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Kazalo

Univerza v MariborU 
se vrača k svojim koreninam

 v projekt invest in maribor vključena tudi Cona tezno
priložnosti v 97-milijonski provinCi shandong
javni mestni avtobus odslej po vsej Coni tezno

strokovnjaka za konservatorstvo o tem, kako zaščititi njene presežnike
ob tem, kaj vse skriva paviljon v ješenCi, zastane dih
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Uvodnik

Letošnje leto ne bo šlo v pozabo kar tako. Pri tem mislim predvsem na 
vinogradnike. Povsem drugače je zadnje obdobje označila begunska 
kriza. V ospredje se tudi uradno prebija vprašanje, ali je Slovenija pri-
pravljena na prihod večjega števila beguncev – deset, dvajset, trideset 
tisoč...? Sicer pa je glede tega vprašanj veliko več kot odgovorov.

Eno od najpomembnejših je, ali je Evropa za begunce res obljubljena 
država. Temeljno vprašanje, ki se postavlja je, koliko je med begunci 
pregnancev in žrtev vojnih razmer, kolikšen pa je delež ekonomskih 
migrantov. V kolikšni meri ti ljudje pomenijo izboljšanje slabe demo-
grafske podobe matere Evrope, v kolikšni meri pa so pretnja kulturo-
loškim okvirom našega bivanja? Prišleki so namreč polni pričakovanj 
glede sprejemljivosti in tolerantnosti okolja, v katerega prihajajo, 
čeprav navade iz njihovih domovin niso pisane na kožo drugače misle-
čih in verujočih.  Vsekakor pa begunci v sebi nosijo upanje.  Prav to pa 

pomeni tisto žlahtno spodbudo, ki današnjemu mlademu rodu primanjkuje, ali drugače povedano, smo 
jim jo odvzeli. Sem predstavnik generacije, ki so ji sanje pomenile spodbudo. Mladim, ki jim praviloma 
ne glede na staranje prebivalstva in spremembe pogojev upokojevanja ne dovolimo »priti zraven«, pa 
so jim te večidel odvzete. Zagotovili smo jim le neodtujljivo pravico do poplačila včerajšnjih in današnjih 
dolgov, ki smo jih ustvarili mi, starejši.

Zanimivo  je, da slika begunskih prošenj za njihovo dokončno ustalitev nekje v Evropi kaže, da Slovenija 
ni država, kjer bi se bilo vredno ustaliti. Naše gospodarsko okrevanje, zmanjšanje proračunskega pri-
manjkljaja in dejanski dvig bonitetnih ocen so še vse premalo za drugačno, svetlejšo prepoznavnost Slo-
venije. Naj dodam, da je resnica velikokrat takšna, kot jo vidijo drugi. Sami pa smo na pozitivne premike, 
ki še nimajo značaja trajnosti, planili v želji po dodatnem rezanju družbenega kolača.   Takšno razmišlja-
nje, kaj komaj praksa, sta pravi humus za razvoj nove gospodarske krize. Skratka, vse to bi lahko pomeni-
lo klofuto gospodarskim prizadevanjem, predvsem pa izvoznikom, ki pomenijo svetlo točko sedanjega 
domačega gospodarskega trenutka. A dogajanja, kot je denimo izpustna afera v VW, lahko tudi nam 
povzročijo precejšnjo škodo. Vsekakor bodo okoljsko najmanj ozaveščeni najbolj lopnili po tej blagovni 
znamki. Le upamo lahko, da se bo kljub lumpariji nemški koncern izvil iz tega primeža, predvsem seveda 
zavoljo nesporne kakovosti svojih produktov. Dodal bi še, da se je prizadevanjem za internacionalizacijo 
poslovanja obstoječih podjetij in privabljanje novih – pohvalno – pridružila tudi Mestna občina Maribor.  
Pri tem mislim predvsem na nedavno uspešno izveden slovensko-beloruski poslovni forum.

Če se naj nekoliko vrnem nazaj, bi rekel, da so politiki in gospodarstveniki interesno prepleteni, a so 
hkrati gospodarstveniki in politika danes precej daleč drug od drugega. Sicer je res, da je z gospodar-
stveniki precej težko živeti, a je vredno poskusiti. Za razliko od politikov, s katerimi – hočeš nočeš – mo-
ramo živeti. To, kar jih povezuje, pa je velika moč, ki jo premorejo oboji. A se žal prepogosto ne zavedajo, 
da to pomeni tudi veliko odgovornost.

Kljub vsemu povedanemu razlogov za optimizem ne manjka. Kot sem nakazal že uvodoma, se namreč 
obeta izjemni vinski letnik...

Vino odlično, 
gospodarstvo malo manj
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Gorazd Bende
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Univerza v Mariboru 
se vrača k svojim koreninam

Maribor je drugo največje mesto v 
Sloveniji in metropola severovzhodne 
Slovenije. To je stavek, ki se pogosto 
uporablja, kadar govorimo o našem 
mestu. Zame je Maribor eno najlepših 
srednjeveških mest v tem delu Evrope, 
mesto, ki ima svojo univerzo in bogato 
kulturno dediščino. Pa vendar se 
moramo soočiti z resničnostjo stanja, v 
katerem se je znašlo. 

Maribor je še vedno drugo največje 
slovensko mesto po številu prebival-
stva, žal pa se več ne more pohvaliti 
s svojo gospodarsko močjo, ki jo je 
imelo v preteklosti. Z gospodarsko 
krizo v 80. letih prejšnjega stoletja in v 
tranzicijskem obdobju, ko se je sesula 
stara industrija, se je socio-ekonomska 
kriza samo še poglabljala. Ali mesto res 
še pomeni metropolo severovzhodne 

Slovenije? Slovenija je razdeljena na 
dve kohezijski regiji NUTS 2 – Zaho-
dno in Vzhodno Slovenijo in dvanajst 
NUTS 3 regij. Maribor spada v Vzhodno 
kohezijsko regijo in v Podravje, kamor je 
vključenih 41 občin. Na osnovi izbranih 
socio-ekonomskih kazalnikov lahko 
ugotovimo, da ne le Maribor, temveč 
celotna Vzhodna kohezijska regija 
gospodarsko in socialno zaostaja za Za-
hodno kohezijsko regijo. Gospodarske 
spremembe v času deindustrializacije 
so se namreč najprej pokazale v regijah, 
kjer sta prevladovala stara, klasična 
industrija in ekstenzivno kmetovanje. 
Večina deindustrializacije v Vzhodni 
kohezijski regiji ima vse značilnosti ne-
gativne deindustrializacije, kar se kaže v 
upadu števila aktivnega prebivalstva in 
povečani stopnji registrirane brezposel-
nosti. Prav tako je neugodna struktura 

bruto dodane vrednosti po sektorjih go-
spodarskih dejavnosti. Posledice upada 
bruto družbenega produkta  so delovne 
migracije in staranje prebivalstva.

Danes je zelo pomembno, da 
razumemo, da je znanje postalo ključno 
za regionalne, inovativne in razvojne 
procese. Vsak razvoj je pogojen s spo-
sobnostjo okolja do uvajanja in iskanja 
novih inovativnih rešitev. V ospredje 
regionalne inovativne in družbeno 
gospodarske razvojne politike stopa 
vloga znanstveno-raziskovalnih in izo-
braževalnih institucij. Institucije znanja 
sodelujejo pri reševanju globalnih izzi-
vov in prispevajo h gospodarskemu in 
tehnološkemu razvoju ter družbenem 
napredku lokalnih skupnosti in regij. 
Spodbujanje posameznikove podjetni-
ške  miselnosti, ki v osnovni definicije 
pomeni prepoznavanje kakršne koli 
potrebe in njeno izpolnitev, vodi k od-
prtosti do inovativnosti, širjenje znanja, 
izkušenj ter sodelovanja.

Univerza v Mariboru je bila ustano-
vljena s samoupravnim sporazumom 
o združitvi visokošolskih zavodov v 
Mariboru. Republiška skupščina je spo-
razum potrdila in tako je bila Univerza v 
Mariboru pravno veljavno ustanovljena 
julija 1975. Letos praznuje 40. obletnico 
svojega delovanja, združuje 17 fakultet, 
vključuje 20 000 študentov in 2000  
zaposlenih. Prav je, da se ob tem jubileju 
zavedamo, da so v Mariboru visokošol-
ske ustanove nastajale v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja, zaradi potreb 
gospodarstva, predvsem industrije. 
Maribor je bil po letu 1945 najmočnejše 
industrijsko mesto v Sloveniji in med 
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Letos je Univerza v Mariboru 
pristopila k podpisom sporazumov z 
lokalnimi skupnostmi v Vzhodni ko-
hezijski regiji. Tudi z Mestno občino 
Maribor je dogovorjeno sodelovanje. 
Skupaj želita ustvariti inovativno 
okolje,  ki bo z razvojem, ustvar-
janjem in prenašanjem ključnih 

znanj pripomoglo h kakovostnemu, 
uravnoteženemu, trajnostnemu in 
družbeno odgovornemu razvoju 
Mestne občine Maribor, Univerze v 
Mariboru in Republike Slovenije, kot 
v pričujočem prispevku poudarja 
njegova avtorica, dr. lučka lorber, 
izredna profesorica z oddelka za 

geografijo Filozofske fakultete 
univerze v Mariboru, ki je tudi 
njena prorektorica. V uredništvu 
Contacta ne dvomimo, da bi se v te 
razvojne procese lahko tvorno vklju-
čila tudi Cona Tezno z vso pestrostjo 
svojih podjetij in ustanov. 

Izr. prof. dr. Lučka Lorber
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prvimi v Jugoslaviji. S svojo akumulacijo 
je pomagal razvijati druga industrijska 
središča, pri tem pa je sam zaostajal v 
razvoju. Eden izmed najpomembnejših 
vzrokov zaostajanja je bilo pomanjkanje 
strokovnih kadrov tako v gospodarstvu 
kot v negospodarstvu. Dotok visokošol-
skih kadrov iz Ljubljane je bil minima-
len. Zato je bilo povsem naravno, da se 
je iz gospodarstva vedno bolj glasno 
slišala zahteva po ustanovitvi visoko-
šolskih zavodov, ki bodo izobraževali 
strokovnjake različnih profilov. 

Z visokošolsko reformo v 60. letih 
prejšnjega stoletja je bil omogočen na-
stanek visokih šol, najprej višje komer-
cialne šole in nato višje tehniške šole. 
Takratne osnovne zahteve visokošolske 
reforme so bile: široka demokratičnost 
visokošolskega sistema, ki naj omogoči 
študij do najvišjih možnosti vsakemu 
sposobnemu; stopnjevanje kot študijski 
sistem; inverzija študijskih smeri; tesna 
povezanost visokošolskih organizacij 
s porabniki visokošolskih kadrov in še 
posebej z gospodarstvom, ki naj dobi 
odločilni vpliv na vsebino vzgojno 
izobraževalnih programov; obrnjenost 
visokega šolstva k aktualnim družbenim 
problemom: posebno skrb in poudarek 
izrednemu študiju, ki naj omogoči že 
zaposlenim dopolniti znanja, ter večja 
vloga študentov pri vodenju visokošol-
skih organizacij (Bračič, 1983).

kaj pa danes, ali je kaj drugače?
Bolonjska reforma je definirala 

vlogo evropskih univerz na podobnih 
principih: zagotoviti vsem enake mo-
žnosti in dostopnost do visokošolske-
ga izobraževanja; visokošolski študij se 

naj oblikuje v treh študijskih stopnjah; 
študijski programi se naj razvijajo 
skupaj z delodajalci; izobraževanje naj 
bo v tesni povezavi z raziskovanjem 
za potrebe človeka in okolja; visoko 
šolstvo mora zagotoviti oblike vseži-
vljenjskega izobraževanja; študenti 
so ključni partnerji pri oblikovanju in 
izvajanju študija ter vrednotenju kako-
vosti visokošolskega izobraževanja.

S prostorsko razmestitvijo svojih 
fakultet je Univerza v Mariboru prisotna 
v šestih slovenskih NUTS 3 regijah. 
Predstavlja regionalno univerzo, ki se 
aktivno vključuje v regionalni razvoj z 
raziskovalnimi projekti, patenti in inova-
cijami v sodelovanju z gospodarstvom, 
razvojnimi agencijami in deležniki odlo-
čanja na lokalni in regionalni ravni. Ak-
tivno sodelovanje Univerze v Mariboru 
pri razvoju gospodarstva na lokalnem 
in regionalnem nivoju je opredeljeno 
kot ključna prioriteta njenega razvoja 
v naslednjem obdobju. Vse bolj razvija 
svoje tretje poslanstvo, sodelovanje 
z okoljem za potrebe trajnostnega in 
družbeno odgovornega razvoja.

S programom Obzorja 2020 je 
Evropska unija zagotovila raziskavam 
in inovacijam največji obseg finančnih 
sredstev doslej, v obsegu osemdesetih 
milijard evrov. Prednost pri črpanju sred-
stev znotraj posamezne članice imajo 
manj razvite kohezijske regije. Za uspe-
šnost izvedbe projektov, ki zagotavljajo 
regionalni razvoj, je največja priložnost 
in odgovornost na institucijah znanja. 
Univerza v Mariboru, kot vodilna insti-
tucija znanja v Vzhodni kohezijski regiji,  
z modeli trojne vijačnice (sodelovanje 

univerz, industrije in vlade) in odprtih 
inovacij omogoča sinergijo različnih 
deležnikov tako na področju izmenja-
ve in nadgradnje znanj kot možnost 
dostopa do uporabe skupne znanstve-
no-raziskovalne opreme. V letu 2015 je 
UM pristopila k podpisom sporazumov z 
lokalnimi skupnostmi v Vzhodni kohezij-
ski regiji. Tudi z Mestno občino Maribor 
je dogovorjeno sodelovanje na področju 
trajnostnega in družbeno odgovornega 
razvoja mesta. Skupaj želita ustvariti 
inovativno okolje,  ki bo z razvojem, 
ustvarjanjem in prenašanjem ključnih 
znanj pripomoglo h kakovostnemu, 
uravnoteženemu, trajnostnemu in 
družbeno odgovornemu razvoju Mestne 
občine Maribor, Univerze v Mariboru in 
Republike Slovenije. Sporazum obvezuje 
Univerzo v Mariboru, da bo spodbujala 
izmenjave spoznanega v izobraževanju 
in znanosti za razvojne potrebe mesta 
in nudila strokovno pomoč  pri pripravi 
strateških in inovativnih rešitev, ki bodo 
prispevale k trajnostnemu urbanemu 
razvoju mesta. Prav tako bo univerza 
sodelovala pri oblikovanju vplivov na 
razvojne potenciale mesta in Vzhodne 
kohezijske regije ter pri vzpostavljanju  
in usmerjanju politike skladnega regio-
nalnega razvoja Republike Slovenije. 

Literatura: 
Bračič, Vladimir (1983). Nastanek 

in razvoj visokega šolstva v Mariboru. 
Kronika (Ljubljana), volume 31, issue 
2/3, str. 247-256. URN:NBN:SI:DOC-
ADXKHF79 from http://www.dlib.si

Avtor: Lučka Lorber (lucka.lorber@um.si)

Vzhodna SI Zahodna SI
število prebivalcev v 1000, 2014
povprečna starost, 2014

1.094
43,0

969
42,0

površina v km2, 2014
gostota poselitve, 2014

12.212 
88,7

8.061
120,7

bruto družbeni produkt na prebivalca, indeks SI = 100, 2013 83,2 118,6
bruto dodana vrednost v kmetijskih dejavnostih, 2011 4,4 1,5
bruto dodana vrednost v industriji, 2011 38,5 23,7
bruto dodana vrednost v storitvenih dejavnostih, 2011 56,8 74,7
bruto domači izdatki za rrd, % glede na SI, 2011 29,8 70,1
bruto domači izdatki za rrd, % od regionalnega bdp, 2011 1,7 3,1
stopnja delovne aktivnosti, 2012 56,0 58,9
stopnja registrirane brezposelnosti, 2012 13,6 9,9
delovni migranti med regijama, 2014 12.638 51.638

Tabela 1: Izbrani družbeno-gospodarski kazalniki kohezijskih regij, Vzhodna in Zahodna Slovenija (Statistični urad RS). 



Malodane za vsa 
gospodarska vozila

Tractus d.o.o. uspešno v Coni Tezno
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kakšne so korenine vašega 
podjetja?

Podjetje Tractus d.o.o. je bilo 
ustanovljeno leta 2004. Torej uspešno 
poslujemo že enajst let. Od nastanka 
pa vse do danes nenehno rastemo in se 
razvijamo. Narašča tako naš letni pro-
met kot tudi ponudba izdelkov, ki jih 
tržimo. Začeli smo ozko specializirano, 

z izdelki s področja avtoelektrike za to-
vornjake, prikolice in avtobuse, temu pa 
smo postopoma dodajali posamezne 
produktne skupine. Blago dostavljamo 
strankam po vsej Sloveniji, tudi po 
pošti. A kupci nas lahko obiščejo tudi v 
naši trgovini, ki se nahaja v Coni Tezno, 
na Cesti k Tamu 21. Ta trenutno zajema 
površino 330 kvadratnih metrov.

znani ste po tem, da sledite 
visokim standardom kakovosti?

Res je, že vrsto let nastopamo na 
slovenskem trgu kot pooblaščeni 
distributer svetovno priznanih proiz-
vajalcev delov za gospodarska vozila 
in industrijsko tehniko. Tržimo izdelke, 
ki nudijo visoko stopnjo funkcionalno- 
sti, dolgo življenjsko dobo in opti-

Direktorica Ivana Ristić Pelemiš

TracTus d.o.o.  je v sTrokovni javnosTi in širše znan predvsem po poslovni dejavnosTi dobave zahTevnih  

indusTrijskih izdelkov. pri Tem se osredoTočajo predvsem na gospodarska vozila vseh vrsT. o Tem in še čem  

smo se pogovarjali z direkTorico ivano risTić pelemiš.



malno varnost ter jih vsi priznani 
proizvajalci vozil  vanje vgrajujejo pri 
prvi vgradnji. Med naše prednosti 
lahko uvrstimo popolni asortiment 
izdelkov za vozila Mercedes-Benz, 
MAN, DAF, Iveco, Volvo, Scania in  
Renault. Dosledno sledimo najno-
vejšim tehničnim standardom. Kupci 
nas prepoznajo tudi po bogati zalogi 
izdelkov in kratkih dobavnih rokih, a 
tudi po konkurenčnih cenah.

kaj je vaše glavno poslovno vodilo? 
Predvsem se trudimo zagotoviti 

kupcu največ za njegov denar, čemur 
v poslovnem žargonu rečemo 'Best 

Buy'. V tak okvir sodi tudi prizadeva-
nje za nenehno rast in razvoj, tako 
podjetja kot celote in seveda tudi 
posameznikov v njem. Imamo mlad in 
dinamičen tim sodelavcev, ki je vedno 
pripravljen na nove izzive. Trenutno 
zaposlujemo šest ljudi, ki so tehnično 
in trženjsko visoko usposobljeni. 
Obseg našega dela se nenehno pove-
čuje in spreminja. Zato se tudi vedno 
znova porajajo potrebe po novih 
strokovnih kadrih. 

kaj pa kupci?
Na drugi strani naše podjetniške 

scene so seveda odjemalci. Naše pod-

jetje, kot rečeno, prodaja izdelke raz-
ličnim kupcem po vsej Sloveniji. Naši 
odjemalci so tudi vsa prepoznavna 
imena oziroma renomirana slovenska 
podjetja, ki se ukvarjajo z različnimni 
dejavnostmi. Mednje sodijo predvsem 
trgovska podjetja, ki tržijo rezervne 
dele za vozila, mehanične delavice 
oziroma servisi, industrijska podje-
tja, ki uporabljajo delovno opremo, 
kakršna so denimo viličarji, žerjavi in 
podobno. Med naše končne kupce pa 
velja prišteti predvsem tako večje kot 
tudi manjše avtoprevoznike, avtobu-
sna podjetja, komunalna in gradbena 
podjetja. Seveda, naši  najljubši kupci 
se vsekakor nahajajo v Coni Tezno, kar 
je tudi eden od razlogov, zakaj smo se 
priselili v to poslovno in industrijsko 
razvito okolje. Vsekakor pa smo pono-
sni, da smo dobavitelj tudi proizvajal-
cu vozil TAM Durabus.

Slišati je, da se boste v coni 
tezno prostorsko še razširili?

Seveda, v bližnji prihodnosti načr-
tujemo razširitev oziroma povečanje 
prodajno skladiščnih zmogljivosti za 
novih okroglih 450 kvadratnih metrov 
površine. Na ta način bomo lahko še 
dodatno povečali zaloge in še kako-
vostneje uresničevali pričakovanja in 
želje naših kupcev. 

prodajni program tractusa 
• avtoelektrika (Hella, Vignal, 

Aspöck, SWF, Erich Jaeger)
• ogledala (Mekra, Unitruck)
• priklopi in deli (Rockinger,  

Ringfeder)
• izpušni sistemi (Dinex, Asso)
• hlajenje (Mahle, Behr)
• vozniški sedeži in njihovi deli 

(Grammer, Isri)
• filter tehnika (Mahle, Knecht, 

Hifi)
• zavorna tehnika (Wabco, Hal-

dex, Knorr-bremse)
• zavorne ploščice in diski (Beral, 

PE original)
• sklopke (Sachs, Valeo)
• maziva (Shell, Eurol)
• deli za prikolice (SAF, BPW, Ror, 

Gigant)
• avtokozmetika
• pripomočki za tovor (Wistra)

Pročelje prostorov Tractusa v Coni Tezno
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V Coni Tezno že nekaj let uspešno 
deluje mariborska poslovna enota 
podjetja Avtomatic servis d.o.o., 
katerega sedež je v Ljubljani. Gre za 
podjetje, ki ni »kar tako«. O tem med 
drugim govorijo nekateri osnovni 
podatki in dejstva.  Pohvali se lahko, 
da je vodilni slovenski ponudnik 
storitev oskrbe s prodajnimi avtomati.  
Z inovativnim in celovitim pristopom 
kakovostne in zanesljive oskrbe 
skupaj s svojimi naročniki in uporab-
niki soustvarjajo trenutke dobrega 

počutja. Vizija podjetja je biti vodilni 
ponudnik storitev oskrbe za podjetja 
in ustanove v regiji ter prva izbira 
uporabnikov prodajnih avtomatov.

Osnovno ponudbo v avtomatih 
širom po Sloveniji tvorijo kava, topli 
napitki, pijače in prehranski izdelki. Za 
kako obsežno poslanstvo gre, deloma 
povedo tudi nekateri osnovni podatki. 
Tako Automatic servis danes, po 25 
letih obstoja, zaposluje več kot 200 
sodelavcev, ki skrbijo za zadovoljstvo 

več kot 2500 naročnikov in oskrbujejo 
več kot 10 000 prodajnih avtomatov.

Ustanovitev družinskega podjetja 
Automatic servis se je zgodila že  
davnega leta 1989, torej še pred 
osamosvojitvijo slovenske države. 
Leta 1999 so kot prvi uvedli program 
prodaje prehrambnih izdelkov v 
avtomatih, medtem ko je bil dve leti 
kasneje ustanovljen  Automatic servis 
BIH in se je začelo širjenje poslovanja 
na območje Jadrana. Leta 2003 so 

Automatic že tri leta uspešno v Coni Tezno

avtomati, ki ponujajo
kavo, tople napitke, pijačo 

in prehranske izdelke

Vodja enote Boštjan Sedej
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uporabnikom prvi omogočili možnost 
plačevanja z uporabo predplačniške-
ga ključka, leto dni kasneje pa je začel 
delovati brezplačni klicni centra za 
pomoč uporabnikom in naročnikom. 
Leto dni zatem je Automatic servis že 
prejemnik  certifikata kakovosti ISO 
9001 in certifikata za zagotavljanje 
varnosti živil - Codex alimentarius. 
Leta 2007 sledi vzpostavitev central-
nega IT sistema za podporo storitvi, 
leta 2009  pridobitev okoljskega 
certifikata 14001, ko Automatic servis 
celovito pristopi k skrbi za okolje. 
In tu je naposled še leto 2010, ko se 
zgodi medgeneracijska predaja  
vodenja podjetja.

Svoja prodajna mesta ima Automa-
tic servis v zdravstvenih in izobraže-
valnih ustanovah, industrijskih objek-
tih, na javnih lokacijah, bencinskih 
črpalkah, avtobusnih in železniških 
postajah ter trgovskih centrih, sem pa 
sodijo še t.i. rešitve po meri.  Trenutno 
je v poslovni enoti Maribor zaposle-
nih kar 20 ljudi, kar tudi nekaj pove o 
obsegu njihovega dela. Enota pokriva 
območje Podravja in Pomurja. Kot je 
povedal vojda mariborske PE boštjan 
Sedej je njihov cilj sproščati, povezati 
in motivirati ljudi, da naredijo več in 
v tem uživajo. »Vse, kar počnemo, je 
temu podrejeno. Ko gre za Automatic 
servis, ste lahko vedno prepričani, 
da bomo naredili vse, da presežemo 
pričakovanja.« 

Vse to ...

Pred skladiščnim prostorom v Coni Tezno

Takšen je videti avtomat, ki ga oskrbuje Automatic servis

... in tudi to se bo pretakalo skozi avtomate
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V projekt Invest in Maribor 
vključena tudi Cona Tezno

Občina kot promotor poslovnih priložnosti

z mesTne občine maribor sporočajo, da usTvarjajo prosTor za poslovno sodelovanje in predsTavljajo priložnosTi za Tuje 

vlagaTelje. s Tem se želi maribor predsTaviTi koT mesTo gospodarskih in invesTicijskih priložnosTi, privlačno za kapiTal, znanje, 

ljudi in življenje. v Ta namen bodo do konca leTa v mariboru, v (so)organizaciji mom, pripravili dve mednarodni poslovni 

konferenci oziroma foruma, medTem ko je eden, beloruski,  že za nami. konference oziroma forumi so namenjeni invesTiTorjem 

in podjeTnikom iz belorusije, irana in kiTajske. 

Vključena tudi Cona Tezno



asdasdasdLaor iureet, consed eummodipis nostin veniamc onulla feu facil-
lam velenibh esed dolut alit verosto ea feu feuguer sim zzril ero odolore 
rcinibh ectetummodio con henim nibh ex el utat nim inciliq uipissis augiat 
del ipsum illandiam, quipsum sandipit velisim el er senisit nulluptat, sisi tet 
amconsequis dignit autat pratum quissent ilisit la feugait nonsequis nos 
acip et alit lut iriusti smodiam doloreet wismodipit adiat, commodo lobore 
min er sectet, conse magnibh eu facidunt la accummod do consequam, 
quismodio odio doloreet luptat, quatie core min erilisi.
Tatue ming elit in velis nonse dolorpercil dip eseniatisim in exerosto 
commy nit la facilla alis ea augiat, consenisl ipsustrud mod dolor in veros-
tio dolore te volutpatue et augue tionsequis adit dit alisi tie tie volutpat.
Lum zzrit, suscipis aliscidunt iusto diametu msandion vel inim am quatum 
in vulputpatum quam duis nummolo bortie velenim ipsustie mincincilis 
num zzriustie vulla ad tinim irilis del iril duisse cortis exerat, sis niam veli-
quate dolorper seniscipisci eummy nulla facil essequat. Ut exer irilis ali
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Gospodarstveniki so že med 23. in 
25. septembrom imeli priložnost, da 
so se na konferenci v hotelu Habakuk 
seznanili z investicijskimi interesi 
potencialnih vlagateljev iz Republike 
Belorusije. Zanimanje je bilo precej-
šnje, o rezultatih pa za sedaj seveda 
še ni mogoče govoriti. V ospredju so 
bili interesi investitorjev iz Belorusije 
in načini, kako poslovno sodelovati 
s to pomembno državo, ki je članica 
Evroazijske gospodarske skupnosti in ki 
predstavlja izjemno vstopno točko na 
ta 180-milijonski trg. Sama Belorusija 
ima blizu 10 milijonov prebivalcev. Ti-
skovne konference MOM se je udeležil 
tudi  davlat Yusupov, uradni predstav-
nik Centra za mednarodno sodelovanje 
in razvoj Republike Slovenije v Republi-
ki Belorusiji.

Do konca leta bosta sledila še v okto-
bru iranski poslovni forum in v novem-
bru investicijska konferenca Kitajske. 
Maribor pa se, kot sporoča MOM,  na 
investicije pripravlja tudi projektno in 
organizacijsko. Tako je še pred konfe-
rencami investitorjem in gospodarskim 
subjektom dan na voljo tujejezični 
katalog Invest in Maribor, temu pa je 
namenjena tudi posebna spletna stran 
www.investinmaribor.eu, ki med dru-
gim predstavlja prepoznane naložbene 
priložnosti skupaj z drugimi koristnimi 
podatki za investitorje, s projekti pa se 
bo dopolnjevala sproti. Na mariborski 
občini se zavedajo, da je njihova vloga 
pri dokončni realizaciji investicij ome-
jena, a so odločeni ustvariti vse pogoje 

za revitalizacijo mariborskega gospo-
darstva.Seveda tudi njegovega jedra, ki 
se nahaja v Coni Tezno. 

Župan Mestne občine Maribor dr. 
andrej Fištravec je ob tej priložnosti 
povedal, da je ena od prioritet občine v 
skladu z njenimi pristojnostmi aktivno 
vzpostavljanje stimulativnega in prija-
znega poslovnega okolja za realizacijo 
poslovnih projektov, in dodal: »Kot 
veste se Mestna občina Maribor vsak 
dan srečuje s številnimi gospodar-
skimi in podjetniškimi izzivi. Skupni 
imenovalec velike večine je pomanj-
kanje sredstev za njihovo realizacijo. 
Možnosti same občine za zagotavljanje 
finančnih virov so podrejene številnim 
omejitvam. Investicijski procesi namreč 
niso odvisni le od občine, temveč tudi 
od države. V MOM smo se odločili, da 
bomo šli korak dlje. In sicer s predstavi-
tvijo investicijskih možnosti in priložno-
sti našega mesta ter njegove okolice. 
Aktivno pomoč tako ponujamo po eni 
strani gospodarstvu in podjetništvu, ki 
želi svoje poslovne projekte, s pomočjo 
občine in nacionalnih institucij, pred-
staviti investitorjem in potencialnim 
poslovnim partnerjem. Po drugi strani 
pa je naša želja investitorjem omogočiti 
neposredne kontakte, da se s poslovni-
mi projekti tudi seznanijo.« 

Županov svetovalec Marko kovačič 
pa je povedal, da v imenu zagona 
mariborskega gospodarstva iščejo 
poti, kako povezati gospodarstvo in 
podjetništvo v skladu z ekonomskimi 

globalnimi investicijskimi trendi. Rezul-
tat tega je projekt invest in Maribor – 
Welcome to Slovenia. Ob že omenje-
nih treh konferencah se bo mariborska 
gospodarska delegacija  udeležili tudi 
turške poslovne konference v Istanbulu 
novembra in v Dohi decembra, te dni 
pa so bili tudi v Moskvi in Beogradu. Ob 
tem je poudaril, da projekta ne delajo 
zase, temveč za podjetja, obrtnike in 
posamezne gospodarske projekte, zato 
so k sodelovanju povabili institucije, ki 
povezujejo te segmente. Projekt Invest 
in Maribor – Welcome to Slovenia so 
ocenila pozitivno in mu izrazila svojo 
podporo tudi ministrstva, pristojna 
za tovrstne pobude. Da bi zagotovili 
čim  močnejšo udeležbo mariborskih 
podjetij in tudi širše, so se odločili, da 
jih preko stanovskih združenj, GZS, 
Območno obrtno-podjetniške zbornice 
Maribor, ŠGZ, Podjetniškega inkubator-
ja Univerze v Mariboru in Cone Tezno 
povabijo k sodelovanju in jim omogo-
čimo sodelovanje na konferencah. Po 
Kovačičevih besedah bo spletna stran  
www.investinmaribor.eu služila ne le 
kot predstavitveni portal gospodarskih 
aktivnosti znotraj projekta, temveč tudi 
kot platforma investicijskih projektov, 
ki bi zaradi pomanjkanja sredstev in 
svežega kapitala ostali nerealizirani. 
Jeseni bodo objavili tudi razpis za 
sofinanciranje udeležbe gospodarskih 
delegacij MOM v tujini in razpis za 
sofinanciranje individualnih nastopov 
na mednarodnih sejmih v tujini za 
podjetja s sedežem v Mariboru. 

Detajl s predstavitve beloruskih investicijskih interesov



Priložnosti v 97-milijonski 
provinci Shandong

Poslovni obisk s Kitajske

pri koncu julija je na poslovni obisk v mariboru prispela 12-članska delegacija kiTajskih podjeTnikov iz province shandong, 

ležeče približno na sredini med presTolnico peking in poslovno »presTolnico« šanghaj na jugovzhodu najbolj obljudene 

države na sveTu. med svojim obiskom so si ogledali Tudi največjo kiTajsko invesTicijo v sloveniji, Tam durabus.
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Župan dr. Andrej Fištravec se rokuje s Shi Guangliangom, vodjem kitajske delegacije



Delegacijo je sprejel in pozdravil 
župan Mestne občine Maribor dr. 
andrej Fištravec, spremljal pa jo je 
tudi, ko je ta prišla na obisk v Cono 
Tezno. Sprva je obiskala podjetje TAM 
Durabus, ki je povezana s kitajskim 
kapitalom, zatem pa so bila na vrsti 
poslovna srečanja med kitajskimi go-
spodarstveniki in podjetniki iz Cone 
Tezno. Dogodek je bil v prostorih Gur-
manskega hrama. V uvodu srečanja je 
župan dejal, da je »slovenska družba 
postala postindustrijska družba. To 
pomeni, da industrija ni več centralna 
dejavnost v družbi, vendar je zaradi 
dolge industrijske tradicije še vedno 
strateška dejavnost v mestu. Rezul-
tati naših obiskov na Kitajskem so 
med drugim vidni v čedalje večjem 
zanimanju kitajskih poslovnežev za 
iskanje novih poslovnih priložnosti 
v Mariboru, o čemer pričajo številni 
poslovni obiski v mestu.« Župan je 
kitajske delegate povabil tudi na Slo-
vensko-kitajski poslovni forum v Mari-
boru med 9. in 11. novembrom 2015.  
Predstavitev prednosti lege, poslovnih 
priložnosti Maribora in dosedanjih 
mariborsko-kitajskih aktivnosti  je 
pomenila prispevek županove ekipe. 

Za sprejem se je zahvalil Shi guan-
gliang, vodja kitajske delegacije in 
namestnik generalnega direktorja Od-
delka za trgovino province Shandong. 
Pri tem je med drugim dejal: »Izjemno 
veseli smo sprejema vodstva občine 
in udeležbe mariborskih podjetnikov 
v okviru našega obiska v Mariboru. 
Ker prihajamo iz province, v kateri 
živi 97 milijonov prebivalcev, je naše 
zanimanje za poslovno sodelovanje z 
Evropo veliko, seveda tudi z Maribo-
rom. Vabimo vas, da nas v okviru tega 
novega sodelovanja kmalu obiščete 
na Kitajskem.« 
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Gostje so si Cono Tezno ogledali z Durabusovim avtobusom, vodil jih je županov svetovalec 
Simon Štrancar

Gospodarskih pogovorov sta se udeležila tudi direktor RTC d.o.o. Sašo Emin (drugi z leve) in 
prokurist Jože Pšeničnik (prvi z desne)

Poslovni pogovori se lahko začnejo
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»Podjetja v Coni Tezno bi lahko 
sodelovala že pri promociji  

poklicev na osnovnih šolah.«
Darko Kukovec, novi direktor TŠC Maribor

poTem ko je direkTor Tehniškega šolskega cenTra maribor prof. drago kamenik nenadoma zapusTil Ta sveT in s Tem Tudi svoj 
položaj v Tej usTanovi, je njen prvi mož posTal prof. darko kukovec. povabili smo ga k pogovoru, kjer se podrobneje predsTavl-

ja, zanimala pa nas je seveda Tudi njegova vizija sTanja in razvoja Te ugledne šolske usTanove in njena prepleTenosT s sosednjo 
cono Tezno. novi direkTor Tšc se je rodil 5. aprila 1960 v mariboru. osnovno šolo je obiskoval v limbušu , naTo pa je nadaljeval 

šolanje na Tedanji gimnaziji miloša zidanška, ki ji danes znova rečemo  ii. gimnazija. nadaljnja učna poT poT ga je vodila na 
TakraTno mariborsko visoko Tehniško šolo, danes fakulTeTo za sTrojnišTvo um, kjer je februarja 1986 posTal diplomirani 

inženir sTrojnišTva. v času šTudija je odslužil Tudi vojaško obveznosT.

Direktor TŠC prof. Darko Kukovec (foto: Vili Vesenjak)
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Bi lahko na kratko predstavili 
vašo dosedanjo poklicno pot?
Najprej bi rekel, da sem ob strokov-
nem izobraževanju čutil tudi potrebo 
po znanju tujih jezikov, tako, da sem 
se dodatno izobrazil v angleščini, kar 
mi je v življenju pogosto prišlo zelo 
prav. Sicer pa sem se že pred koncem 
študija leta 1985 zaposlil v mariborski 
Metalni, kjer sem imel kadrovsko šti-
pendijo. Po končanem pripravniškem 
stažu sem julija 1986 prevzel oddelek 
kontrole kakovosti v takrat največjem 
metalninem Tozd-u Tovarna investi-
cijske opreme. V oddelku je bilo zapo-
slenih približno 30 kontrolorjev. V tem 
času sem si nabral ogromno izkušenj, 
delo je bilo zelo pestro in zanimivo, 
zelo veliko smo delali za tuje trge. A  
že kmalu so za mariborsko gospodar-
stvo nastopili slabi časi, tako, da sem 
avgusta 1988 sprejel nov izziv in se 
zaposlil na tedanji Srednji kovinarski, 
strojni in metalurški šoli Maribor. Leta 
1996 sem postal pomočnik ravnatelja 
in vodja izobraževalne enote za po-
klicno izobraževanje, kjer smo mlade 
usposabljali za poklice v avtoservisni 
dejavnosti in kovinarstvu. Kovinarske 
programe  nam je kasneje ministrstvo 
odvzelo in jih preselilo na lokacijo 
tedanjega IKŠ na Tezno, kjer v okviru 
TŠC delujejo tudi še sedaj. 

Kakšna je vaša vizija razvoja 
TŠC Maribor sedaj, ko ste po-
stali njegov direktor?
Spomniti velja, da je TŠC nastal z zdru-
žitvijo dveh strojnih šol v Mariboru na 
eni lokaciji. Sledila so leta neprestanih 
sprememb, ko so nas združevali in 
razdruževali do sedanje organizacijske 
oblike, kjer so na tej lokaciji Srednja 
strojna šola z dijaškim domom, Višja 
strokovna šola in Medpodjetniški 
izobraževalni center. Vse te številne 
reorganizacije so vnašale v kolektiv 
nemir, ogromno energije smo trošili 
za nepotrebne vsakokratne birokrat-
ske postopke. Pri združevanju strojnih 
šol na tej lokaciji so ostale neizpol-
njene obljube o dokončni ureditvi 
šolskih prostorov in delavnic. Tako 
smo potrebovali kar nekaj let, da smo 
preselili delavnice na sedanjo lokacijo. 
Nedokončana pa je ostala obnova 
starega dela šole, ki je energetsko 
izredno potraten. Kaj ima to skupnega 
z vizijo? Želel bi, da sredstva, ki so na 
voljo, vlagamo v učno opremo, a mo-
ramo žal najprej energetsko sanirati 

staro stavbo, saj imamo z ogrevanjem 
zelo velike stroške.Takoj ko bo to 
uspešno končano, bomo vložili vse 
sile v posodabljanje učne tehnologije.

Recimo?
Zavedam se, da si učitelji, dijaki, 
starši in ostali strokovni delavci 
želimo dobro šolo, v kateri učenci 
prejmejo potrebno znanje, takšno, ki 
optimalno razvija njihove sposobno-
sti in potenciale, ki mlade ustrezno 
pripravi ne le za poklic, maturo in za 
nadaljnji študij, temveč tudi za izzive v 
življenju. Šola mora dijake usposobiti 
za skupinsko delo, reševanje proble-
mov in jih socializirati. Ta proces mora 
temeljiti na strokovnosti in korektnih 
odnosih med vsemi udeleženci v 
vzgojno-izobraževalnem delu, torej 
dijaki, študenti, učitelji in starši. Želim, 
da TŠC Maribor postane center, ki 
bo odgovarjal na izzive sodobnega 
časa in bo s svojim delom podpora 
gospodarstvu v Mariboru in širše v 
regiji. Postati moramo še učinkovitejši 
in posodabljati vsebine, metode in 
načine izobraževanja na vseh nivojih, 
da bomo zagotavljali uporabne in 
uspešne kadre za gospodarstvo. 
Našim dijakom in študentom bomo s 
tem tudi omogočili boljše možnosti za 
zaposlitev doma, pa tudi v tujini. Šola 
mora težiti k odličnosti in primerljivo-
sti z drugimi šolami v Sloveniji in v tu-
jini. Naš cilj je izobraziti kar najboljše 
kadre, predvsem za domače okolje.

Se vam zdi TŠC glede na svoj 
obseg in kakovost dovolj pre-
poznaven v širši javnosti?
Menim, da je TŠC Maribor že sedaj 
prepoznaven v širši javnosti, kar pa ne 
pomeni, da smo s stanjem zadovoljni. 
Težili bomo k temu, da bi bili še bolj 
prepoznavni. To bomo lahko dosegli 
samo z dobrimi rezultati dela in s 
sodelovanjem z ostalimi subjekti v 
prostoru. 

Kako vidite sodelovanje TŠC s 
subjekti v Coni Tezno?
Sodelovanj s subjekti v Coni Tezno si 
predstavljam na način, da bi zaintere-
sirana podjetja preko svojih združenj, 
kot sta denimo  Obrtno podjetniška 
zbornica Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije, sodelovala pri 
oblikovanju učnih vsebin pri odprtem 
delu kurikula. Vsekakor pa pričakuje-
mo, da bo nekaj naših dijakov opra-

vljalo praktično izobraževanje v delov-
nem procesu v podjetjih v Coni Tezno. 
Prav tako bomo poskusili vzpostaviti 
stike, s pomočjo katerih bi se lahko 
naši delavci seznanjali z novimi smer-
mi razvoja in to posledično prenesli v 
učni proces. Prav tako bi želeli organi-
zirati oglede in predstavitve podjetij 
in poklicev za naše dijake. Podjetja 
v Coni Tezno, bi lahko sodelovala že 
pri promociji poklicev na osnovnih 
šolah. Upam, da bodo podjetja našla 
interes tudi pri pomoči za posodablja-
nje opreme, kjer bomo lahko izvajali 
izobraževanja tudi za njihove potrebe. 
Vsekakor pa lahko že sedaj ponudimo 
kar nekaj izobraževanj, pripravljeni 
pa smo se tudi prilagajati potrebam 
morebitnih naročnikov. Skupaj lahko 
izvedemo usposabljanja za vsebine, 
ki so aktualne in potrebne. Seveda pa 
je možnosti še veliko, vse je odvisno 
od pripravljenosti za sodelovanje na 
obeh straneh. Mi smo za sodelovanje 
vsekakor odprti. 
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Cona Tezno ni le domovanje šte-
vilnih podjetij, ustanov in dejavnosti, 
marveč je tudi živahno prometno 
vozlišče. To sloni predvsem na mobil-
nosti oziroma prevozu okrog 3800 za-
poslenih na vsem območju poslovne 
cone ter logističnih potrebah več kot 

200 podjetij oziroma subjektov v njej.  
Zato v Zavodu poslovno proizvodna 
cona Tezno skupaj z merodajnimi de-
javniki z različnimi projekti skušamo 
kar najbolj funkcionalizirati mobil-
nost znotraj cone, uvesti varčevanja 
z energijo (URE),  tudi ob pomoči 

ukrepov za uporabo obnovljivih virov 
energije (OVE). Skratka, trudimo se 
slediti zelenim trendom za prihodnost 
in se zavedamo, da moremo na tem 
področju še veliko postoriti. Z malimi 
koraki počasi poskušamo spreminjati 
miselnost in narediti nekaj dobrega za 
nas in naše zanamce. En tak najnovejši 
mali korak (morda pa sploh ni tako 
mali?) je, da se je pred kratkim mestna 
avtobusna linija 13, ki povezuje  
Cono Tezno s Pobrežjem in mestnim 
središčem, sedaj razširila tudi v samo 
Cono Tezno.

Ko gre za prevoz in smiselno izrabo 
prostora, je osnovni  cilj slehernega 
mesta zagotavljanje trajnostne mobil-
nosti, zmanjševanje uporabe osebnih 
vozil ter spodbujanje uporabe 
javnega mestnega potniškega pre-
voza (JMPP). Vsi skupaj se zavedamo 
potrebe po vzpostavitvi učinkovitega 
sistema javnega mestnega potniškega 
prevoza, ki bi lahko ponudil alternati-
vo prevozom z osebnimi avtomobili.

Prav zato Zavod PPC Tezno v sode-
lovanju z Uradom za komunalo, pro-
met in prostor Mestne očine Maribor 
in podjetjem Marprom snuje razumni 
koncept, ki pa je v bistvu protisloven 
-  kako namreč zagotoviti javni prevoz 
najvišje možne kakovosti  po nizki 
ceni in ki bo prepričal veliko število 
prebivalcev, da se uprejo skušnjavi 
uporabe osebnega prevoza oziroma 
da bi zadovoljili svojo potrebo po 
potovanju na način, ko dajo prednost 
javnemu prevozu, ga preizkusijo in 

javni mestni 
avtobus  odslej
po vsej Coni tezno

Prilagajanje prometnim trendom

 



na koncu postanejo njegovi redni 
odjemalci, uporabniki. 

Omrežje avtobusnih prog v Ma-

riboru se že desetletja ne prilagaja 
spremembam v prostorski zasnovi 
mesta, mestni prevoz ima slabo javno 

podobo in je zaradi tega neprivlačen 
za nove uporabnike. Vzpostavitev 
privlačnega javnega mestnega potni-
škega prevoza oziroma vzpostavitev 
kakovostne ponudbe javnega prevoza 
je postal glavni cilj podjetja Marprom.  
Kakovostna ponudba  temelji na 
reorganizaciji omrežja JMPP, na novih, 
potnikom ter okolju prijaznih vozilih, 
informacijski tehnologiji in večjemu 
vključevanju uporabnikov pri predlo-
gih za izboljšave. 

Mestna avtobusna Linija št. 13 
(Črnogorska)  po Coni Tezno po 
novem krožno in v dveh smereh 
povezuje najpomembnejša območja 
v njej. V tem okviru je Cona Tezno s 
1. septembrom dobila kar 8 novih 
avtobusnih postajališč. Postajališča so 
oziroma še bodo primerno označena 
in opremljena tudi s klopcami, koši in 
tablo z voznim redom. 

javni mestni 
avtobus  odslej
po vsej Coni tezno

Postaje so (ali še bodo) opremljene s klopjo, košem za odpadke in informativnim stebričem

Na postaji pri poštnem logističnem centru na prevoz pogosto čakajo dijaki Tehniškega 
šolskega centra Maribor

Veselo skozi Cono Tezno ...
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Strokovnjaka za  
konservatorstvo o tem, kako 

zaščititi njene presežnike
 Cona Tezno kot območje kulturne dediščine
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koT je znano je v polnem Teku priprava novega osnovnega prosTorskega načrTa mesTne občine maribor, ki naj bi bil dokončan 

do leTa 2017.  v njegovem okviru bo svoje mesTo dobila Tudi kulTurna dediščina v coni Tezno, ki je manj zahTevna. bolj zahTevni 

segmenTi kulTurne dediščine, ki se je v indusTrijski obliki začela »nalagaTi« v času 2. sveTovne vojne, ko je Tod okupaTorska 

nacisTična država imela Tovarno leTalskih delov, pa bo obravnaval občinski odlok o zaščiTi kulTurnih spomenikov. 

Stara TAM-ova ‘kapija ‘  bo postala sestavni del tehniške kulturne dediščine
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K pogovoru smo povabili Srečka štaj-
nbaherja, vodjo Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), 
Območne enote Maribor, in deana 
damjanoviča, višjega konservatorja 
v isti ustanovi. Prvi nam je v nekaj 
stavkih razkril osnovno problematiko 
s področja varstva industrijske kultur-
ne dediščine v Mariboru in tudi širše, 
drugi pa je razgrnil osnovna dejstva o 
tej tematiki v sami Coni Tezno.

Pogovor s srečkom  
štajnbaherjem
Kateri so pri nas v Sloveniji 
glavni kriteriji oziroma pogoji 
za zaščito industrijske dedišči-
ne, torej posameznega indu-
strijskega objekta in naprave?
Pri oblikovanju in določanju meril 
oziroma valorizaciji industrijske 
dediščine upoštevamo štiri skupne 
značilnosti, ki so osnova za kategorijo 
varstva, in sicer: prostorsko urbanistič-
ne, stavbno konstrukcijske, zgodo-
vinsko pričevalne in strojno tehniške 
značilnosti.

Kako ocenjujete raven zaščite 
industrijske dediščine v Sloveniji 
in posebej še na območju, ki ga 
pokriva mariborska enota ZVKD?
V Sloveniji smo se pomena industrij-
ske dediščine začeli zavedati dovolj 
zgodaj. Obstajajo podjetja, ki so 
spoznala vrednost, pomen tradicije 
in industrijske dediščine. Tu lahko 
izpostavimo staro elektrarno v Ljublja-
ni, železniški muzej, premogovnik v 
Velenju, predvsem pa Antonijev rov 
in ostale lokacije nekdanjega rudnika 
živega srebra Idrija, ki je vpisana v 
Unescov seznam svetovne dediščine. 
Na območju, ki ga pokriva naša enota, 
je zagotovo primer celovite obnove 
hidroelektrarna na Fali, ki je razglaše-
na za spomenik državnega pomena. 
Rudnik svinca in cinka Mežica ter že-
lezarna v Ravnah na Koroškem pa sta 
primera, kjer dediščino ohranjajo in 
situ – torej na lokacijah, kjer je nastala. 

Kje v Mariboru so primerki 
industrijske kulturne dediščine 
najbolj prisotni?
Mariborsko industrijsko oziroma 
tehniško dediščino lahko delimo na 
dva tipa; eden je vezan na prihod 
železnice v mesto pri koncu prve 
polovice 19. stoletja in z njo povezane 
objekte ter  infrastrukturo, drugi pa na 

razvoj industrije, ki je nastajala v času 
2. svetovne vojne ter se razvijala po 
njej. Takšen primer je tudi območje 
nekdanjega TAM-a, kjer je tudi največ 
zastopane tehniške dediščine. Zaradi 
razvoja industrije so bili zgrajeni 
številni objekti, ki so razglašeni za 
kulturne spomenike. Mednje sodijo  
upravne stavbe, delavska naselja, 
kakršno je npr. Delavska kolonija, 
Železničarska kolonija itd.. 

Je industrijska dediščina v Ma-
riboru primerno zaščitena? 
Mestna občina Maribor je zadnji 
veljavni odlok o zavarovanju kultur-
nih spomenikov sprejela leta 1992, 
ko je s področja tehniške dediščine 
zavarovala staro kurilnico v takratni 
tovarni TVT Boris Kidrič, kot tehniška 
spomenika pa sta bila zavarovana še 
železniški most in stari dravski most. V 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
se je tudi pričelo sistematično zbirati 
stroje in naprave iz opuščenih tovarn 
z namenom, da se nekoč predstavijo 
v muzeju tehniške kulture, kjer bi na 
enem mestu predstavili industrijski 
razvoj našega mesta. Eksponati so 
bili shranjeni nekaj časa v eni od hal 
na območju TAM-a, ob selitvi pa jih 
je dobršen del bil uničen. Obstajalo 
je nekaj lokacij za postavitev zbirke, 

denimo območje opekarne Košaki ali 
območje TAM-a, vendar so ekspona-
ti še zmeraj deponirani v nekdanji 
kaznilnici,  v soseščini Europarka. Sicer 
zbiranje eksponatov, ki predstavljajo 
premično tehnično dediščino, ne sodi 
v pristojnost ZVKD, marveč je to mu-
zejska dejavnost. Glede na to, da smo 
včasih o Mariboru govorili kot o jugo-
slovanskem Liverpoolu, lahko rečemo, 
da so nam ostale le drobtinice.

Kje so glavne ovire za mo-
rebitno pomanjkljivo zaščito 
industrijske dediščine, kaj bi 
bilo glede tega storiti?
Pri varovanju industrijske dediščine 
in njeni ohranitvi gre velikokrat za 
odločitve, ki so povezane s kapitalom. 
Kljub zaščiti in strokovnim stališčem 
imamo primere, ko so kvalitetni 
objekti industrijske dediščine zaradi 
nevzdrževanja propadli. V Sloveniji 
industrijska dediščina ni zavrže-
na, tako, da ni mogoče govoriti o 
kakšnem zaostanku za evropskimi 
trendi. V primerjavi z razvito Evropo je 
morda slovenska težava v tem, da je 
desetletje neizprosne vladavine trga 
uničilo dobršen del uglednih tovarn, 
tako, da se je ukinjena industrija  s šte-
vilnimi stroji in objekti znašla na kupu 
tehniške dediščine. Danes se žal le še 

Konservatorja Srečko Štajnbaher in Dean Damjanovič
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borimo za preostanek tistega, kar je 
ostalo; v večini primerov sta bila poli-
tika in kapital močnejša od strokovne-
ga stališča. Zato sta popularizacija in 
osveščanje širše laične javnosti toliko 
bolj pomembno.

Pogovor z deanom  
damjanovičem
Kako bi  na splošno ovrednotili 
pomen industrijske dediščine 
na območju nekdanjega TAM-a 
oziroma današnje Cone Tezno?
Govorimo o proizvodnem območju, 
ki je nastalo med 2. svetovno vojno 
in je bilo med bombardiranjem ob 
koncu vojne močno poškodovano. 
Razvoj avtomobilske industrije po 
vojni je pripomogel, da je na obravna-
vanem območju zraslo veliko število 
novih objektov. Razvoj območja po 
letu 1945 ima s spomeniškega vidika 
predvsem simbolno vrednost, prvotni 
objekti pa tudi arhitekturno in estet-
sko. Tako lahko rečemo, da ima ome-
njeno območje prostorsko urbanistič-
ne značilnosti in da lahko govorimo 
o možnosti ohranjanja posameznih 
pomembnih industrijskih kompleksov 
ter posledično s tem ohranjamo in 
prezentiramo industrijsko dediščino.

Kaj v Coni Tezno sodi pod kri-
terij kulturne dediščine in kaj v 
okvir odloka o zaščiti kulturnih 
spomenikov?
V Register kulturne dediščine je 
trenutno vpisana proizvodna hala, v 
kateri deluje Cimos. Naša ustanova 

pripravlja novelacijo Odloka o zaščiti 
kulturnih spomenikov iz leta 1991. 
Poleg obstoječe proizvodne hale bo 
v Register kulturne dediščine vpisan 
in predlagan za spomenik lokalnega 
pomena tudi vhodni portal v nekdanji 
TAM, bolj znan kot 'kapija' - ne toliko 
zaradi arhitekturnega ali likovnega 
pomena, marveč bolj zavoljo sim-
bolnega.  Tu je naposled tudi vodna 
postaja, zanimiva mreža podze-
mnih hodnikov, katere namen je bil 
pridobivanje tehnološke kakor tudi 
pitne vode ter izgradnja podzemnih 
prostorov ob morebitnem bombar-
diranju oziroma uničenju nadzemnih 
delov tovarne.

Kateri objekt je po vaši presoji 
največji dediščinski 'biser' Cone 
Tezno?
To je Cimosova proizvodna hala, ki 
še danes z opečno fasado in značilno 
streho kaže  svojo izvirno podobo. 
Predvsem pa je impozantna zaradi 
svojih dimenzij.

Kakšni so pogoji in roki za uve-
ljavitev zaščite, kako si njeno 
breme delijo lastniki in država?
Pobudnik za vpis v Register kulturne 
dediščine je lahko kdor koli, naloga 
naše službe pa je, da opravi eviden-
tiranje in valorizacijo ter pripravi 
strokovne podlage za predlog za 
razglasitev kulturnega spomenika. Ta 
stopi v veljavo, ko je objavljen v Ura-
dnem listu , v tem primeru v medob-
činskem uradnem vestniku, ipd. Sicer 

pa so pravice in obveznosti povezane, 
z dediščino, določene v Zakonu o 
varstvu kulturne dediščine, kjer je na-
vedeno, da je vsakdo dolžan ohranjati 
dediščino v skladu z zakonom in dru-
gimi predpisi. Ob morebitni sanaciji 
objekta kulturne dediščine si mora 
lastnik pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje, ki so osnova za pridobitev 
soglasja. Obstajajo določeni razpisi za 
sofinanciranje, ki pa so zadnjih nekaj 
let res bolj redki. Ti ob kandidaturi 
omogočajo sofinanciranje obnove 
kulturnih spomenikov. 

Menite, da bi industrijska  
dediščina v Coni Tezno lahko 
služila tudi turizmu?
Poznamo veliko primerov dobrih 
praks trženja industrijske dediščine. 
Kulturni turizem omogoča trajnostno 
upravljanje  in obnavljanje spome-
nikov. V evropskem merilu je gotovo 
najbolj prepoznavna Evropska pot 
industrijske dediščine. Glede na to, 
da na območju nekdanjega TAM-a 
govorimo o 'odprtem prostoru', kjer 
pa proizvodnja teče, ne vidim nobe-
nih težav, da bi si obiskovalci ogledali 
zunanjost objektov – arhitekturo. 
Vsekakor pa bi morali zgodbo posta-
viti širše, pri tem mislim predvsem 
na vključitev historičnih objektov za 
pridobivanje električne energije, kot 
sta HE Mariborski otok in HE Fala, ter 
Kidričevega s sedanjim Talum, ki so 
sestavljali celoto nekdanje prvotne 
proizvodnje. 

Tudi ’nazobčani’ strehi Cimosove proizvodne hale se obeta spomeniška zaščita
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ob tem, kaj vse skriva 
paviljon v ješenci, 

zastane dih

bralci Contacta so lahko kar v 
nekaj številkah naleteli na fotogra-
fijo tamovega avtobusa z začetka 
petdesetih let prejšnjega stoletja. 
imenitno prenovljen in vzdrževan 
»oldtimer« znamke taM, letnik 1951, 
je tako med drugim naokrog po coni 
tezno popeljal tudi  gospodarskega 
ministra Zdravka počivalška in še 
mnoge druge, ki jih je zanimal zavo-
ljo tamovega »starčka« še posebej 
zapomnljiv ogled tega prostora. 
vsega tega ne bi bilo brez joška 
obrovnika,  direktorja podjetja tao 
d.o.o.,  trgovina in avtoservis obrov-
nik. a častitljivi tamovec je komaj 
kaplja v morju: Joško obrovnik je v 
nekaj desetletjih zbral kopico starih 
vozil, tako osebna kot tovornjake 
in avtobuse, ter jih – večina jih je 
bila malodane v razsulu – vzorno 
obnovil ter konserviral. Med njimi je 

tudi nekaj motornih dvokoles. vse 
to, vključno z zbirko starih fotoapa-
ratov in nekaterih drugih drobnih 
tehničnih izdelkov, je sedaj shranje-
no v velikem pavilijonu na dvorišču 
obrovnikove družinske hiše v ješenci 
pri račah, kamor so se iz mesta pre-
selil že pred leti. 

Obrovnikov podjetniško »seme« 
je nekako v tridesetih letih iz majhne 
avtoelektričarske delavnice vzklilo v 
uspešno servisno in trgovsko pod-
jetje, specializirano za popravila ter 
vzdrževanje avtobusov in tovornja-
kov, čeprav se tam na koncu Melja 
ne branijo niti osebnih vozil. V TAO 
d. o. o. so med drugim zaposleni tudi 
žena Nada obrovnik, hči darja, zet 
bojan, ki je vodja prodaje nadomestnih 
delov, ter sin bojan, ki vodi servisne 
delavnice. Štipendisti podjetja pa so 
tudi snaha mihaela in vnuki Nade in 

Joška Obrovnika. A obrtniška tredicija 
rodbine Obrovnik sega še veliko dlje v 
preteklost: Joškov dedek je bil sodar, 
oče čevljar, po mamini strani pa so bili 
že nekaj generacij gostilničarji. Gre torej 
za eno najstarejših obrtniških družin v 
Mariboru. 

Joško Obrovnik je svojo delovno 
pot začel kot avtoličar v gradbenem 
podjetju Tehnogradnje, po petih letih je 
v prav tako gradbeniškem Konstruktor-
ju prevzel delo inženirja varstva pri delu 
in končal šolanje na Srednji tehniški šoli 
v Mariboru, smer elektrotehnika. Leta 
1980 pa se je odločil iti na svoje. Ob 
družinski hiši na mariborskem Taboru, 
blizu bolnišnice, mu je oče odstopil 
prostor za skromno delavnico, kjer je 
odprl obrt in postal tedaj tretji zasebni 
avtoelektričar v Mariboru. Že prvo leto 
je zaposlil vajenca, ki pri njem dela še 

Joško Obrovnik, zbiralec in prenovitelj starih vozil

Joško Obrovnik v TAM-ovem avtobusu Pionir iz leta 1951
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danes. Po petih letih samostojne  
dejavnosti v hišnem prizidku so se 
preselili na Meljsko cesto 60 v Mariboru, 
tedaj so bili že trije zaposleni. Narava 
dela je narekovala, da so dejavnost  
razširili na trgovino z avtomobilskimi 
deli in vgradnjo stekel za osebne  
avtomobile. V desetih letih dela na  
isti lokaciji je število zaposlenih naraslo 
na deset.

Osamosvojitev Slovenije je prinesla 
korenite gospodarske spremembe. Ste-
čaj je pogoltnil več večjih transportnih 
podjetij, pri popravilih in vzdrževanju 
avtobusov ter tovornih vozil je nastala 
vrzel. In prav tu je Joško Obrovnik našel 
svojo tržno nišo. V  Melju je kupil skla-
dišče nekdanje tovarne MTT, kjer ima 
danes 3.500 kvadratnih metrov pokri-
tega servisnega prostora in prav toliko 
parkirišč. TAO d. o. o., Trgovina avtoser-
vis Obrovnik danes zaposluje 25 ljudi. 
V karoserijsko-ličarski in mehanični 
delavnici opravljajo celovite avtoservi-
sne storitve za vse vrste vozil in znamk. 
Razvili so tudi specializirano ponudbo, 
namejeno predvsem tovornim vozilom 
in avtobusom, kot so denimo vzmeti, ki 
jih izdelajo sami, kar je za stranke - ob 
visoki kakovosti izdelka - najcenejša re-

šitev. Edini v Sloveniji ravnajo ukrivljene 
oziroma poškodovane šasije motornih 
vozil in avtobusov, premorejo pa tudi 
trinajst metrov dolgo in štiri metre 
visoko komoro za lakiranje avtobusov 
ter tovornjakov pa seveda avtopralnico 
za obe vrsti vozil.

Kolektiv je izredno homogen, 
fluktuacije skoraj ni. »Z dobro ekipo 
lahko veliko narediš,« poudarja Joško 
Obrovnik. In kakovost storitev je ena od 
prvih odlik tega podjetja. To se pozna 
tako pri sezonski naravi dela, kot je na 
primer jeseni ob obvezni menjavi gum 
in povečanem številu nezgod ob prvem 
snegu, kot tudi, ko gre za terensko delo, 
nabavo materiala, razvoz nadomestnih 
delov za karoserijske luči in delov ter 
stekla za kleparje po vsej Sloveniji. 
Pogodbeno popravljajo terenska vozila 
za Slovensko vojsko in avtobuse ter 
specializirana vozila večjih podjetij, 
kakršno je denimo Snaga. Z vsemi 
slovenskimi zavarovalnicami so sklenili 
pogodbe za škodne primere za osebna 
vozila, za tovorna vozila ter avtobuse pa 
za čas popravila edini v Sloveniji nudijo 
nadomestna vozila. Veliko v TAO d.o.o. 
sodelujejo tudi z avtoprevozniki.

Joško Obrovnik se pripravlja 
družinsko podjetje prepustiti hčerki in 
sinu. V celoti se želi posvetiti svojemu 
konjičku, restavriranju starih avtomobi-
lov. V svoji zbirki ima že več kot dvajset 
starodobnikov. Najbolj je ponosen na 
sinje moder avtobus Opel Blitz iz leta 
1939, ki ga je našel prijatelj na odpadu 
v Nemčiji. Obnavljal ga je leto dni, sedaj 
pa se z njim udeležuje starodobniških 
prireditev. Z mini tovornjakom Tatra 
iz leta 1927 pa je celo osvojil naslov 
državnega prvaka v spretnostni vožnji. 
Če bi bil mlajši, pravi, bi odprl delavnico 
za restavriranje starodobnih vozil, ki je 
v Sloveniji ni. Sicer pa svoj starodobni 
avtobus, po letu dni restavratorskih 
posegov veren posnetek tistega iz leta 
1939, tudi uspešno uporablja v promo-
cijske namene, saj vselej pritegne veliko 
pozornosti. Več kot omembe vredni so 
še trije avtobusni restavratorski dosežki 
Joška Obrovnika. To so Citröen RU 23, 
letnik 1954, že omenjeni Pionir TAM 
Maribor, letnik 1951, In Steyr 380,  
letnik 1960.

Kot pove Joško Obrovnik mu je Pio-
nirja TAM Maribor našel prijatelj na Slo-
vaškem, kjer je služil kot čebelnjak. Bil je 

Tega Forda je še 
 v dvajsetih letih prejšnjega stoletja uporabljal čebelar KirerNada in Joško Obrovnik v pavilijonu, kjer so shranjeni starodobniki

Takšen je bil videti Opel Blitz,  
preden je prišel v spretne roke Joška ObrovnikaStarodobni TAM-ov Pionir je redni gost v Coni Tezno



povsem zarjavelo ogrodje, brez notra-
nje opreme, motorja, stekel... Obnovili 
je popolnoma vse, tudi menjalnik, pa 
motor, sedeže, pod, strop, podvozje itd. 
Usnjene prevleke za sedeže in tekstilne 
obloga v samem vozilu je prispevala 
soproga Nada. Tako je z ogromno truda, 
tudi družinskih članov in sodelavcev, 
nastal v Sloveniji edini ohranjen avto-
bus tega tipa. Registriran  je s 17 sedeži 
in 23 stojišči. Ima originalen 6-valjni 
bencinski motor prostornine 3468 ccm 
in 72 KM, na 100 kilometrov pa porabi 
nič manj kot 35 litrov bencina. Še do-
bro, pravi Joško Obrovnik,  da so vožnje 
samo občasne, nanesejo  približno 200 
kilometrov na leto.

Ne smemo pozabiti še na eno dra-
gocenost zbirke Joška Obrovnika. To je 
mini tovornjak Ford A, s katerim je zna-
meniti mariborski čebelar Kirer prevažal 
čebele na pašo že leta 1928. Za to vozilo 
je ohranjeno tudi še uvozno dovoljenje 
in tehnični certifikat, ki ga je podpisal 

tedanji  veliki župan okraja Maribor. 
Sicer pa naš sogovornik obžaluje, 
da Maribor kot nekdanji industrijski 
gigant s »primerki«, kakršni so bili TAM, 
Elektrokovina, Metalna, Hidromontaža, 
Atmos, Strojna, MTT, Svila, Mariborska 
livarna, Zlatorog, Boris Kidrič, Vesna 
akomulatorji, Primat in še in še, ne pre-
more spodobnega tehniškega muzeja 
kot ga imajo druga industrijska mesta 
po svetu. »Imeli bi kaj pokazati!«, sklene 
naš pogovor.  

To jeepu podobno vozilo VW
iz leta 1960 Obrovnikovi še danes uporabljajo za vsakdanje prevozeCitröen Tractation Avant, letnik 1954

Takšen je videti vhod v meljsko podjetje Joška Obrovnika

Opel Blitz iz leta 1939
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