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Kazalo

Stečaj taM-a kot BIG BaNG 
za CoNo tezNo - 

15 let razvoja
PotreBovalI SMo Nekaj ozIroMa NekoGa, kI BI Novo CoNo tezNo Povezoval.

kako Se je razvIjala CoNa tezNo 2000 - 2015.
CoNa tezNo IN UNIverza v MarIBorU tUdI UradNo razvojNI PartNerICI
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Uvodnik

V času iztekajočega se leta je primerno vsaj na kratko ozreti se nazaj 
in raztrositi naokoli kar najlepše želje za prihajajoče leto 2016.

Dogajanje v svetu oziroma svetovna politika nam nista ponujala 
razlogov za zadovoljstvo. Obseg bolečine in sovraštva ni nič manjši 
kot v preteklosti. Upamo le lahko, da grozljivi dogodki Pariza ne 
bodo povzročili histerijo in sovraštva do drugače mislečih, ali bolje, 
do drugače verujočih, demonizacijo islama povprek in počez. Vsaka, 
še tako božja cerkev ima tudi svojo hudičevo kapelo. Morebiti le ne-
davno podpisana okoljska zaveza, tudi v Parizu, vliva kanček upanja, 
da svet ne vodijo zgolj nerazumni, neodgovorni, nesebični  centri 
moči, kakršnekoli barve ti že so.

Tudi v naši domovini nas rahlo navzgor usmerjeni kazalci ne smejo 
uspavati. Pomeni, da se posledice težav še naprej najbolj odražajo na ljudeh, ki bivajo na socialnem 
obrobju.  Vedeti moramo, da nam je Evropa namenila položaj periferne države. Tega nismo zaznali 
le sedaj, v okviru manka skupne evropske begunske politike, marveč smo to izkusili že v zgodovini. 
Varnostni in gospodarski vidik eksistence v EU je realen, neka druga pričakovanja pa so precej ilu-
zorna. Glede na to, da so v zadnjem obdobju glasovi evro-radikalcev vse hrupnejši, procesi razkroja 
vse bolj vidni, nas tudi žica na južni meji ne bo kaj dosti obvarovala in privezala na Evropo, kakršna 
je sedaj.
  
Zavoljo tega je naš nacionalni pogled na stvarnost primaren. Še vedno nismo našli svoje izvirnosti, 
gospodarske, naravovarstvene, družbene, in jo povzdignili  na neko širšo  raven prepoznavnosti.  
Prekiniti velja z dosedanjo prakso, saj mamina kurja juhica, ki je le blažev žegen za dušo, ne bo prav 
veliko pomagala. Še najpreprostejša rešitev je nemara ta, da vsakdo sam zase stori nekaj v skladu s 
svojimi možnostmi in seveda v dobri veri.  Ko govorimo o sebi, mislim predvsem na Cono Tezno, v 
kateri ne glede na težave še vedno prevladujejo ideje, moč in pogum. V tej številki Contacta smo se 
spričo 15 let Cone Tezno na kratko spomnili prehojene poti. Upam, da za nekaternike to ne deluje 
preveč samovšečno, kajti za druge – tudi ne maloštevilne – smo še vedno preveč neprepoznavni 
oziroma se kar nekako skrivamo.

Le kdo bi vedel, kaj je prav. Razumevanja ne moremo kupiti niti s 50-odstotnim božičnim popustom, 
ustvarimo ga lahko le sami. Kakšen razvoj v prihodnosti si želimo, pa vam za sedaj žal še ne moremo 
zaupati. Želimo si lahko le, da temni dogodki iztekajočega se leta ne bodo za seboj puščali  preve-
likih madežev, da se ne bi prepustili praksi 'kar tja v en dan'. Tudi zato, ker je papež prihajajoče leto 
razglasil za leto milosti. Vendar ta naj velja predvsem za tiste, ki jim vsestransko pomanjkanje ni tuje. 

Pa veliko zdravja in uspeha želim!  

Pariz groze in Pariz upanja

-  2  - 

Gorazd Bende
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slika na naslovnici:
Cona Tezno, 15 let



15 let   razvoja

Cona Tezno je poslovno-industrij-
sko območje, brez katerega bi bilo 
mariborsko gospodarstvo še bolj se-
suto, kot se mu je zgodilo po osamo-
svojitvi’91 in deloma že tudi prej.  V 
njej  domuje in/ali deluje več kot 200 
podjetjih z okrog 3800 zaposlenimi, 
kar pomeni skoraj 4 odstotke pre-
bivalstva Mestne občine Maribor ali 
okrog 8 odstotkov v njej zaposlenih.

 
Maribor je gospodarsko, industrij-

sko, klecnil  predvsem zaradi nepremi-

šljene gospodarske politike novoro-
jene države Slovenije in pomanjkanja 
mestne strateško-gospodarske vizije. 
V tem nesrečnem »paketu« propadlih 
podjetij je po velikosti in prepoznav-
nosti prevladoval legendarni TAM. A če 
zavoljo spoznanj in prizadevanj nekaj 
posameznikov na TAM-ovem pogorišču 
ne bi nastala Cona Tezno, bi Maribor do-
živel še večje gospodarsko opustošenje.

Kljub temu, da mesto in država 
nista kaj dosti vlagala v Cono Tezno, je 

ta primer poslovno-industrijskega in 
logističnega okolja, ki ga ne najdemo 
daleč naokoli. Ponosni smo lahko, da v 
mozaiku družb, ki imajo sedež v Coni 
Tezno ali pa v njej delujejo, ne manjka 
niti tehnološko zelo razvitih in med-
narodno uspešnih družb. Zavod PPC 
Tezno, od katerega ustanovitve je letos 
poteklo 15 let,  pri tem ne igra le vloge 
upravljalca tega območja,  marveč se 
trudi biti tudi spodbujevalec njegove-
ga razvoja. Cona Tezno zavoljo svojih 
prostorskih in logističnih možnosti in 

-  4  - 

Stečaj taM-a kot BIG 



BaNG  za Cono tezno
15 let   razvoja

že omenjene tradicije pomeni velik 
potencial ne le za mesto, marveč za 
širšo regijo in državo Slovenijo.  
Drugače povedano,  Cona Tezno je kot 
prostor s svojimi vsebinami gotovo 
največji inkubator za reindustralizacijo 
mesta in regije – takšno, ki sloni na 
inovativnosti, tehnološki presežnosti, 
visoki dodani vrednosti in občutku 
za okolje.

Če si dovolimo nekaj primerjave z 
nastankom vesolja: TAM-ov stečaj je 
pomenil nekakšen Veliki pok, Big Bang 
za nov začetek poslovne in industrijske 
rasti v tem prostoru. Skratka,  brez TAM-
a bi zgodba o Coni Tezno izzvenela pov-
sem drugače, oziroma je najbrž sploh 
ne bi bilo. Je pač tako, kot pravi univer-
zitetna profesorica dr. lučka lorber, 
da Maribora ni mogoče gospodarsko in 

predvsem industrijsko razvijati, ne da bi 
pri tem upoštevali Cono Tezno.

V tokratni številki Contacta smo 
15-letnici Cone Tezno posvetili skoraj 
polovico prostora. Nadaljujemo z 
razmislekom mag. jožeta protnerja, 
predsednika Sveta Zavoda PPC  
Tezno in enega od »tvorcev« Cone 
Tezno, čemur sledi kratek, strnjen 
pregled dogodkov. 
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Predigra ustanovitve Zavoda 
poslovno proizvodna cona Tezno 
oziroma oblikovanje Cone Tezno, kot 
danes rečemo območju, kjer je nekdaj 
kraljevala Tovarna avtomobilov in 
motorjev, na kratko TAM, se je začela 
leta 1996, ko je ta simbol maribor-
ske industrijske kulture in tradicije 
po večletni krizi pristal v stečajnem 
postopku. Štirinajst mariborskih 
podjetniških subjektov, na kratko 
MPP (podjetja v okviru mariborskega 
projekta prestrukturiranja družb), kot 
so tedaj rekli naslednicam TAM-a in ki 
so bili ustanovljeni 3. junija leta 1996, 
takoj po stečaju TAM-a,  je »poiskala« 
Slovenska razvojna družba, na kratko 
SRD. Šlo je za t.i. zdrava jedra bivšega 
TAM-a, ki so SRD prepričala o svoji 
verodostojnosti.

Po drugi strani smo se zavedali, 
da je najučinkovitejša pot k ohranitvi 
TAM-ove dediščine, da se njegovo 

premoženje proda enemu kupcu. To 
je tudi bil glavni cilj konzorcija, ki je 
bil ustanovljen leta 1999. Tedaj me je 
Mestni svet MO Maribor na predlog 
župana borisa soviča imenoval za 
predstavnika MO Maribor v konzorci-
ju. Je pa zanimivo, da ideje o konzorci-
ju, ki bi povezoval potencialne kupce 
TAM-ovega premoženja, mediji sploh 
niso vzeli resno, čeprav je bil pri tem 
v ospredju 'faktor človek'.  S sindikati, 
ki so zastopali nekdanje TAM-ove 
delavce, je namreč konzorcij sklenil 
sporazum,  da bo zagotovil kupnino, 
ki bo omogočala izplačilo terjatev.

Ključno pri vsej tej zgodbi je bilo, 
da se je vanjo vključila Slovenska 
razvojna družba, na kratko SRD. To je 
bila inovacija v smislu, da je konzorci-
ju kot interesnemu združenju uspelo 
stvar pripeljati v okviru korektnega 
odnosa do konca, torej do izved-
be skupinskega nakupa celotnega 

premoženja TAM d.d. in njegovih 
odvisnih družb. SRD je z zagotovitvijo 
kupnine 9,4 milijarde tolarjev (slabih 
40 milijonov EUR) usresničila svoje 
poslanstvo. Pri tem je bila pomembna 
poteza tedanje slovenske  vlade, ki ji 
je predsedoval dr. janez drnovšek in 
ki je SRD-u dala garancijo za kupnino 
TAM-ovega premoženja v višini več 
kot 7 milijard tolarjev. Konzorcij, ki je 
odkup opravil,  je tvorilo 23 podjetni-
kov. Pomemben delež kupnine je z 
realizacijo največjega posamičnega 
nakupa prispevala Pošta Slovenije. S 
prodajo premoženja in financiranjem 
ostalih kupcev je svoje prispevala tudi 
NKBM.

Vse to dogajanje je bilo na moč na-
porno. Ko namreč enkrat nekaj razko-
saš, tega zlepa več znova ne sestaviš.  
Vse najemnine za uporabo nekdanjih 
TAM-ovih prostorov so se stekale v 
blagajno stečajnega upravitelja. A 
takoj, ko je konzorciju uspel  odkup 
nekdanjega TAM-ovega  premoženja 
od stečajnega upravitelja, je ta svoje 
poslanstvo izpolnil.  Konzorcij je TAM 
ohranil kolikor tolikor kot celoto. Pri 
tem je bil bistven pozitiven odnos 
premiera Drnovška do tega vprašanja.

 S tem pa se je pojavilo vpraša-
nje, kako naprej. Iskali smo najbolj 
optimalno pot. Potrebovali smo nekaj 
oziroma nekoga, ki bi novo Cono 
Tezno povezoval, zlasti ko gre za 
enovito energetsko infrastrukturo in 
prometne povezave ter komunalo. 
Še posebej pomembno  pa je bilo 
vprašanje prostorske ureditve, ki bi 
jo urejal zazidalni načrt. Nekdo je 
moral te interese do občine in države 
udejanjati.

“Potrebovali smo nekaj 
oziroma nekoga,

ki bi novo Cono tezno povezoval.”

Mag. Jože Protner, predsednika Sveta Zavoda PPC Tezno:

Razmislek ob 15-letnici Cone Tezno

Mag. Jože Protner
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Spoznali smo, da bi pri izvedbenih 
prostorskih aktih in upravljanju sku-
pne infrastrukture bila potrebna neka 
primerna organizacijska oblika, deni-
mo zavod, oziroma nekaj ali nekdo, 
ki vse skupaj uspešno vodi. Zazidalni 
načrt za Cono TE 5 Tezno je prostorsko 
zaokrožil tisti del Cone Tezno, ki se mu 
je reklo TAM – A cona, zraven pa je že 
tudi zarisal t.i. B cono, ki se razprostira 
vzdolž železniške proge in na zahodu 
ter jugu do energetskega koridorja. Ta 
TAM B-cona   je del nekdanjih kmetij-
skih zemljišč namenila industrijskemu 
razvoju.

Zavod PPC Tezno je v njegovi polni 
funkcionalnosti kot prvi udejanil direk-
tor tone čokl, ki ga je leta 2004 nasledil 
gorazd bende.

Lahko rečem, da Cona Tezno mesto 
Maribor in tudi širše  gospodarsko 
in socialno drži nad vodo. Območje 
šteje več kot 200 podjetij, število 

zaposlenih v njih pa je 3800, kar je le 
malo manj, kot jih je TAM zaposloval 
tik pred stečajnim postopkom. V 
tem okolju ne zmanjka niti tehno-
loško zelo razvitih in  mednarodno 
uveljavljenih družb. Naj omenim 
samo Starkom, ki je v 100-odstotni 
lasti znamenitega koncerna Daimler. 
Čeprav mesto in država nista kaj prida 
vlagala v Cono Tezno, smo lahko 
ponosni na poslovno-industrijsko 
in logistično okolje, kakršnega ni 
daleč naokoli. Za to ima nedvoumne 
zasluge tudi Zavod PPC Tezno, ki mu 
pritiče pomen animacijsko razvojne-
ga centra tega prostora. Ta zavoljo 
svojih potencialov, pa tudi tradicije, ki 
sloni na legendarnem TAM-u, pomeni 
veliko bogastvo za mesto in regijo.  
Poleg nezanemarljive stopnje razvoju, 
v katerem se trenutno nahaja Cona 
Tezno, ta predstavlja velik potencial 
za reindustralizacijo mesta in regije, 
kar pa seveda mora potekati na neki 
tehnološko in inovativni veliko višji 

ravni, kot je to sedaj in je to  
bilo v preteklosti.

Še več deset hektarjev nepozidanih 
oziroma neizkoriščenih površin v Coni 
Tezno čaka na investitorje, kar bi lahko 
s pridom izrabili. Če kdo misli, da je 
Maribor mogoče industrijsko oziroma 
gospodarsko razvijati mimo Cone 
Tezno, ne premore védenja, za kaj 
tukaj pravzaprav gre, kot upravičeno 
meni izredna profesorica gospodar-
ske geografije in prorektorica UM dr. 
lučka lorber. Tudi na to priložnost 
je treba – znova poudarjam - gledati 
skozi prizmo sodelovanja na regional-
ni ravni.  Potrebna so transregionalna 
partnerstva, od katerih vsi nekaj 
imamo.

Skratka, potreben je dialog, treba 
se je povezati, oblikovati skupno vizijo 
in se skupaj  predstavljati, ne pa iti 
drug mimo drugega.   

Tone Čokl (levo) prejema priznanje iz rok Gorazda Bendeta in Jožeta Protnerja
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15 let Zavoda Poslovno proizvodna Cona Tezno

Kako se je RAZVIJALA 
Cona Tezno
2000 - 2015

• Začelo se je z inovacijo: Konzorcij 23 kupcev je odkupil 
celotno premoženje TAM-a v stečaju 
in

• ustanovil Zavod Poslovno proizvodna Cona Tezno za 
upravljanje skupne infrastrukture do prenosa na MOM

• Zavod se vpiše v register 18. 9. 2000
• prvega direktorja postavi SRD, g. Žarko Logar.

• MOM je članica Konzorcija in kot aktivni partner: 
• imenuje projektni svet za razvoj Cone Tezno, ki ga vodi 

mag. Jože Protner
ter

• soglaša, da se Cona Tezno s prostorsko dokumentacijo 
opredeli kot industrijsko območje in se pripravijo 
podlage za prenos infrastrukture na MOM.

Začetki leta 2000



• 2003: Zavod ureja razmere v Coni. Vzdrževalna in gradbena 
dela opravljajo podjetja iz Cone

• Na MOM naslavlja zahteve po ureditvi Cone
• Mestni svet MOM sprejme Program komunalnega 

opremljanja ter zagotovi sredstva v proračunu. Cona B naj bi  
bila zgrajena v 10 letih

• 2004: prenos skupne infrastrukture v javno dobro 
še vedno ni opravljen

• Svet Zavoda julija 2004 imenuje za direktorja 
Gorazda Bendeta

• Svet Zavoda sprejme vizijo: 
„Postati kreator povezav in soustvarjalec razvoja Cone, 
ki bo pomembno sooblikovala utrip mesta in regije“

• jeseni je dograjeno plinsko omrežje Cone
• konec leta se cestna infrastruktura deloma prenese na Zavod, 

da se Zavodu omogoči naložbe v vzdrževanje. 

Urejanje Cone in dokumentov 2003 - 2004
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• 2001: v Coni se naselita večji družbi, Unior in Cimos, 
sledijo jima manjša podjetja 

• aprila 2001 vodja Konzorcija kupcev g. Anton Čokl postane direktor 
Zavoda. 

• 2002: MPP postopoma ukinja oskrbo podjetij s proizvodnjo toplote 
in komprimiranega zraka 

• Zavod vzdržuje infrastrukturo, prevzame
oskrbo podjetij z energenti, pridobi potrebne licence 
in prevzame 9 delavcev od MPP Tehničnih služb

• vsa mestna komunalna podjetja podpišejo zapisnik
o prenosu infrastrukture Cone Tezno v javno dobro;
MOM se odloči, da bo prevzela samo kategorizirane ceste

• Mestni svet MOM sprejme Zazidalni načrt za Te-5 Tezno

• Svet Zavoda, ki ga vodi mag. Jože Protner, zahteva,
naj se del sredstev NUSZ nameni za vzdrževanje cest v Coni

• jeseni je zgrajeno plinsko omrežje v Coni in priklopljen 
zemeljski plin 

• v Coni deluje že 60 podjetij.

Prvi koraki 2001 - 2002
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• 2007: MOM zahteva priključitev Cone na mestni vodovod. 
Dodatni stroški za Zavod in podjetja: 50 novih vodomerov, 
večji stroški za vodo in kanalizacijo 

• omrežja in naprave so še vedno Zavodova skrb. Sredstev 
primanjkuje. Svet Zavoda ne podpre predloga za ustanovitev 
rezervnega sklada za vzdrževanje in investiranje

• 2008: Zavod da pobudo in sam financira Spremembe in 
dopolnitve Zazidalnega načrta, ki nekoliko omili togost 
prejšnjega dokumenta 

• Zavod ustanovi hčerinsko podjetje Cona Tezno d.o.o. za 
izvajanje operativnih vzdrževalnih del za individualne 
naročnike v in izven Cone

• ugodne gospodarske razmere se zrcalijo v Coni: tu deluje že 
140 podjetij

• konec leta zaznavni prvi znaki krize, poraba energentov 
manjša za 25 % 

Razvoj Cone prinaša tudi probleme 2007 - 2008

• 2005: Zavod se ukvarja z varnostjo v Coni, urejanjem
prometa in parkiranja, obnovi cestno razsvetljavo in 
električne kablovode, širi plinsko omrežje za 
nove odjemalce. Pri delih sodelujejo podjetja iz Cone 

• prenos komunalno energetske infrastrukture na Zavod
• MOM v sodelovanju z Zavodom pridobi sredstva

iz strukturnih skladov za gradnjo prve etape Ceste na Ledino
• 2006: Zavod uvede digitalno vodenje vseh merilnih mest,

24-urno dežurno službo in operativni klicni center 
za zgodnje ugotavljanje napak na omrežjih

• Cona dobi spletno stran, usmerjevalne table,
pojavlja se v medijih in predstavlja partnerjem, 
septembra izide prva številka glasila Contact

• Zavod v sodelovanju z razvojnimi in izobraževalnimi 
institucijami pripravlja projekte za skupne potrebe 
podjetij (energetika, okolje)

• Cona dobi prvo novo javno Cesto na Ledino, danes Perhavčeva

• konec leta deluje v coni že 117 podjetij.

Cona stopi iz anonimnosti 2005 - 2006
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• 2011: kriza še vedno lomasti, v Coni prvi stečaji 
(Tovarna vozil Maribor, Karoserije, …)

• podjetja se srečujejo s hudimi težavami, prihodki 
so se od začetka krize pri nekaterih zmanjšali tudi 
za več kot 30 %, novih naložb ni

• plačilna nedisciplina narašča, Zavod posega po vseh 
pravnih sredstvih za izterjavo

• 2012: ponovni padec poslovne aktivnosti. Nadaljnji 
stečaji v Coni (Elektro Tabga)

• v drugi polovici leta je zaznati izboljšanje. Prihod 
novih podjetij: konec leta jih je skupno 180

• v Coni začnejo delovati tri sončne elektrarne, ki 
proizvedejo cca. 3 % porabljene energije

• zaključena posodobitev cestne razsvetljave 
(Ekološki sklad). Ocenjeni prihranki energije za 
razsvetljavo: ca. 40 %

Krize še kar ni konec!  2011 - 2012

• 2009: nadaljnje znižanje porabe energentov; neplačane terjatve 
se kopičijo, Zavod se srečuje z nelikvidnostjo, vendar oskrba z 
energenti poteka nemoteno

• izvede se naložba v centralno optično omrežje za sodobne IKT 
storitve 

• Zavod rešuje nekatere okoljske probleme v sodelovanju z UM 
in razvojnimi organizacijami s pomočjo EU projektov

• možnost za preboj? Cona se vključi v izvedbeno študijo za 
gospodarsko središče Oreh Podravje. 
Vendar: priložnosti za prijavo na razpis ni bilo …

• 2010: rahlo in začasno povečanje poslovne aktivnosti v Coni; 
cene energentov rastejo v Sloveniji hitreje kot v evrskem 
območju

• v Cono se naseli nekaj novih podjetij, konec leta jih je 
skupno 146

• dokončana prva sončna elektrarna v Coni. Na priklop je bilo 
treba čakati več kot dve leti.

Recesija ali kriza? 2009 - 2010

• 2009: nadaljnje znižanje porabe energentov; neplačane terjatve 
se kopičijo, Zavod se srečuje z nelikvidnostjo, vendar oskrba z 
energenti poteka nemoteno

• izvede se naložba v centralno optično omrežje za sodobne IKT 
storitve 

• Zavod rešuje nekatere okoljske probleme v sodelovanju z UM 
in razvojnimi organizacijami s pomočjo EU projektov

• možnost za preboj? Cona se vključi v izvedbeno študijo za 
gospodarsko središče Oreh Podravje. 
Vendar: priložnosti za prijavo na razpis ni bilo …

• 2010: rahlo in začasno povečanje poslovne aktivnosti v Coni; 
cene energentov rastejo v Sloveniji hitreje kot v evrskem 
območju

• v Cono se naseli nekaj novih podjetij, konec leta jih je 
skupno 146

• dokončana prva sončna elektrarna v Coni. Na priklop je bilo 
treba čakati več kot dve leti.

Recesija ali kriza? 2009 - 2010

• 2009: nadaljnje znižanje porabe energentov; neplačane terjatve 
se kopičijo, Zavod se srečuje z nelikvidnostjo, vendar oskrba z 
energenti poteka nemoteno

• izvede se naložba v centralno optično omrežje za sodobne IKT 
storitve 

• Zavod rešuje nekatere okoljske probleme v sodelovanju z UM 
in razvojnimi organizacijami s pomočjo EU projektov

• možnost za preboj? Cona se vključi v izvedbeno študijo za 
gospodarsko središče Oreh Podravje. 
Vendar: priložnosti za prijavo na razpis ni bilo …

• 2010: rahlo in začasno povečanje poslovne aktivnosti v Coni; 
cene energentov rastejo v Sloveniji hitreje kot v evrskem 
območju

• v Cono se naseli nekaj novih podjetij, konec leta jih je 
skupno 146

• dokončana prva sončna elektrarna v Coni. Na priklop je bilo 
treba čakati več kot dve leti.

Recesija ali kriza? 2009 - 2010
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• 2015: gospodarske razmere so ugodnejše, stanje v Coni se 
stabilizira, prihajajo nova podjetja. Cona A je praktično 
polna

• predlagani osnutek OPPN ne zagotavlja prožnega 
prostorskega načrtovanja, kar je njegov namen

• Nove pridobitve Cone s tradicionalnim partnerjem 
Energap (Energetska agencija za Podravje) 
pomeni postavitev 3 polnilnic za električne 
avtomobile in 2 električni kolesi

• prva večja obnova dotrajanih cest in električne 
infrastrukture v Coni Tezno, delna prenova javne 
razsvetljave

• podjetja iz Cone posegajo po nagradah
• v Coni deluje več kot 210 podjetij z več kot 3600

zaposlenimi
• Cona raste, se krepi in izžareva energijo v prostor, 

prenova celostne podobe

Končno spet navzgor: 2015

• 2013: gospodarske razmere se počasi stabilizirajo, a žal 
največje podjetje Cimos TAM Ai pestijo vse večje težave

• terjatve se kopičijo, Zavod se sooča z nelikvidnostjo. 
Odlaga naložbe na „boljše čase“. Samo nujni vzdrževalni
posegi na infrastrukturi, da ne pride do večje škode

• 2014: gospodarske razmere se izboljšujejo, cene 
energentov se obračajo navzdol

• postopno povečevanje dejavnosti podjetij v Coni, 
a največja družba Cimos Tam Ai se znajde v postopku 
prisilne poravnave 

• povpraševanje po lokacijah postopoma narašča. V Cono se 
naseli več novih podjetij; skupaj jih je že 190

• podjetja iz Cone načrtujejo in izvajajo nove naložbe. 
• MOM sklene, da bo za lažje umeščanje objektov v prostor 

pripravil celovito novelacijo obstoječega zazidalnega načrta 
z OPPN (Občinski podrobni prostorski načrt)

Postopno okrevanje 2013 - 2014
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So realne osnove, da bo četrtek, 15. 
oktobra 2015, obveljal kot zgodovinski 
dan za gospodarski razvoj Maribora in 
regije v smeri naprednih tehnologij, 
inovativnosti, visoke dodane vredno-
sti... Vse to je mogoče, če gospodarstvo 
in izobraževanje ter znanost »stopita 
skupaj«. In prav to je namen Protokola 

o sodelovanju med Univerzo v Mariboru 
in Poslovno Proizvodno Cono Tezno, 
v katerem so začrtane smernice za 
razvoj njunega partnerskega sodelo-
vanja. Univerza v Mariboru in Zavod 
Poslovno proizvodna cona Tezno, ki sta 
pobudnika in podpisnika protokola in 
ki ima podobo sporazuma-pogodbe,  

želita na tak način »okrepiti sinergijske 
učinke na podlagi ugotovljenih sku-
pnih razvojnih usmeritev na področju 
širšega družbeno-gospodarskega 
razvoja regije in izvajanja razvojnih 
projektov, ki prispevajo k razvoju in 
krepitvi gospodarskega inovativnega  
podjetniškega, raziskovalnega in 

Cona tezno in  
Univerza v Mariboru
tudi uradno razvojni partnerici

Zgodovinski protokol o sodelovanju

Rektor dr. Igor Tičar in direktor Zavoda PPC Tezno Gorazd Bende - protokol je uspešno podpisan!
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okoljskega potenciala širše regije«. Sve-
čani podpis protokola sta v prostorih 
Menerge, enega od paradnih konjev 
Cone Tezno, izpeljala rektor Univerze 
v Mariboru dr. igor tičar in direktor 
Zavoda PPC Tezno gorazd bende.

Rektor je ob tej priložnosti med 
drugim dejal: »Univerza v Mariboru se 
mora povezovati za dobro študentov, 
profesorjev in družbe. Moramo okre-
piti sodelovanje z gospodarstvom, saj 
bomo le tako ustvarjali pravo dodano 
vrednost, našim študentom omogočili 
pridobivanje prvih delovnih izkušenj 
in tako izboljšali zaposlovanje mladih 
diplomantov. Znanje, ki je največji ra-
zvojni potencial slovenske družbe, pa 
bomo s strokovnim delom raziskoval-
cev plemenitili z razvojem gospodar-
stva«. Poudaril je tudi, da se univerza 
tako vrača k svojim koreninam, saj je 
nastala pred štirimi desetletji zaradi 

potreb tedaj močne industrije v regiji 
na čelu s Tovarno avtomobilov Mari-
bor. V sodelovanju z gospodarstvom 
bodo študentom omogočili pridobiva-
nje prvih delovnih izkušenj in zaposlili 
več mladih diplomantov.

Direktor Gorazd Bende pa je dejal: 
»Verjamem, da je bil z današnjim 
podpisom protokola o sodelovanju po-
ložen temeljni kamen za plodovitejše 
sodelovanje znanstveno raziskovalne in 
izobraževalne sfere z gospodarstvom v 
naši regiji.«  Za Cono Tezno, kjer deluje 
že 212 podjetij s 3830 zaposlenimi, 
vidim priložnost tudi v nadgradnji iz-
delkov podjetij z višjo dodano vredno-
stjo, ki bi akumulirala dovolj kapitala za 
razvoj in nova delovna mesta.«

Da podpis sporazuma ni bil »kar 
tako«, priča udeležba uglednih stro-
kovnjakov iz akademske in gospodar-

ske sfere, tudi iz širšega slovenskega 
prostora. Sporazum podpira tudi 
Mestna Občina Maribor, o čemer priča 
udeležba podžupanje melite petelin 
na svečanosti v prostorih Menerge. 
Poleg nje so sporazum pozdravili in 
ga podkrepili s konkretnimi predlogi 
še viljenka godina iz ECM, ugledni 
poslovni svetovalec tone sagadin 
iz slovenskega orodjarskega grozda, 
prof. borut bratina z EPF, prorektor 
UM prof. dr. Niko samec, predsednik 
sveta Zavoda PPPC Tezno mag. jože 
protner, dr. tone habjanič, Tehno-
center - pisarna za prenos tehnologij 
UM, »guru podjetništva« dr. Mik 
rebernik, direktor TŠC prof. darko 
kukovec, županov sodelavec simon 
štrancar, predstavniki podjetij iz 
Cone Tezno in še mnogi drugi.   

 Times Higher Education World 
University Ranking ocenjuje, kako 
univerze uresničujejo svoja temeljna 
poslanstva: poučevanje, raziskovanje, 
citiranje, prenos znanja in mednaro-
dno vpetost.

 Univerza v Mariboru se je na le-
stvici Times Higher Education World 
University Ranking (THE) v letu 2015-
2016 uvrstila med 600 najboljših uni-
verz na svetu in tako zasedla najvišje 
mesto med slovenskimi univerzami. 
Timesova lestvica ocenjuje, kako 
univerze uresničujejo svoja temeljna 
poslanstva na področjih poučeva-
nja, raziskavanja, citiranja, prenosa 
znanja in mednarodne vpetosti. Upo-
rablja 13 kazalnikov, ki zagotavljajo 
celovito in uravnoteženo oceno 
kakovosti delovanja univerz.

 Pri ocenjevanju univerz se upo-
števa 5 ključnih kriterijev, od katerih 
vsak predstavlja temelj odličnosti 
visokošolskega izobraževanja: 
poučevanje, raziskovanje, citiranje, 
industrijski prihodek in mednaro-
dne obete. Kriteriji se prepletajo v 
naslednjih razmerjih: poučevanje 30 
odst., raziskovanje 30 odst., citati 30 
odst., mednarodna vpetost 7.5 odst. 
in prihodek iz industrije 2.5 odst.

Podrobnosti o izračunih in kri-
terijih so na voljo na spletni strani: 
https://www.timeshighereducation.

com/news/ranking-methodolo-
gy-2016   

Univerza v Mariboru po timesovi lestvici najboljša v Sloveniji
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Predstavila se je
 tudi Cona tezno

mestna občina maribor je v 
mesecu novembru nadaljevala z 
nizom (samo)predstavitev poten-
cialnim tujim vlagateljem. 9. in 10. 
novembra so znova bili v ospredju 
kitajci. po uspešni – tako pravijo v 
MoM - slovensko-beloruski poslov-
ni konferenci in obisku delegacije 
chongqing, s katerim Maribor že 
dalj časa sodeluje,  se je v hotelu 
habakuk zgodil še Slovensko-ki-
tajski poslovni forum v mariboru. 
Foruma se je udeležila ugledna 
67-članska kitajska delegacija, 
ki so jo sestavljali gospodarski in 
politični predstavniki mest oziroma 
provinc, kot so  Shanghai, huai'an, 

hangzhou, nanchang, Chongqing, 
Shandong in Fuzhou. Že to, da se je 
na čelu kitajske delegacije pojavili 
mesto Sanghai, najmočnejše kitaj-
sko poslovno središče, nekaj pove. 
Foruma so se nenazadnje udeležili 
tudi predstavniki kitajske razvojne 
banke (cdb) in invest in shanghai.

Mariborski župan dr. andrej 
Fištravec je ob tej priložnosti dejal,  
da je med nedavnim obiskom mari-
borske delegacije v mestih Wuxi in 
Nanchang podpisali tri gospodar-
ske sporazume. Med njimi trgovski 
sporazum med podjetjem Nipa in 
Fusheng limited na področju prodaje 

prehrambnih izdelkov na Kitajskem, 
memorandum podjetja BLK in MOM 
za vzpostavo proizvodnje majhnih 
električnih tovornih vozil (s podpi-
som se prične postopek pridobivanja 
dovoljenj) in sporazum med MOM in 
Poso Investment Limited o izkaza-
nem interesu za nakup zemljišča v 
lasti MOM za izgradnjo stanovanjsko 
poslovnih objektov, ki so namenjena 
podjetjem izven Evropske unije kot 
vstopna točko v Evropsko unijo. Gre 
za lokacijo na desnem bregu Dra-
ve, severno od trgovskega središča 
Qulandia. 

Na Slovensko-kitajskem poslov-
nem forumu je – razumljivo – svojo 
priložnost zaznala tudi Cona Tezno, 
zato je Zavod PPC Tezno drugi dan 
foruma izpeljal njeno prezentacijo, ki 
je neletela na ustrezno pozornost. V 
Turnerjevi dvorani hotela Habakuk je 
za mikrofonom uspešno opravila svo-
je poslanstvo maja vintar, asistentka 
v Zavodu PPC Tezno. Poudarek je kaj-
pada bil na prostih zazidalnih zmoglji-
vostih v Coni Tezno kakor tudi njeni 
poslovni privlačnosti glede na lego v 
Mariboru, Sloveniji in Srednji Evropi, 
kakor tudi zavoljo pestre poslovne in 
industrijske dejavnosti.

Wang Yasheng, pooblaščenec 
Kitajske razvojne banke: »Slovensko-
kitajski poslovni forum v Mariboru, 
ki ga je organizirala Mestna občina 
Maribor, je krasna platforma za 
koordiniranje poslov med državama. 
Maribor ima namreč veliko poslovnih 
priložnosti in je glede tega v dobri 
kondiciji za investitorje iz Kitajske. 
Dobra referenca za investitorje, ki se 
zanimajo za poslovno sodelovanje z 
Mariborom, je podjetje TAM-Europe 
(prej TAM Durabus), ki v Coni Tezno 
izdeluje avtobuse.  

Obisk močne kitajske gospodarske delegacije

Zavod PPC Tezno je  
predstavila Maja Vintar
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Maribor je konec oktobra obiskala tudi 
delegacija kitajskega mesta Chongqing, s 
katerim MO Maribor sodeluje dve leti in ki 
se z Mariborom želi tudi pobratiti, predvsem 
zaradi sodelovanja na področju gospodar-
stva, športa, kulture, izobraževanja in turizma. 
Poseben poudarek pa je bil na sodelovanju pri 
varstvu okolja, kjer Kitajska kljub skokovitemu 
gospodarskemu napredku zaostaja. Glede 
tega problema jih zanima zlasti monitoring 
kakovosti zraka in vode, zato so se med svojim 
obiskom sestali tudi s predstavniki državnega 
laboratorija za zdravje, okolje in hrano.  

Slovensko-beloruska
poslovna konferenca

Poslovni obisk delegacije
mesta Chongqing

Konec oktobra se je v hotelu 
Habakuk zgodila Slovensko-beloruska 
poslovna konferenca. Na njej so se 
mariborski in slovenski gospodar-
stveniki seznanili z interesi več kot 45 
investitorjev iz Belorusije in z načini, 
kako medsebojno sodelovati. 

Veleposlanik mag. Franci but, koor-
dinator za gospodarsko diplomacijo na 
ministrstvu za zunanje zadeve, je med 
svojim nagovorom med drugim dejal: 
»Naša gospodarska diplomacija je tu-
kaj, da vam pomaga in vam je na voljo, 
odprti smo za predloge. Pozdravljamo 
portal www.investinmaribor.eu, kjer 
je Mariboru po dolgem času povedal, 
kaj ima ponuditi. Verjamem, da bo 
današnji forum pripomogel k temu, da 
bo blagovna menjava med Slovenijo in 
Belorusijo čez leto ali dve višja.«

Župan dr. andrej Fištravec pa je 
v uvodnem nagovoru povedal: »Ma-
ribor, nekoč industrijska prestolnica 
nekdanje Jugoslavije, išče nove prilo-
žnosti. Slovensko-beloruska poslovna 
konferenca je prva v nizu gospodar-
skih konferenc oziroma forumov, ki jih 

sistematično organiziramo v Maribo-
ru, da bi povezali mariborske  
in slovenske podjetnike s tistimi iz 
tujine. Prepričan sem, da njihovi 
poslovni pogovori ne bodo ostali na 
abstraktni ravni, temveč bodo posli 
čim prej realizirani.«

 
andrei avramenko, svetovalec za 

politična vprašanja, kulturo in mno-

žične medije na beloruskem velepo-
slaništvu v Budimpešti, pa je poudaril: 
»Želimo si, da bi vse občine izvajale 
srečanja, kot je slovensko-beloruska 
poslovna konferenca, saj bi tako ude-
janjale pomembno vlogo vzpostavlja-
nja gospodarskih kontaktov. Menim, 
da je pričujoča gospodarska konferen-
ca idealna platforma za beloruski trg, 
ki se odpira Evropski uniji.«  

Slovensko-beloruski ‘brain storming’

Nekoliko bolj interna izemnjava informacij



Nova celostna podoba
osvaja Cono tezno

Pri postopnem uvajanju izdelkov 
nove celostne podobe Cone Tezno je 
v zadnjem času bilo opaziti napredek. 

Na tak način se je Cona Tezno vidno 
precej pomladila. Na obeh vhodih, 
pred starim in tistim na Perhavčevi 

cesti, so se namreč zasvetile nove 
velike in po zadnji modi oblikovane 
vstopne table, te sorte osvežitev pa 
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Stari vhod v Cono Tezno z novo tablo

Takšen je sedaj videti vhod na Perhavčevi cesti



Novi premier 
obiskal Cono tezno

smo opazili tudi pred 
samim sedežem zavo-
da, ob Cesti k Tamu. 
Kot lahko vidimo na 
eni od fotografij se 
posodobljeni logotip 
Cone Tezno kaže tudi 
že na nekaterih drugih 
promocijskih predme-
tih, kakršne so denimo 
zastave, medtem ko na 
internetni strani Zavo-
da PPC Tezno stvar že 
dalj časa »štima«, kot 
smo poročali v prejšnji 
številki Contacta.  
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Nova tabla pred sedežem Zavoda PCC Tezno

Nova celostna podoba se je dotaknila tudi promocijskih zastav
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Coni Tezno se že kmalu obeta 
nova, kakovostna »okrepitev«. Desno 
od Perhavčeve ceste, tam, kjer ta 
zavije proti železniškemu podvozu, 
in južno od kompleksa Trgoforta je 
namreč vse pripravljeno za obsežno 

novogradnjo. Investitor je podje-
tje Florjančič tisk d.o.o., prejemnik 
letošnje Dravsko-pomurske gazele 
po izboru družbe Dnevnik d.d.  V 
obrazložitvi za podelitev tega elitnega 
priznanja za gospodarsko uspešnost  

je med drugim zapisano, da je 'pod-
jetje Florjančič tisk opremljeno tako 
strojno kot kadrovsko za vse vrste del 
v tiskarski branži, od priprave do sa-
mega tiska, izdelave knjig, časopisov, 
letakov, zgibank, pa tudi proizvodnje 

Prihaja gazela v podobi

Florjančič tiska

Cona Tezno kmalu bogatejša za uspešno podjetje

Nova lokacija Florjančič tiska leži ob južnem koncu Perhavčeve ceste
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izdelkov iz papirja in kartona.' Komisija 
je tudi ocenila, da podjetje 'v središče 
svojih aktivnosti postavlja kupca.'

Vse našteto bo Florjančič tisk d.o.o. 
seveda udejanjal tudi v Coni Tezno, od 
koder se bo preselil iz sedanje lokacije 
v Miklavžu na Dravskem polju. Kot je 
povedal direktor ivan Florjančič so se 
za Cono Tezno odločili zaradi najbolj-
ših pogojev, ki jih ta ponuja - od že za-
gotovljene električne energije, oskrbe 
z zemljskim plinom in pitne vode pa 
vse do lahkega dostopa, odlične lo-
kacije ter ostalih prednosti, ki jih vseh 
tukaj ni mogoče našteti. Po njegovih 
besedah je začetek gradnje predviden  
takoj v začetku prihajajočega leta. 
Želja oziroma realno pričakovanje 
popolnega zagona v novih prostorih 
je nekje proti koncu leta 2016. Objekt 
z osem tisoč kvadratnih metrov povr-
šine bo zajemal tako poslovni kot tudi 
proizvodni del.

Ob tej priložnosti vsekakor velja iz-
reči priznanje mariborskim občinskim 
»prostorcem«, ki se kljub togi in ne-
operatibilni zakonodaji trudijo, da bi 
vsi potrebni prostorski akti za začetek 
novogradnje bili pravočasno nared. 
Kot vse kaže jim to tudi uspeva.   

Bližnji sosed je Trgofort

Vse je nared za gradnjo
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ameriški veleposlanik 
spodbuja slovenske podjetnike

deutzova simbolika

Ameriški veleposlanik Brent R.  
Hartley je na srečanju z gospodarstve-
niki slovensko gospodarstvo ocenil 
kot inovativno. Predstavil je priložno-
sti, ki jih prinaša trgovinski sporazum 
med EU in ZDA, ki ga na kratko pozna-
mo kot TTIP. 

 Hartley je okoli 40 gospodarstve-
nikom, ki so se zbrali na sedežu GZS v 
Ljubljani zatrdil, da se ameriški vlagate-
lji zanimajo za naložbe v Sloveniji. Po 
njegovih besedah so slovenski podje-
tniki inovativni in si v svetu, tudi v ZDA, 
že ustvarjajo ime. Hartley je uvodoma 
spomnil, da Slovenija danes beleži eno 
najvišjih gospodarskih rasti v Evropi, 
brezposelnost upada, razpoloženje 
med potrošniki pa se izboljšuje. A 

hkrati opozarja, da ne smemo zaspati. 
Vlado je zato pozval k pospešitvi 
reform in privatizacije ter spoštovanju 
neodvisnosti in transparentnosti Druž-
be za upravljanje terjatev bank (DUBT 
oziroma »slaba banka«) in Slovenskega 
državnega holdinga.

Ameriško veleposlanik je tudi izra-
zil veselje, da je Slovenija ZDA poleg 
Turčije in Japonske opredelila kot ene-
ga od treh ključnih strateških izvoznih 
trgov. Velja tudi za podjetja v Coni 
Tezno. Nemara pa se veseli tudi dej-
stva, da je slovenska vladna delegacija 
pod vodstvom premierja Mira Cerarja 
osebno obiskala ZDA (in ne Kitajske, 
kot je mariborska specialiteta...).  

Če bi se na tega Tamovega deutza 
ozrli pred – denimo – tridesetimi leti, 
se nam ne bi zdel kaj posebnega. 
Danes pa sodi eden od simbolov TAM-

ove uspešnosti med vsega občudova-
nja vredne starodobnike. Uglednostni 
pomen integracije TAM-ove tradicije 
v svoj razvoj in perspektivo očitno do-

bro razumejo v vodstvu TAM-Europe, 
zavoljo česar so deutza tudi postavili 
na ogled. Na parkirišču za končne 
izdelke, ob Cesti k Tamu.   

Ameriški veleposlanik Brent R. Hartley



V petek, 19 oktobra, se je ma 
parkirišču nasproti vhoda v TAM-Eu-
rope kar na lepem pojavil povsem 
predelan in prenovljen majhen Tamov 
tovornjak, ki mu še danes ljubkovalno 
rečejo Tamič. Tja so ga povabili prav v 
tem podjetju, širše zaledje dogodka 
pa pomeni humanitara akcija trgovske 
verige Hofer, ki izkupiček od ponuje-
nih malic na Tamiču pošlje v dobro-
delne namene projektu Boterstvo. V 
igri sodeluje tudi gostinstvo Jezeršek. 
Pri tem je zanimivo, da dobrote s 
Tamiča vsakdo plača po svoji presoji, 
kolikor mu je ponujeno pač bilo všeč. 
Akciji se reče Fer Fud. 

Akcija je vseslovenska, Tamič je 
doslej obiskal že vrsto slovenskih 
mest, čez zimo pa si bo privoščil nekaj 
zasluženega počitka. V mislih imamo 
predvsem kreativnega kuharja Mitjo 
in njegovega pomočnika Janeza.  
Ta izključno pripravljata stare, tra-
dicionalna slovenske jedi, vendar s 
pridihom sodobnosti.  

Fer Fud na pragu 
taM-europe
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V Tamiču sta pripravljala jedi Mitja in Janez

Odziv na izziv je bil primeren



vam ponuja roko 
tudi 

v letu 2016!


