni, vendar to še ne 
pomeni - so zapisali v sporočilu za 
javnost -, da sofinanciranja s strani 
države ne bo. Gospodarskemu 
ministrstvu je bilo naloženo, naj na 
podlagi ustrezne vloge nemudoma 
ugotovi izpolnjevanje pogojev,  
potrebnih za dodelitev 
finančne spodbude in poda 
predlog o dodelitvi spodbude. 
Rok izpeljave naloge je  
znašal 60 dni od  sprejetja sklepa v  
vladno proceduro. V Durabusu 
seveda upajo, da se bo vse izteklo 
tako kot so načrtovali. Sedaj je 
stvar odvisna že od nove vlade. 

Durabus

Vladna podpora, denarja 
še ni

Nič emisij, za sedaj pa tudi še nič denarja

Durabusov letališki avtobus pred transportom daleč na tuje trge
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Dostop do interneta za poslovne uporabnike z optičnim 
omrežjem Cone Tezno in operaterjem Mega M

Z visoko simetrično hitrostjo in stabilnostjo delovanja je dostop do interneta preko optičnega 
omrežja prilagojen najzahtevnejšim uporabnikom. Če na vaše bakrene vodnike vpliva okolica, 
se vam to pri uporabi optičnih vlaken ne bo zgodilo. 

Z redundantnimi visoko zmogljivimi optičnimi povezavami omrežje Mega M zagotavlja 
neposredno izmenjavo prometa z vsemi slovenskimi operaterji. Zanesljivo globalno 
povezljivost vam omogočamo s pomočjo več zmogljivih povezav v vseh pomembnejših 
vozliščih Evrope in sveta. 

Najpomembnejše prednosti dostopa do interneta preko optične povezave so: 

•	 simetrična	hitrost	prenosa	podatkov
•	 zanesljivost	dostopa
•	 zagotovljene	hitrosti	

Vsi paketi za dostop do interneta preko optike že v osnovi vključujejo določeno število 
govornih kanalov, kar pripomore k večji optimizaciji telekomunikacijskih storitev v podjetju.

Za več informacij smo dosegljivi na telefonski številki 03 777 0000 ali na e-naslovu  
prodaja@mega-m.net

Mega M d.o.o., Velenje, Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje
Mega M d.o.o., PE Maribor, Cesta k Tamu 11, 2000 Maribor
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