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Uvodnik

Spet je tu „veseli december“ in čas, da se ozremo nazaj, pogledamo, 
kako smo poslovali v tem letu in kaj načrtujemo za naprej. 

Zdi se, da je letošnje leto prineslo še boljše priložnosti za poslovanje 
in več optimizma kot v preteklih letih. Po kriznem obdobju oziroma 
po letu 2008 v zadnjih treh letih v Sloveniji beležimo gospodarsko 
rast, letošnje leto celo rekordno. Napovedi za naslednje leto niso 
prav nič manj obetavne. Za motor Evrope, nemški gospodarski stroj, 
napovedujejo ugodno dinamiko predvsem v predelovalni industriji. 
To pa pomeni tudi dobre obete za večja naročila našim izvoznikom, ki 
največ pripomorejo k domači gospodarski rasti. Cona Tezno ponovno 
oživlja, podjetja širijo poslovanje, investirajo v nove objekte ali širijo 
obstoječe, odpirajo nova delovna mesta in prodirajo na nove trge. Ne 
vsa, žal. Nekatera se še niso izkopala iz težav in krčijo obseg poslovanja, 
odpuščajo, tudi stečajev še ni konec. Končni izid še ni jasen, zato je za 
pretirani optimizem morda še malce prezgodaj.

Slovenija v mednarodnem okolju postopoma pridobiva boljše ocene. Evropska komisija jo je uvrstila 
med močne inovatorje, domače institucije ocenjujejo, da je ponovno zmanjšanje obsega posojil v 
letošnjem letu pozitivno, saj se „podjetja razdolžujejo“. Gospodarstveniki iz svetovnega foruma pa 
ocenjujejo, da so davčna politika, birokracija, stabilnost zakonodaje in slab dostop do bančnih posojil 
še vedno glavne ovire za hitrejši razvoj. Kdo ima prav, bo najbrž pokazal čas. Kakor koli že - podjetja 
in izobraženi ljudje nam uhajajo drugam. Tudi regija in naše mesto se namreč ne moreta pohvaliti z 
velikimi dosežki. Hvala bogu za Magno. Nakazovalo se je že, da se bo celoten projekt odvijal po oni stari 
–»tujega nočemo, svojega ne damo« (nimamo)… 

Tudi v Coni Tezno smo se razveselili nekaterih premikov. V novi prostorski akt - OPPN, ki bi v izvirni 
obliki utegnil več podjetjem povzročiti hude glavobole, smo uspeli vključiti nekatere spremembe, 
ki omogočajo pozidavo bližje potrebam investitorjev. Na velike in za cono pomembne naložbe in 
odločitve pa bo treba še počakati, predvsem za širjenje naše »industrijske krajine.« Sicer pa poznate 
tisti pregovor o potrpljenju, ki da je božja mast? Za ene pač bolj kot za druge. Pa saj smo navajeni. Cona 
je preživela že marsikaj in se prenavlja, razvija – vsemu navkljub. Nismo imeli vmesnega obdobja, ko 
bi drveli v prazno. Veselje je pogledati podjetja, ki začenjajo novi razvojni cikel. Verjamem, da bo tudi 
ostalim, ki si še niso opomogla, prihodnje leto prineslo manj skrbi. In to je najpomembnejše.

Upamo le, da prihodnje leto ne bo zaradi volilnih bojev postreglo s preveliko dozo pritlehnih zamer, 
ki delujejo destruktivno in nas naredijo po nepotrebnem še dodatno majhne. Zdaj je prostor za 
ekonomsko politiko, usmerjeno v hitrejši gospodarski razvoj, posledično večjo kakovost življenja.  
Slovenija potrebuje politični mir, ne prevlado. Saj ja niso ljudje tukaj zaradi tega, da deluje država, 
temveč je ta postavljena za dobrobit ljudi.  

In še misel na prihodnost – varčuješ takrat, ko imaš, ne takrat ko nimaš. Tako so govorili naši »ta stari.«

Želim Vam še eno uspešno in prijazno leto.

Tudi v Coni Tezno smo se 
razveselili nekaterih premikov

Gorazd Bende
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Znanje in gospodarstvo
z roko v roki

 Prednovoletni raziskovalni sejem postaja tradicija

Univerza v Mariboru in Poslovno 
proizvodna cona Tezno sta po 
odlično obiskanem lanskoletnem 
dogodku organizirata še drugi, 
sedaj že tradicionalni Prednovo-
letni raziskovalni sejem. Tako kot 
lani se je tudi tokratni sejem zgodil 
v prostorih podjetja Menerga 
d.o.o. Pisal se je petek, 15. decem-
bra 2017. Za tiste, ki še ne vedo: 
raziskovalni sejem je namenjen 
medsebojnemu neformalnemu 
druženju raziskovalcev in gosp-
odarstvenikov v želji po utrjevanju 
obstoječih ter iskanju in ustvar-
janju novih raziskovalno-razvojnih 
ter poslovnih povezav. 

Bistvo letošnjega sejma, ki je tudi 
tokrat pritegnil veliko obiskovalcev, 
pa seveda tistih, ki so svoje »izdelke«, 
predvsem v obliki znanja, na sejmu 
predstavili sejmu, je služil predvsem 
kot prikaz rezultatov sodelovanja 
raziskovalcev Univerze v Mari-
boru z gospodarstvom. Kot osrednji 
dogodek ga je krasila okrogla miza 
na temo sodelovanja univerze z 
gospodarstvom. Na sejmu je bilo 
predstavljenih tudi nekaj letošnjih 
odmevnejših primerov dobre prakse 
prenosa znanja ter tehnologij iz aka-
demskega v poslovno okolje.  
Na okrogli mizi so sodelovali  prof. 
dr. Nenad Gubeljak, prodekan 
Fakultete za strojništvo Univerze 
v Mariboru, doc. dr. Iztok Kram-
berger, raziskovalec Fakultete za 
elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko Univerze v Mariboru, De-
jan Gačnik iz SkyLabs, d.o.o., Sergej 
Prosen iz Biometrika d.o.o. doc. dr. 
Ines Kožuh, raziskovalka Fakultete za 
elektrotehniko, računalništvo in infor-
matiko Univerze v Mariboru, ter drugi 
ugledni gostje s področja znanosti in 
gospodarstva.

Prireditev, ki sedaj postaja že tradi-

Trije ključni akterji sejma _ Gorazd Bende, prof. dr. Lučka Lorber in rektor dr. Igor Tičar

Avditorij je zbrano prisluhnil govornikom

cionalna, sta z nagovori uvedla rektor 
Univerze v Mariboru, prof. dr. Igor 

Tičar in direktor Zavoda PPC Tezno 
Gorazd Bende.
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Alius je specializirano podjetje, ki se pretežno ukvarja 

s serijsko proizvodnjo za avtomobilsko industrijo. Lani 

pa je postalo znano tudi po izjemnem sladoledu, im-

enovanem Stork (angleško štorklja), s katerim je prodrl 

tudi že v tujino. No, o Storku smo že nekaj zapisali v 

poletni številki Contacta, danes pa več o osrednji de-

javnosti te petnajst let stare  uspešnice Cone Tezno in 

to skozi pogovor z Denisom Ivaniševičem, direktorjem 

in ustanoviteljem Aliusa d.o.o..

“Tukaj smo zato, da 
pomagamo rešiti 

vaše težave.”

Denis Ivaniševič, prvi človek Aliusa d.o.o.:

Kateri je poleg proizvodnje za 
avtomobilsko industrijo še dodaten 
nabor vaše ponudbe?

Za naše naročnike izdelujemo, obnav-
ljamo ali vzdržujemo tudi cevovode, 
izvajamo montažo konstrukcij po 
meri, sestavljamo industrijske stroje 
in vzdržujemo mehanizacijo. 15-letne 
izkušnje na mednarodnem trgu so 
nam pomagale doseči prepoznavnost 
v odzivnosti in kakovostnem delu. 
Dolgoročna vizija našega podjetja 
je nenehno izboljševanje kakovosti 
storitev. Zavezali smo se, da bomo 
s svojim vestno opravljenim delom 
stali ob strani poslovnim partnerjem.  
Specializirani smo tudi za montažo 

industrijskih strojev in naprav, ki jo  
izvajamo tako na področju energe-
tike kot tudi papirne in prehranske 
industrije. Montažna dela opravljamo 
na kraju samem, varjenje pa se izvaja 
po različnih postopkih. Naši varilci so 
certificirani za varjenje različnih mate-
rialov pod najzahtevnejšimi pogoji.

Poudarjate kakovost vaših storitev, 
kaj to vse zajema?

Pod zagotavljanjem kakovost mis-
limo predvsem na zviševanje ravni 
zanesljivosti in kakovosti ob zagotav-
ljanju prilagojenih rešitev. Naši dobro 
usposobljeni sodelavci poiščejo hitre 
rešitve, hkrati pa ohranjajo najvišje 
standarde v proizvodnji. Odlični rezul-

tati pri naših naročnikih nam pomaga-
jo oblikovati dolgoročna partnerstva, 
pridobiti nove naročnike in uveljaviti 
naše podjetje kot zaupanja vrednega 
partnerja na svetovnem trgu. Med 
drugim si prizadevamo za neprekinje-
no usposabljanje, pridobivanje novih 
izkušenj in nadgradnjo orodij za naše 
zaposlene, kar tudi zagotavlja kakov-
ost naših storitev. Nanje smo pon-
osni, saj so specializirani za vse vrste 
najzahtevnejših montažnih opravil, 
upravljanje z visokotehnološko 
opremo in komponentami, kot tudi 
za varjenje in ključavničarska opravila. 
Skratka, naše osebje je opremljeno z 
znanjem in izkušnjami, potrebnimi za 

Direktor Denis Ivaniševič
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Del kakovostne labiratorijske opreme, namenjene predvsem razvoju tehnologije ter usposabljanju varilcev

delo na terenu.

To najbrž velja za vse segmente 
vaše ponudbe?

Naš delež seže, kot sem že omenil,  
do  avtomobilske industrije, papirno-
predelovalne industrije ter prehranske 
in energetske industrije. Pri naših pro-
jektih posebno pozornost namenjamo 
skrajšanju proizvodnega oziroma 
storitvenega časa in zmanjšanju 
stroškov v proizvodnem procesu. Naj 
še enkrat ponovim: uspeh našega 
podjetja je predvsem rezultat naših 
zvestih naročnikov, strokovnih 
dobaviteljev in vseh naših lojalnih 
sodelavcev. Naše zaposlene in njihovo 
znanje cenimo, saj vemo, da je prav to  
naša najpomembnejša prednost pred 
ostalimi konkurenti. 

Kako pa je na področju energetike?

Največ delujemo na področju termo 
in hidroelektrarn, v tak okvir pa sodijo 
tudi dela v naftno predelovalno indus-
triji, rafinerijah. 

Katerim avtomobilskim znamkam 
so namenjeni vaši produkti in kateri 

so dominantni, tako po zahtevnosti 
kot količinskem obsegu?

Podjetje Alius je v avtomobilski indus-
triji zavezano predvsem enemu kupcu 
in sicer podjetju Brüggen Gmbh, ki 
deluje v sklopu Krone Group. Gre  
predvsem za težko avtomobilsko in-
dustrijo, ki zajema predvsem izdelavo 
tovornih prikolic vse do maksimalne 
dovoljene nosilnosti,  nadgradenj in 
srednje težkih dostavnikov.  Občasno 
se pojavljamo tudi kot servisna ekipa 
različnih avtomobilskih proizvajalcev, 
predvsem na področju republike 
Nemčije. V tem projektu zaposlujemo 
skupaj več kot 400 sodelavcev. 

-Kdaj točno je bil ustanovljen Alius, 
kdo so bili njegovi »avtorji«, kakšno 
so bili začetki v proizvodnem in 
tržnem smislu?

Ustanovitve podjetja sega v decem-
ber leta 2003, pobuda za ustanovitev 
podjetja Alius je bila podana z moje 
strani , v tistem času pa sem pri 
ustanovitvi sodeloval s še štirimi part-
nerji. V nadaljevanju so se naše poti 
in razmišljanja začeli razhajati, za to 

sem se v dogovoru s svojimi partnerji 
na koncu odločil za samostojno pot. 
Začetki samostojne poti so bili težki. 
Kot direktor podjetja brez referenc in z 
malo zaposlenimi, a specifičnim znan-
jem, sem se pogosto ubadal z dilemo, 
kaj storiti. Ali najprej zaposliti ustrezen 
kader in potem dodatno iskati posle 
ali pa raje prej iskati posel in potem 
zaposlovati kader? Prvi koraki so bili 
storjeni v Sloveniji, v podjetju Nafta 
strojna Lendava, vendar pa je bilo za 
neke vidnejše uspehe potrebno za-
korakati v tujino. To smo naredili leta 
2005 z izredno uspešno zaključenim 
projektom na Finskem. 

Lahko naštejete najuglednejše 
firme doma in v tujini, s katerimi 
poslovno sodelujete oziroma ki 
so odjemalci vaših storitev ter 
izdelkov?

Podjetje Alius v Sloveniji sodeluje v 
večji meri z Metalno v Senovem, v 
tujini pa med svoje najpomembnejše 
partnerje štejemo, kot že omenjeno, 
podjetje Brüggen GmbH ki je član 
skupine Krone Group , prav tako tudi 
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podjetje Gigant GmbH iz iste skupine. 
Tu so še podjetje Hilgefort GmbH, v 
katerem za našega naročnika izdelu-
jemo maloserijske in unikatne indus-
trijske posode ter različne industrijske 
naprave, pa družba Montage und 
Behälterbau Artur Scheffczik GmbH, 
za katero največ del izvajamo prav 
na področju papirno predelovalne 
in energetske industrije. V podjetju 
Alius imamo tudi dve varilski de-
lavnici,  v katerih izvajamo procese 
izobraževanja lastnega varilnega 
kadra in testiranja različnih novih 
materialov  ter certificiranja naših 
varilcev. V prvi delavnici izobražujemo 
in testiramo varilce po postopku 
varjenja v zaščitnem plinu Argonu 
( 141 – TIG/WIG ). V drugi delavnici 
pa izobražujemo in testiramo varilni 
kader po postopkih elektro obločnega 
varjenja ( 111 – REO ) in varjenja po 
postopkih MIG / MAG ( 131 – MIG  ter 
135 - MAG) z zaščitnim plinom CO

2
. 

Še eden visokotehnološki element iz Aliusa

Varjenci, namenjeni testiranju
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Telesna drža 
pomembnejša,

kot si mislimo

Viva la vida

V »zgornjem« delu Cone Tezno, v 
poslopju na Perhavčevi cesti 36, je 
najti poslopje, na katerem se diči 
napis:  Posvetovalnica  Viva la Vida. 
Če ga iz španščine prevedemo v 
slovenščino, dobimo: Živi življenje. 
Če povzamemo: gre za posvetoval-
nico o vitalnem življenju, v kakršni 

se z vami mora nekdo posvetovati 
in svetovati. Ta oseba je v našem 
primeru Nataša Sinovec, special-
istka za poravnavo telesne drže 
(PAS – Postural Alignment Special-
ist). Ne gre za eno od newagevskih 
začasnosti. Nataša Sinovec svojo 
kredibilnost potrjuje ne le s prakso, 
marveč tudi institucijami, kjer si je 
nabirala posebna znanja in prakse. 
Te je največ prejela na univerzi 
Egoscue v kalifornijskem San Diegu 
(ZDA) in ga skladno s standardi 
univerze redno recertificira, dopol-
njuje in poglablja.Pri svojem delu 
se opira tudi na znanje, ki ga je pod 
mentorstvom Tadeja Pretnerja, 
Marjane Ogorevc, Milene Podvršič 
Plut in Bebe Splichal pridobila v Šoli 
za bioterapevte v Ljubljani.

Po opravljeni maturi verjetno še 
niste razmišljali o svojem sedanjem 
poklicnem poslanstvu?

Ko sem leta 1994 diplomirala na 
tehniški fakulteti v Mariboru in postala 

univ. dipl. ing. tekstilne tehnologije, 
je zaradi propadajoče tekstilne 
industrije kazalo, da je bil študij čista 
izguba časa. Šele čez mnogo let sem 
spoznala, da ima vsako učenje svoj 
namen, vsako znanje pa je dragoceno. 
Tako mi je mnogo znanja, ki sem ga 
pridobila na fakulteti, prišlo prav na 
področjih, ki nimajo s tekstilstvom 
nobene skupne točke.

Vaši sedanji poklicni dejavnosti se 
reče poravnava telesne drže. Kaj 
je v osredju tega pojma in z njim 
povezane prakse?  

Skozi moje iskanje rešitev težav 
s hrbtenico, kolkom, kolenom, 
gležnjem in ramenom me je pot vodi-
la od ortopeda, maserja, redne fitnes 
vadbe in pilatesa, do manualnega 
terapevta, protibolečinske ambu-
lante, akupresure, vadbe za zdravo 
hrbtenico itd.Vsi pristopi so bili na 
svoj način krasni. Vsak je po svoje 
prispeval k odpravi takratne bolečine. 
Mislila sem, da tako pač je, da bom 

Nataša Sinovec

Individualni pristop Ocena telesne drže pred slikanjem
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Delo v skupini

Korakanje, vendar miroljubno...

morala do konca življenja obisko-
vati take ali drugačne terapevte, ki 
mi bodo pomagali pri odpravljanju 
mojih bolečin. Takšno prepričanju je 
zamajala knjiga The Egoscue Method 
of Health Through Motion (Pete Ego-
scue), moje življenje pa se je obrnilo 
v novo smer. Zadnjih nekaj let, odkar 
sem odkrila globoko pomembnost 
vzravnane telesne drže in se naučila 
poslušati svoje telo, ne samo da 
nimam bolečin, ampak sem tudi bolj 
gibljiva in telesno vzdržljiva, z več 
energije kot v precej mlajših letih.

Komu posredujete vaše danes že 
bogate terapevtske izkušnje?

Izjemno sem hvaležna, da lahko svoje 
znanje predajam vsem, ki bi radi svoje 
življenje spremenili na bolje in ki se 
resnično zavedajo, da za svoje zdravje 
lahko naredijo največ sami. Pri delu zelo 
uživam, pa naj bo to na individualni 
ali skupinski ravni. Vse kar počnem, 
počnem z velikim in iskrenim veseljem. 
Moje delo sloni na individualni obrav-
navi. Izobraževalno-terapevtski program 
je namenjen vsem, ki so pripravljeni 
prevzeti odgovornost za svoje zdravje 
in dobro počutje. Individualna obrav-
nava je namenjena tako tistim, ki imajo 
kronične bolečine v ramenih, kolkih, 
kolenih, stopalih, hrbtu, vratu ali v kat-
erem drugem delu mišično-skeletnega 
sistema, kot tudi tistim, ki kroničnih 
bolečin nimajo, a se zavedajo, da je 
njihova telesna drža slaba.  

Rekreativce in profesionalne oziroma 
vrhunske športnike obravnavamo, ne 
samo v izogib poškodbam, ampak tudi 
za izboljšanje uspešnosti pri doseganju 
rezultatov.

Kako pa je s skupinsko vadbo?

Pokončen Ponedeljek rečemo 
skupinski vadbi za vzravnano držo, 
ki poteka v majhni skupini in ko v 
pičli uri postavimo telo pred različne 
izzive. Cilj vadbe je povečanje 
občutka ravnovesja in lahkotnosti 
v telesu, kar pred in po vsaki vadbi 
z enostavnim testom tudi preve-
rimo. Za vse pripomočke je poskr-
bljeno na kraju samem, Udeleženci 
potrebujejo le    le športne copate, 
vodo in po želji brisačo. vadbeno 
podlago, veliko brisačo, trak ali 

pas, športne copate in za žejo 
stekleničko z vodo.

In kaj nudite zaposlenim v pod-
jetjih, ki pri svojem delu pretežno 
sedijo? 

Gre za organizirane skupine, kjer se 
posvečamo predvsem odgovorom na 
vprašanje, kako razdreti gibalne vzorce 
sedečega pisarniškega dela, prepoz-
navanje vzrokov za bolečine v kolkih, 
križu, zgornjem delu hrbta, vratu 
…, in kako jih odpraviti, kar pomeni 
izhodišča za predavanja z vadbenimi 
delavnicami. Pripravim jih za podjetja, 
ki želijo svoje zaposlene opremiti z 
znanjem za ohranjanje svojega zdravja 
- promocija zdravja na delovnem 
mestu -, pa tudi za zainteresirane or-
ganizirane skupine posameznikov. 
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Ameriški veleposlanik 
v podzemlju Cone Tezno

Cono Tezno je pri koncu oktobra odprla 
vrata visokemu gostu. Obiskal jo je 
namreč Brent Hartley, veleposlanik 
ZDA v Republiki Sloveniji, s spremstvom. 
Osrednji cilj obiska je bil ogled podzem-
nih tunelov, ki jih je zapustila nemška 
tovarna letalskih delov konec druge 
svetovne vojne. Visokega gosta je sprejel 
in tudi spremljal v podzemlje Cone 
Tezno direktor Zavoda PPC Tezno Gorazd 
Bende, ki ga je seznanil tudi s njenim 
profilom in razvojnim stanjem v coni. 
Veleposlanik si je tudi ogledal  film o Coni 
Tezno. Čez nekaj dni je sledila zahvala, 
kjer se visoki gost zahvaljuje direktorju 
zavoda Gorazdu Bendetu in sode-
lavcema Maji Vintar ter Milanu Novaku 
za »voden ogled in zanimivo razstavo 
fotografij ter posnetkov iz obdobja obra-
tovanja tovarne«. 

IRDO vabi
Področje družbene odgovornosti podjetij in 
trajnostnega razvoja vztrajno raste tako v EU, 
kot v Sloveniji. Družbena odgovornost podjetij 
prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da 
se morajo podjetja zavedati svojih vplivov na 
skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo 
z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in 
družbenimi kazalci. Z letom 2017 bodo velika 
podjetja v EU, torej tudi v Sloveniji, morala v 
svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih 
vidikih poslovanja. 

Zato vas Inštitut IRDO vabi, da se o tem področju 
dodatno izobrazite z znanji za učinkovito vodenje 
trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti 
v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih. Z 
vključitvijo v program treh seminarjev in delavnice 
boste pridobili številne kompetence in certifikat, pa 
tudi priročnik ter spoznali dobre prakse slovenskih in 
tujih podjetij. 
V mednarodnem okolju podjetja, zlasti 
večnacionalna, že zahtevajo dokazila, da njihovi 
partnerji, dobavitelji, poslujejo družbeno odgovorno. 
V ta namen imajo zaposlene vodje za družbeno 
odgovornost in trajnostni razvoj, ki so za to področje 
tudi certificirani. 
Ker v Inštitutu IRDO sledijo svetovnim trendom, so že 

pred leti začeli izobraževati posameznike in zaposlene 
v podjetjih za družbeno odgovornost in trajnostni 
razvoj. Lani pa so začeli na to temo podeljevati tudi 
certifikate. Doslej so v treh krogih izobraževanj v 
Ljubljani in Mariboru podelili 25 certifikatov vodja 
za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Med 
prejemniki so tako vodje posameznih oddelkov v 
velikih in srednje velikih podjetjih, kot direktorji 
manjših podjetij. Izobraževanje vključuje tri delavnice, 
sledi izpit in podelitev certifikatov. . 
Zato so slovenska podjetja vabljena, da se o področju 
družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja čim 
prej izobrazijo, lahko tudi s pomočjo Inštituta IRDO. 
Tako bodo spoznali področja družbene odgovornosti, 
kako pripraviti strategijo, kako poročati v skladu z 
novimi zahtevami EU in slovenske zakonodaje po 
poročanju o nefinančnih kazalcih poslovanja, kako 
oblikovati tovrstno delovno mesto in izmenjali 
dosedanje izkušnje in znanja na tem področju z 
drugimi udeleženci. Pri inštitutu ugotavljajo, da se 
zanimanje podjetij in posameznikov za to področje v 
Sloveniji povečuje. Tudi med mladimi, ki razumejo, da 
sta družbena odgovornost in trajnostni razvoj nujni 
sestavini poslovanja vsakega sodobnega podjetja 
in si želijo na tem področju tudi sami profesionalno 
delovati.

Skupinski posnetek glboko pod zemljo, 
tretji z leve ameriški amasador Brent Hartley
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Vplivni dejavnik 
štajerskega 

gospodarstva

ŠGZ praznuje 10-letnico samostojnega delovanja

Junija 2007 je bila ustanovna 
skupščina Štajerske gospodar-
ske zbornice (ŠGZ), na kateri se je 
tedanja GZS, Območna gospodar-
ska zbornica Maribor preoblikovala 
v Štajersko gospodarsko zbornico. 
Sprejet je bil statut, izvoljeni so 
bili organi nove zbornice. Lahko 
bi rekli, da je bila ustanovitev 
samostojne regionalne zbornice 
posledica zakona, ki je bil sprejet 
v letu 2007 in je obvezno članstvo 
podjetij v GZS spremenil v fakulta-
tivno‚ precej počasna in nefleksi-
bilna pripravljenost GZS na nastale 
spremembe in signali iz mnogih 
štajerskih podjetij pa so sprožili 
aktivnosti za ustanovitev samosto-
jne zbornice. 

»Vse, kar danes ŠGZ ponuja svojim 
članom, in njihov odziv na njeno 
delovanje potrjuje pravilnost takratne 
odločitve. Dinamika mlade, integraci-
jske, v nacionalni in mednarodni pros-
tor usmerjene organizacije, ki smo jo 
zasnovali, vodili in usmerjali po svojih 
najboljših močeh, je vsa leta izjemna 
in zelo pomembna,« je na svečanosti 
v hotelu Habakuk poudaril dr. Roman 
Glaser, soustanovitelj, prvi in tudi še 
sedanji predsednik ŠGZ. Na pomem-
bno vlogo ŠGZ je opozorila tudi mag. 
Aleksandra Podgornik, direktorica 
zbornice: »Smo sogovornik nacional-
nim in mednarodnim združenjem ter 
organizacijam, velikim regijam in tudi 
državam, predvsem pa smo servis za 
člane in generator javnega mnenja, 
glasnik gospodarstva in razvoja regije, 
za katero si želimo, da bi postala 

močna in povezana gospodarska 
regija, ki bi, tako kot to vidimo v tujini, 
vodila in usmerjala razvoj. Žal pri nas 
regijske povezanosti ni, in to čutimo. 
V resnici je danes regijska inštitucija 
samo ŠGZ, ki pa ima premalo moči. 
Je organizacija članstva, drugih 
pristojnosti nima, predvsem pa nima 
regijskih sogovornikov. Nek investi-
tor nima sogovornika, pri katerem bi 
dobil celovite informacije, pogovarja 
in pogaja se lahko z vsako občino 
posebej, celovite slike nima nihče. In, 
verjemite, tujim investitorjem ni do 
naših neurejenosti.«  

In kje sta danes Štajerska in štajersko 
gospodarstvo? Čeprav so prve 
asociacije, ki jih dobimo ob omembi 

»štajersko gospodarstvo«, kriza, 
brezposelnost, brezperspektivnost in 
še kar nekaj tovrstnih pojmov, je de-
jstvo, da vsi podatki kažejo na dober 
napredek v zadnjih letih, predvsem 
zahvaljujoč izvoznikom. Poveden je na 
primer podatek, da se je obseg indus-
trijske proizvodnje v regiji v letu 2016 
v primerjavi z letom 2015 povečal za 
6,6 %, leto prej je bil samo 1,6 %. Izvoz 
je bil v primerjavi z letom 2015 višji 
za 4,0 %, uvoz pa za 3,3 %, pokritost 
uvoza z izvozom se je izboljšala in 
znaša 103,5 %. Gospodarske družbe 
v regiji so nadaljevale s pozitivnimi 
trendi poslovanja, za 1 % so povečale 
prihodke, za 7 % neto dodano vred-
nost, število zaposlenih je večje za 5 
% in neto čisti dobiček je višji za 16 %, 

V prvi vrsti so pričevali dogodku prejemniki posebnih priznanj ŠGZ.
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obseg kapitala se je povečal za 6 %. 

Trenutno na pobudo ŠGZ, Fakultete 
za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Mariboru in Kemijskega 
inštituta iz Ljubljane že poteka 
izjemno pomemben projekt SRIP – 
krožno gospodarstvo, njegovo delo-
vanje pa koordinira in upravlja ŠGZ. 
Gre za finančno velik projekt, ki ga 
bo v višini 50 odstotkov sofinanciralo 
ministrstvo za gospodarstvo, njegov 
glavni namen pa je povezati gosp-
odarstvo z raziskovalnimi institucijami 
in drugimi deležniki za uspešnejši 
prodor na globalne trge. V teku je tudi 
projekt KOC Krog, ki je vzpostavljen 
po principu povezovanja gospodarst-
va in izobraževanja ter omogoča 
hitrejše prilagajanje kompetenc kadra 
spremembam, ki jih zahtevajo globali-
zacija, digitalizacija in nepredvidljive 
spremembe na področju krožnega 
gospodarstva. 

ŠGZ postaja sokreator črpanja ko-
hezijskih sredstev, s čimer omogoča 
podjetjem možnost načrtovanja in 
usposabljanja na področju razvoja 
in izobraževanja za prihodnje izzive, 
kar je za uspešno prihodnost podjetij 
ključno. »Pred nami ni samo nadaljn-
jih 10, ampak večkrat po deset let, 
zato ne bomo počivali, z nenehno 
inovativnostjo in tehnološko prodor-
nostjo jo bomo razvijali tako, da nas 
bodo posnemali tudi veliko bolj razviti 
od nas. Za razvojno moč ni več toliko 
pomembna velikost kakor sposob-
nost prilagajanja. Z aktivnostmi 
zbornice bomo podjetjem omogočili 
vključevanje v prihodnost,« je še 

Na slavnostni akademiji v Hotelu Habakuk konec oktobra so 
ustanovitvenim članom zbornice izrekli in podelili priznanje ter zahvalo za 
prispevek pri ustanavljanju in uveljavljanju zbornice. Priznanje in zahvalo 
so prejeli  dr. Roman Glaser, Janez Ujčič, mag. Jože Protner, dr. Šime 
Ivanjko, Vinko Kurent, Blaž Železnik in Tone Čeh. 

povedala mag. Aleksandra Podgornik, 
direktorica ŠGZ. 

Zahvalo za dolgoletno sodelovanje 
pri uveljavljanju skupnih interesov so 
na slovesnosti podelili tudi Primorski 
gospodarski zbornici, Pomurski gosp-

odarski zbornici, Regionalni gospodar-
ski zbornici Celje, Savinjsko-šaleški 
gospodarski zbornici, Gospodarski 
zbornici Dolenjske in Bele krajine ter 
Gospodarski zbornici Slovenije. 

Prejemniki Zahvale za dolgoletno sodelovanje pri uveljavljanju 
skupnih interesov v družbi mag. Aleksandre Podgornik in dr. Romana Glaserja

Med uglednimi gosti sta bila tudi mariborski župan dr. Andrej Fištravec 
(prvi od leve) in gospoodarski minister Zdravko Počivalšek (prvi od desne)

Nastop gospodarskega 
ministra Zdravka Počivalška
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Mag. Jože Protner: 
»ŠGZ je pospešila delovanje 

v korist članov«
Mag. Jožeta Protnerja smo zaprosili 
za nekaj misli ob 10. obletnici 
Štajerske gospodarske zbornice. 
Povabljenec je gotovo najbolj 
kompetenten sogovornik o tej temi. 
Poleg številnih funkcij (bil je tudi 
mariborski podžupan in minister 
za kmetijstvo v vladi dr. Janeza 
Drnovška) je kot direktor maribor-
ske oziroma štajerske podružnice 
Gospodarske zbornice Slovenije 
med prvimi zaznal  inertnost 
slednje, ki med drugim tudi ni 
spodbujala razcveta regionalnih 
zbornic, ampak ga je kvečjemu 
zavirala. Mag. Protner je bil med 
prvimi pobudniki za ustanovitev 
samostojne, bolj avtonomne in 
učinkovite regionalne gospodarske 
zbornice za Podravje in Štajersko 
sploh, s sedežem v Mariboru. Med 
člani tedanje GZS Maribor je v 
upravnem odboru te institucije, 
ki mu je predsedoval Tone Čeh,  in 
tudi širše pridobil potrebno število 
somišljenikov, da so lahko dosegli 
legitimen »prevrat« in pred deseti-
mi leti ustanovili Štajersko gosp-
odarsko zbornico. Tudi zato je ob 
jubileju prejel ustrezno priznanje. 

Sedaj pa besedo predajmo mag. 
Jožetu Protnerju:

»Konec letošnjega oktobra smo s 
slavnostjo obeležili desetletnico 
Štajerske gospodarske zbornice. 
Jubilejna obletnica je priložnost za 
ocenitev desetletnega dela in raz-
voja zbornice in s tem tudi ocenitve 
takratne odločitve, da gremo po svoje. 

Na sami slovesnosti, na kateri so bili 
verodostojno predstavljeni rezultati 
delovanja in realizirani cilji ŠGZ v tem 
obdobju, ki so jih pred zbornico s 
sprejetimi programi in sklepi post-
avili člani, smo bili soglasni, da je bila 
odločitev za samostojno zbornico po 
sprejetju zakona o GZS v letu 2006, 
ki je določil neobvezno članstvo, 
pravilna. Po sprejetju zakona je bil 
zaradi neobveznega članstva njegov 

Med dobitniki priznanj je bil tudi mag. Jože Protner, v družbi direktorice ŠGZ  
mag. Aleksandre Podgornik in predsednika upravnega odbora dr. Romana Glaserja

osip  pričakovano velik. Vztrajanje 
na modelu organiziranosti z močno 
centralo v Ljubljani, ki je do tedaj 
poleg spornega načina delovanja 
odstopila območni zbornici od 
zbrane članarine na območju, ki ga 
je ta pokrivala, le pičlih 18 odstotkov, 
bi pomenil v novih razmerah velik 
korak nazaj. Bivša območna zbornica 
bi lahko v novih razmerah in s staro 
organiziranostjo samo životarila. 
Tako pa ji je na novo organizirana 
ŠGZ dala krila za razvoj in delovanje 
v korist članov, ki so se prostovoljno 
vključili . Res je, da so bili v večjih in 
gospodarsko močnejših okoljih boljši 
pogoji za osamosvojitev, pa vendar 
se je v vseh okoljih, kjer so nastale 
nove, samostojne zbornice, pokazala 
upravičenost odločitve za samosto-
jnost. Nerazrešena vprašanja, predvs-
em premoženjska z GZS, pa kažejo, da 
centrala še vedno ni dojela potreb po 
novem, drugačnem načinu delovanja, 
ki bi članom prinesel še večje koristi in 
osmislil tudi novo vlogo GZS. 

Namen in upravičenost ustanovitve 
samostojne zbornice je bil dosežen, 
pokazal se je kot pravilen. Potrjujejo 

ju številne nove storitve, ki so jih na 
zbornici zmogli z novimi kadri. Tudi 
število članov se je povečevalo. ŠGZ 
je bila uspešna tudi pri zastopanju 
štajerskega gospodarstva pri oblasteh 
in organiziranju poslovnih srečanj z 
zbornicami iz sosednjih držav. Bila je 
promotor štajerskega gospodarstva v 
ožji in širši javnosti.

ŠGZ je že doslej delovala povezovalno 
v celotni Štajerski – Podravski regiji in 
tudi s sosednjimi regijami (Koroška, 
Pomurska) ter sosednjimi v Avstriji in 
Hrvaški.  Pred ustanovitvijo samosto-
jne ŠGZ smo do dobra proučili avstri-
jski sistem, kjer v okviru WKÖ deluje 
več kot 1300 pravnih oseb. Princip 
organiziranja, delovanja, financiranja 
in delegiranja od spodaj navzgor se je 
izkazal za pravilnega. 

V naslednjem obdobju pričakujemo, 
da se bodo sodelovanje in razrešitve 
nerešenih vprašanj z GZS uspešno 
zaključile, tudi zaradi kadrovskih 
sprememb na GZS. Vodstvu in vsem 
zaposlenim na ŠGZ ob jubileju zato 
lahko samo čestitamo za doseženo in 
jim želimo enako uspešno delovanje 
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Konec oktobra je v Hotelu 
City bila že 5. konferenca 
ženskega podjetništva, 
ki so jo organizirale 
članice Regionalnega 
sveta  podjetnih žensk 
in podjetnic ter ki deluje 
znotraj  ŠGZ.  Poudarili so 
pomembno temo, o kateri 
v našem poslovnem 
svetu ne govorimo prav 
veliko, to pa so vzponi in 
padci, ki so sestavni del 
poslovnega uspeha. 

Vzponi in padci  
so del uspeha

 5. konferenca ženskega podjetništva

Uvodna govornica tokratne konference je bila vsekakor podjetna 
ženska, ki s svojo življenjsko zgodbo dokazuje, da je mogoče 
z notranjo energijo premagati mnoge ovire. Vika Potočnik, 
političarka, poslanka, županja Ljubljane, danes direktorica Pionir-
skega doma, je odkrito spregovorila o ovirah pa tudi o predsodkih 
in stereotipih, ki nas nenehno spremljajo in ovirajo. Svoje zgodbe 
so predstavile in odkrito spregovorile tudi o problemih, ki so jih 
skozi življenje spremljali, še tri slovenske podjetnice: Alenka Iskra, 
direktorica socialnega podjetja Kooperativa Dame, Katja Šilec, 
direktorica Avtohiše Petovia Avto, mag. Romana Fišer, direktorica 
Marifarm, in tri podjetnice iz Avstrije: mag. Martina M. Linzer, GS 
gain&sustain, Regina Rauch – Krainer, direktorica TLS Reisekultur, 
in mag. Angela Picej-Müller, direktorica APM Hausverwaltungs 
Service.

Neuspeh ni tragedija in ne sme 
privesti do razmišljanja o os-
ebni nesposobnosti. »Ženske, ki 
se že tako ali tako manj pogumno 
odločamo za podjetniško pot, se 
neuspeha bojimo še bolj in ga 
jemljemo še bolj tragično,« je bilo 
zapisano v vsebinskih izhodiščih, 
pri čemer so udeleženke konfer-
ence izpostavile pomen vztrajnosti, 
vzdržljivosti ter samozavesti, brez 
katerih v poslovnem svetu ni 
mogoče biti uspešen. Zanemarljiva 
pa tudi ni podpora socialnega 
okolja, sodelovanje in povezo-
vanje. Pomembno je, da podjet-
nice, ki ji je enkrat »zdrsnilo«, ne 
obsodimo, ampak jo podpremo in 
opogumimo, da bo začela na novo.  
Osnovna tema konference je 
pritegnila rekordno veliko število 
podjetnih žensk in podjetnic, 
preko 200 udeleženk, in ob tem 
še preko 40 razstavljalk. Konfer-
enca ženske podjetnosti pa ni 
samo konferenca v klasičnem 
pomenu besede, saj jo ob in-

poslovnih pogovorih srečevale 
tudi s podjetnicami iz sosednje 
Avstrije. Tokratna konferenca 
je bila namreč prvič tudi zares 
mednarodna, štajerskim podjetni-
cam so se pridružile tudi pod-
jetnice iz Avstrije, ki sodelujejo v 
čezmejnem projektu RegioWin v 
okviru programa Interreg SI-AT, 
potekala pa je v sodelovanju s 
SPIRIT Slovenija. 

Skupinski posnetek udeleženk konference

dividualno vodenih pogovorih 
s posameznicami, ki odkrito 
spregovorijo o svoji življenjski 
zgodbi in izkušnjah, tradicionalno 
spremlja tudi sejemska prireditev, 
na kateri podjetnice predstavijo in 
v poslovno sodelovanje ponudijo 
svoje produkte in storitve. Na 
konferenčni delavnici so spre-
govorile tudi o orodjih za dobro 
sejemsko predstavitev, na letošnji 
novosti pa so se v t. i. B2B kratkih 
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18. septembra, le dan po podpisu 
pogodbe z Magno o investiciji blizu 
letališča, je na novo postavljena 
mariborska TV hiša RTS Media 
povabila Gorazda Bendeta, 
direktorja Zavoda PPC Tezno, k 
pogovoru o vidikih in možnih 
posledicah te mega investicije. V 
nadaljevanju povzemamo nekaj 
poudarkov Gorazda Bendeta v 
omenjenem medijskem dogodku. 

O tem, ali se je Magna v iskanju 
primernega zemljišča oglasila tudi 
v Coni Tezno: 
Da, bilo je 25. aprila lani. Že v prvih 
razgovorih je bilo zaznati, da pred-
stavnike Magne zanimajo neke večje 
prostorske možnosti. Že pred več kot 
dvajsetimi leti sem bil v Magni Steyer 
in že tedaj so govorili o prostorskih 
omejitvah v Gradcu. Dandanašnji pa 
se srečujejo s povečanim naročilom 
vozil  za prihodnjih nekaj let. Vem, 
da se avtomobilska industrija ne uk-
varja s kratkoročnimi načrti, že dokaj 
podrobno imajo oblikovano vizijo za 
srednjeročno obdobje. Upoštevajoč 
tektonske premike v avtomobilski 
industriji, ki smo jim v zadnjih časih 
priče, mislim na usodo dizelskih in ek-
spanzijo električnih avtomobilov. V to 
se je vključila tudi že naša država, ki je 
glede tega predstavila svoje stališče. 

O tem, koliko zemljišča je še pros-
tega na območju nekdanjega Tama:
Tudi  zato, ker je Cona Tezno 
vodozaščitno območje, je prostih 
površin do 40 hektarjev. A te niso 
niti pod razno zazidljive jutri ali 
pojutrišnjem. Še veliko dela je, da se 
to uredi. Res pa je, da smo s takoimen-
ovanimi prostorci mestne uprave ure-
dili, da ima ta prostor sedaj ustrezne 

Beseda o 
Magni

Gorazd Bende gost RTS Media

dokumente. Od oktobra letos je v 
veljavi Občinski podrobni prostorski 
načrt za Cono Tezno, ki opredeljuje 
nove možnosti pozidave ns celot-
nem njenem območju. Že v prvem 
razgovoru z Magno je bila izražena 
želja po takoimenovani greenfield 
investiciji. A to je razumeti pogojno, 
saj ne gre za naložbo na neki zeleni 
trati, bolj pomembna informacija se 
je nanašala na število in profiliranost 
podjetij v Coni Tezno, ki so in še 
redno sodelujejo z Magno, recimo na 
področju konstrukcij in tudi raziskav 
ter proizvodnje delov in drugih proiz-
vodnih operacij v sami Magni Steyr. 

O postopku pridobivanja dovoljenj 
in podobnih aktov:
Sem pristaš industrializacije, in kot 
pravoverni tamovec, ki je doživel 
veličino Tama, pa tudi pomena 
podjetij, kot so denimo bili sosednja 
Metalna, pa tudi TVT, Elektrokovina , 
Hidromontaža itd. Nekdo, ki je bil pon-
osen in še je ponosen na ta industri-
jski pečat Maribora, na to industrijsko 
slavo, ki jo  Maribor ni doživel samo v 

Sloveniji, marveč v Jugoslaviji in širše. 
A vmes je bilo neko obdobje, ko smo 
se malodane sramovali industrijskega 
pečata in razvoja. Govorili smo, da se 
bomo prestrukturirali  in to, po mojem 
mnenju,  v smeri nekih nedefiniranih 
storitev.  Na tej poti smo zastali. A 
zadnja leta opažam ponovno prebu-
janje, ponovni zagon,  in to, kar se je 
včeraj zgodilo s podpisom pogodbe z 
Magno, gotovo pomeni nek pomem-
ben korak, mogoče celo skok v prebu-
janje novega industrijskega vzpona. 
Maribora in vsega Podravja. 

O tem, ali Magna pomeni velik 
investicijski korak naprej:
Magna v avtomobilski industriji uživa 
velik ugled, zaposluje več kot 160.000 
ljudi in deluje v več kot tridesetih 
državah sveta. Najava Magne na av-
tomobilskem  sejmu v Vancouvru, da 
bo investirala v Sloveniji, v avtomo-
bilskem svetu ni ostala nezabeležena.  
Dober glas seže v deveto vas in če je 
Magna storila ta korak, da  v Sloveniji 
investira v Občini Hoče-Slivnica, na 
samem robu našega mesta, bo to 

Gorazd Bende med nastopom v studiu RTS
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gotovo rezultiralo, da se bo še nekdo opogumil, ker bo verjel, da le 
nismo tako zadrti – naj uporabim to besedo – do tujih investitorjev, 
o čemer se je prej širil glas. 

O tem, ali je 18 milijonov evrov primeren vložek države glede na 
obljubljeno število novih delovnih mest: 
Na stvar je treba gledati z vidika perspektive. Pomembnemu 
igralcu, ki bo odigral svojo vlogo ne samo v tej investiciji, ampak 
bo vplival tudi na pozitivne zglede, velja ponuditi roko. V to, ali 
je 18 milijonov državne participacije primerni znesek , se ne bom 
spuščal.  Če je nekdo rekel, da bi imel sto hektarjev, mu je treba vsaj 
malo zaupati, ker z zaupanjem imamo v Sloveniji res velike prob-
leme. Magni je treba zaupati, da se ne bo šla – kot temu sam rečem 
– turizma materiala. To se pravi, da ne bo dovažala in odvažala 
stvari, ki niso dovolj pridobile na dodani vrednosti. Recimo da bi iz 
Gradca pripeljal dele v lakiranje, potem pa jih odpeljal nazaj v Gra-
dec. Če se bomo na tej prvi stopnici izkazali verodostojni, ta pravi, 
tako kot smo sodelovali že s številnimi podjetji, bo Magnini lakirnici 
gotovo sledilo še kaj več,  vključno z angažmajev izobražencev, kot 
so  razvojni dobavitelj oziroma razvojniki sploh, strokovne šole, 
univerza s svojimi kadri itd. 

Je tako, kot da bi s tleskom vznemiril jezero, ko posledični 
koncentrični krogi pomenijo neko novo brbotanje na  
industrijskem področju v tej regiji. 

Tloris načrtovane Magnine investicije

Gorazd Bende,
gospodarstvenik 
Štajerske 2017

Gorazd Bende je te dni prejel še eno 
referenčno priznanje za svoje delo. Bil je 
namreč izbran za gospodarstvenika Štajerske 
2017, ki ga že nekaj let podeljuje dnevnik 
Večer. V obrazložitvi med drugim preber-
emo, da po zaslugi našega nagrajenca »na 
ruševinah industrije iz nekih drugih časov 
rastejo, pravzaprav se že kar plodijo, nova 
podjetja. Skupaj z mariborsko univerzo 
vodi projekt regeneracije industrijskih con, 
kadrovsko in vsebinsko povezuje cono s 
Tehniškim šolskim centrom.« Znano je, da 
nagrajenec nenehno poudarja sodelovanje 
vseh akterjev, ki lahko pripomorejo k razvoju 
gospodarstva. Seveda mu brez odličnega 
kolektiva Zavoda poslovno proizvodna Cona 
Tezno ne bi uspelo, je poudaril Bende ob pre-
jemu priznanja.



-  18  - 

V ospredju zavarovanja 
pred neplačili kupcev

Cona Tezno je gostila podjetnike Savinjske in Podravske regije.  

15. novembra je bilo v prostorih 
Menerge in pod okriljem SID-Prve 
kreditne zavarovalnice i d.d. ter v 
sodelovanju z Zavodom PPC Tezno 
organizirano poslovno srečanje 
podjetnikov Savinjske in Podravske 
regije. Predstavljene so bile rešitve 
za   spodbujanje učinkovitega 
upravljanja s terjatvami in 
optimalnega financiranja. Pogovor 
je tekel v smeri zavarovanja pred 
neplačili in izzivi financiranja rasti 
prodaje. 
V fazi gospodarske rasti se 
podjetnikom odpirajo nove 
priložnosti. Srečanje v Coni Tezno je 
bilo namenjeno tematiki financiranje, 
ko se podjetniki nemalokrat 

sprašujejo, kaj storiti, če njihov kupec 
nepričakovano zaide v finančne 
težave ali celo stečaj. Zato je pogovor 
potekal v smeri zavarovanja pred 
neplačili ter izzivi financiranja rasti 
prodaje. Posebno pozornost pa 
so namenili tudi medsebojnemu 
povezovanju. Odgovor na to so na 
omenjenem strokovnem srečanju 
iskali  kompetentni sogovorniki, 
ki so predstavili različne možnosti 
financiranja ter zaščite pred neplačili. 
Ciljni udeleženci so bili  lastniki 
in direktorji podjetij, finančniki, 
računovodje, komercialisti in vsi, ki so 
želeli spoznati uspešne podjetnike in 
slišati njihove zgodbe.
Štiri osnovne točke kot nosilke 

informacije za omenjeno tematiko 
so v Menergi bile strnjene v štiri 
programske točke: kazalnik finančna 
stabilnost je dober napovedovalec 
- kaj nam pove?: hitro financiranje + 
zavarovanje = sinergija za podjetje; 
ugodne finančne spodbude za 
podjetja; primer dobre prakse: kako 
smo si optimizirali upravljanje s 
terjatvami?
Verjetno ni malo podjetij, kjer se 
dobro zavedajo, da prodati blago 
pogosto pomeni šele polovico poti. 
Druga polovica poti do uspeha je 
zagotoviti, da bo blago v roku tudi 
plačano. Tudi če imate s kupci dobre 
izkušnje, ta lahko nepričakovano 
zaide v finančne težave ali celo 

Avditorij v Menergi je pozorno prisluhnil predstavljenim tematikam
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stečaj? Tukaj pride do izraza ustrezna 
zaščita? Slovenski pregovor pravi: 
Streha se popravlja, ko sije sonce. Na 
srečanju je bil eden od poudarkov 
dejstvo, da so podjetniki vešči branja 
izkazov in bonitetnih poročil, zlasti 
tistih, ki imajo kreditna priporočila ali 
bonitetne ocene. Toda izkušnje tudi 
kažejo, da dobra bonitetna ocena 
ni vedno zagotovilo, da bo plačilo 
dejansko tudi prišlo ali da bo kupec 
trajno plačilno sposoben. 
Zato je dobro zavarovati terjatev.  Res 
je, da smo v fazi gospodarske rasti 
in podjetnikom se odpirajo nove 

priložnosti. Včasih pa se priložnosti 
ne izidejo po načrtih. Zaščita 
spodbuja bolj pogumno vstopanje 
na nove trge, pri čemer kupcem 
velja omogočili še boljše plačilne 
pogoje - tudi tistim še čisto svežim. Z 
omenjenim zavarovanjem se poveča 
vaša konkurenčnost in posledično 
tudi prodaja. V primeru, da kakšno 
plačilo izostane, ste lahko brez skrbi, 
saj ga poravna SID-Prva kreditna 
zavarovalnica. Poleg izplačila škode 
je zagotovljena aktivna podpora pri 
izterjavi in pokritju stroškov izterjave. 
Obravnavano tematiko so v Menergi 

predstavili Denis Stroligo, svetovalec 
uprave SID, Nataša Arko, tajnica 
marketinga SID, Peter Stariha 
iz Aleje-finance, Maja Tomanič 
Vidovič, direktorica Slovenskega 
podjetniškega sklada, in Dušanka 
Šolaja finančna direktorica podjetja 
Grafo lit in Simona Grobelnik, prav 
tako iz omenjenega sklada.  Goste pa 
je v uvodu pozdravil Gorazd Bende, 
direktor Zavoda PPC Tezno. 

Nataša Arko, direktorica marketinga SIDGorazd Bende, direktor Zavoda PPC Tezno

Denis Stroligo, svetovalec uprave SID
Med govorniki so bili tudi (od leve) Peter Stariha, 

Simona Grobelnik in Dušanka Šolaja
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Simpatična promocija 
sladoleda Stork

Konec oktobra je podjetje Stork, ki se 
nahaja v Coni Tezno,  odprlo na široko 
vrata vsem ljubiteljem sladoleda. 
Obiskovalci so si lahko ogledali ce-
loten proces proizvodnje edinstven-
ega sladoleda Stork. Na voljo je bila 
degustacija izbranih okusov, dobra 
glasba, super druženje ter občutno 
nižja cena ob nakupu sladoleda.

Za naše najmlajše je z vragolijami in 
svojo super napihljivo hiško skrbel 
klaun Rdeč Nos.. Dneva odprtih vrat se 
je udeležilo precejšnje število obisko-
valcev. V super družbi in odličnem vre-
menu je dan bil prekratek. Zato se ekipa 
Storka že veseli prihodnjega snidenja. 
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Zbrali so se mladi in stari

Vonj po starih časih Druženje ob Stroku

Zbrali so se mnogi mladi... ... ki jih je razveselil Rdeč nos
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Nemška podjetja so tudi med glavnimi 
investitorji v Sloveniji. Skupna vrednost 
neposrednih naložb nemških podjetij v 
Sloveniji je bila konec leta 2014 dobro 
milijardo evrov ali 10,4 odstotka vseh 
neposrednih tujih naložb v Sloveniji. 
S tem deležem se Nemčija na lestvici 
držav, ki so najpomembnejše tuje 
investitorice v Sloveniji, uvršča na tretje 
mesto. Nemških podjetij je v Sloveniji 
več kot 600, ustvarijo okoli sedem 
milijard evrov prihodkov in zaposlujejo 
okrog 46 tisoč ljudi.
Na slovenskem veleposlaništvu v 
Berlinu navajajo, da so odnosi med 
Slovenijo in Nemčijo tradicionalno 

46 tisoč ljudi zaposlujejo 
nemška podjetja v Sloveniji

Vključena tudi Cona Tezno

Slovensko gospodarstvo je tesno povezano z nemškim, saj je Nemčija največja gospodarska partnerica Slovenije. 
Slovensko gospodarstvo z Nemčijo ustvari več kot petino vse blagovne menjave s tujino. Po podatkih Slovensko-nemške 
gospodarske zbornice je avtomobilska industrija panoga, ki gospodarstvi Nemčije in Slovenije najmočneje povezuje. 
Avtomobilska industrija je namreč najpomembnejša izvozna panoga v Nemčiji, Nemčija pa je za 
Slovenijo najpomembnejša partnerica na področju prenosa novih tehnologij. Ker so v ta krog 
vidno vpletena nekatera podjetja v Coni Tezno, povzemamo prispevek, objavljen v Večeru.

odlični. Nemčija je strateška, politična 
in gospodarska partnerica Slovenije. 
Bogati stiki so vzpostavljeni na zvezni 
in regionalni ravni. V letu 2016 je po 
podatkih veleposlaništva v Nemčijo 
izvažalo 5321 slovenskih podjetij, 
uvažalo pa 17.393. Slovenija je med 
redkimi državami članicami EU, ki z 
Nemčijo ustvarijo trgovinski presežek.
To so podatki, zaradi katerih je izid 
nemških volitev zelo pomemben tudi 
za slovensko gospodarstvo. Kaj o 
izidu menijo v nemških podjetjih, je 
težko ugotoviti, saj so tam, ko gre za 
politična vprašanja, večinoma zadržani. 
Kljub temu so se tokrat v Deutsche 

Struktura 
nemškega BDP 

po gospodarskih 
panogah

Po izboru bralcev tiskanega in 
spletnega Večera je najbolj prilju-
bljeno podravsko podjetje mari-
borsko podjetje Mikro+Polo, 
največji dobavitelj laboratorijske 
opreme v Sloveniji. Tako kot lani 
je tudi letos slovenskobistriški 
Impol zmagal v kategoriji velikih 
podjetij, najboljše srednje veliko 
podravsko podjetje je ruški Me-
ga-Metal, med malimi podjetji 
gre naslov v Središče ob Dravi, k 
podjetju Tehnološki center Jakl, 
med mikro podjetji pa je zmagal 
Saša Arsenovič, direktor in last-
nik podjetja Galerija Gosposka. 

Devet naj-podjetij
V hotelu  Habakuku so 16. no-
vembra na prireditvi Podravs-
ko podjetje leta razglasili 
najboljša podravska podjetja 
za leto 2016. Manjkal ni niti 
novopečeni-stari predsednik 
države Borut Pahor.   

Dobitniki nagrad za najpodjetnika Podravja v družbi predsednika države Boruta Pahorja

Bank odločili zelo toplo pozdraviti 
zmago Angele Merkel na nedeljskih 
parlamentarnih volitvah. „Za Nemčijo, 
Evropsko unijo in svet nasploh je 
dobro, da za krmilom ostane izkušena 
voditeljica vlade,“ je po poročanju 
spletne izdaje tednika Spiegel napisal 
glavni ekonomist Deutsche Bank 
David Folkerts-Landau. 

Najboljši podravski zaposlovalec je Talum iz 
Kidričevega.
Ob komisiji za izbor naj podjetja Podravja 
za leto 2016 v sestavi dr. Roman Glaser, 
mag. Aleksander Bratina, Melita Ferlež, 
mag. Jožica Planinšec Deržek, dr. Franjo 
Mlinarič, Milan Jarc in Sašo Todorović, 
ki je izbrala najboljša podravska podjetja 

v kategorijah veliko podjetje, srednje 
veliko podjetje, mala podjetja in mikro 
podjetja, je petčlanska komisija, ki so 
jo sestavljali mag. Vlasta Stojak, dr. 
Aleksandra Pivec, mag. Vida Perko, 
Rolanda Fornezzi in Damir Battisti, 
izbrala najboljšega zaposlovalca v 
podravski regiji. 
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Velenjčan Bogomir Dolenc je letos v desetih zaporednih dneh 

vsak dan pretekel maraton v dolžini 42 kilometrov. Preizkus 

je, tudi ob asistenci zdravstvenih strokovnjakov, uspešno 

prestal. A to je bila le preizkušnja za nekaj veliko večjega in 

odmevnejšega. Začrtal je namreč projekt 42/42, kar pomeni, 

da bo prihodnjo jesen – od 25. avgusta do 5 oktobra – pretekel 

42 maratonov v prav tolikih zaporednih dneh, in sicer vedno na 

novi lokaciji širom Slovenije. Ob tem se mu bodo »po svobodni 

volji« pridružili še drugi rekreativni maratonci. Cilj projekta je 

od donatorjev in sponzorjev zbrati čim več denarja, ki ga bo 

Dolenc v celoti namenil ustanovi oziroma fundaciji Mali vitez, 

ki pomaga skrbeti za otroke in mladostnike, obolele za rakom. 

Z nekaj podjetji je dobrodelni maratonec že podpisal donaci-

Dobrodelni maratonec Bogomir Dolenc

S tekom do pomoči   
Malim vitezom
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jske pogodbe, z drugimi se dogovarja za drugačne 

oblike sodelovanja, kot so sponzorstvo, podpora in 

podobno. V projektu bo sodelovala tudi Športna unija 

Slovenije. 

 

Vsi, ki bodo pristopili k sodelovanju, bodo uvrščeni 

na web stran oziroma med objave o vseh načrtovanih 

tekaških dogodkih. Možnosti za promocijo sodelovanja 

so še: logo na dresu, transparenti in reklamni materiali 

na dnevnih maratonih, logo na vozilu, aktivna pro-

mocija/hostese na dogodkih, ipd. Seveda pa bo projekt 

promoviral tudi zdrav, rekreativen način življenja za 

vse, ne le za Male viteze, ki bodo zbrana sredstva po-

rabili predvsem za prehrano - ta je velikokrat posebne 

vrste oziroma prilagojena bolnikom in zato tudi draga. 

Več na: www.42maratonov.si  



-  23  - 

Ob 70-letnici TAM-a smo sklenili objaviti nekaj 
fotografij iz zasebne zbirke nedavno poko-
jnega Emila Lesjaka, po vojnih letih pomem-
bne osebnosti TAM-a. Že med drugo svetovno 
vojno se je zaposlil kot tehnični risar v tovarni 
letalskih motorjev in bil kmalu mobiliziran.

Takoj po koncu druge svetovne vojne se je kot 
tehnični risar zaposlil v Tovarni avtomobilov 
Maribor Tezno in kmalu postal delovodja v obratu 
livarne. Ob delu je končal šolanje na srednji 
tehnični šoli v programu, iz katerega je kasneje 
nastal višješolski študij na tehniški fakulteti in 
postal diplomirani strojni tehnik. Že kot stroko-
vnjak za livarstvo se je leto dni izpopolnjeval v 
švedski Scanii (takrat Scania-Vabis). Kmalu za tem 
je postal vodja obrata livarne. Po reorganizaciji in 
združitvi v SOZD s TVT Boris Kidrič pa je kot vodja 
TOZD Livarna delal do svoje upokojitve leta 1982.

Med službovanjem je Emil Lesjak bil aktiven še na 
mnogih področjih, sprva v mladinski organizaciji 
in kasneje v samoupravnih organih TAM-a, AMD 
TAM itd. Tako je bil  ob obisku predsednika Tita 
koncem 50-tih predsednik delavskega sveta, ki 
je maršala - poleg direktorja Stojana Perhavca 
- tudi vodil po obratih. Hkrati je kot strokovnjak 
za livarstvo postal aktiven član in nekaj let tudi 

Emil Lesjak  
in Josip Broz

TAM-ovi obrazi

Obisk maršala tita v TAM-u, levo EMIL Lesjak, daesno direktor 
Stojan Perhavc, v ozadju je videti Edvarda Kardelja in Franca Leskoška-Luko

Emil Lesjak v družbi sovjetskih gospodarstvenikov, ki so obiskali TAM

predsednik Društva livarjev Slovenije in delegat  v  Zvezi  metalurgov 
Jugoslavije,  kjer  so imeli večkrat sestanke s Titom in je izstopal s 
svojimi kritičnimi mnenji o stanju jugoslovanskega gospodarstva, 
predvsem na področju kovinsko predelovalne industrije. 
Razen vodenja livarne, pa je bila njegova najpomembnejša aktivnost 
povezava z nemškim partnerjem Deutzom (KHD), kjer je s svojim 
strokovnim znanjem in odličnim znanjem nemščine  deloval kot pov-
ezovalec pri skupnem razvojnem delu in prenašanju tehnologij. Sku-
paj z Deutzem so npr. postavili in zagnali veliko livarno v Kairu v 
Egiptu. Po upokojitvi so ga povabili za sodelovanje pri še drugih 
projektih, kar pa je zaradi ženine bolezni odklonil. 



»V zrnu peska videti cel Svet
In Nebo v Roži na poljani,
Večni čas imeti v hipu ujet

In Neskončnost obdržati v dlani.«

Tako je vizionarski angleški pesnik, 

slikar in mistik William Blake 

na poetičen način izrazil Bistvo, 

uporabno za vsakogar in vsak trenutek. 

Tudi v prihajajočem Novem letu 2018.

Bodimo in ostanimo SKUPAJ!

Vaš Zavod PPC Tezno


