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OBMOČJE Z IZJEMNIM 
URBANIM POTENCIALOM

PROSTOREC ZA CONO TEZNO PRIPRAVLJEN NA START

OD EVFORIJE DO RAZPADA

OBILNA BERA PREDANEGA PEDAGOGA
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Uvodnik

Poletje je kar zdrsnilo v pozabo, saj se nam obeta - če poimenujem prihajajoče 
obdobje po prireditvah in festivalu, spočetem  v našem mestu pred pol 
stoletja- kar Vesela jesen. In to v vseh pogledih.
Kaj dogaja? Sem v poletni številki pisal o prizadevanjih, za in proti gradnji 
pomembnih proizvodnih kapacitet avtomobilskega velikana Magne, 
na naših tleh. Upamo le lahko, da po zadnjih angažiranjih za dosego 
dogovora med zagovorniki te velike investicije in med okoljevarstveniki ter 
»okoljevarstveniki«, v katere sta se hvalevredno aktivno vključila še bivša 
župana Maribora, dr.Križman in mag.Sovič, temu projektu ne bo več na 
poti nepremostljivih ovir, razen za naše prilike običajnih, uradniških seveda. 
Katerih pa tudi ne gre za podcenjevati, saj se je že od samega začetka, do 
sedanje faze projekta, le-ta odvijal s strani Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo in občine Hoče-Slivnica po »antibirokratskem programu«. 
Še dobro, saj če bi se zadev lotili po običajni praksi, bi kritične aktivnosti 
opredeljene v terminskem planu, postavljenem s strani investitorja, bile že v 
startu zamujene.

V okvir prireditev Vesele jeseni štejem tudi propadli referendum o drugem tiru. Politična mobilizacija pod 
krinko civilnodružbenih gibanj za rušenje zakona ni uspela. Pahljača koalicije proti je bila preveč pisana, da bi 
uspela artikulirati enotno strokovno mnenje, katerega se ne bi dalo kar tako ovreči, ali bi pomenilo nadgradnjo 
obstoječega. Res pa je tudi, da četrt stoletja neposredne demokracije še ni dovolj, da se tovrstna forma ne 
izrabi za promocijo nekaterih in drugih, ki izkoristijo možnost predstavitve svoje zmede v javnosti. Bolje bi 
bilo, da se s tovrstnimi ukvarjajo specialisti, ki znajo pomagati pri takšnih in drugačnih miselnih in vedenjskih 
odklonih. Kampanjo se izrabi, poleg psihopatov tudi kot pribežališče kroničnih nergačev, ali pa kot možno pot 
za »prikoritenje«.  Seveda, vsi v en glas trobijo, da so se za sodelovanje pri referendumskem odločanju vključili z 
dobrimi nameni, žal vse preveč pa se jih skriva v riti. Cena za neposredno demokracijo res ni majhna.
Sam se referenduma nisem udeležil, saj gre za strokovno strateško odločitev, katero morajo sprejeti tisti, ki smo jim 
zaupali vajeti v roke in so za ta posel plačani.
O predsedniških volitvah in kandidature devetih v volilni tekmi ne bom govoril. Obljub bo veliko, večino tega 
izven možnosti vplivanja in stvarnih pristojnosti predsednika republike. Naj bo razumen in pošten.   
Tudi v svetu ni drugače. Mednarodna skupnost ni želela kurdskega referenduma v Iraku, saj vnaša dodatno 
nervozo na že tako kronično nemirni Bližnji vzhod, kot tudi nam bližji referendum v Kataloniji povzroča v organih 
EU predvsem nelagodje. Madrid je storil napako z nasiljem nad ljudmi, ki so želeli izraziti svojo voljo. Sedaj so 
razlike med Španci in Katalonci postale trajno nepremostljive. Visoka politika, pa tako kratkovidna.
Upamo le lahko, da se v okviru Vesele jeseni ne bo zgodilo kaj dramatičnega na Korejskem polotoku oz. bolje 
severovzhodni Aziji. Strateški projektili za seboj puščajo raznovrstne odmeve. Naj ostane vse skupaj pri, sicer 
grozljivo gostilniških, vendar le obojestranskih besednih grožnjah. Žal tudi v svetovni politiki je vse preveč 
nepremišljenih dejanj in še več besed, po nam znanem sistemu - če gre, gre, če ne, pač ne – ruska ruleta ali 
kockanje v mesečini.
In v gospodarstvu. Mi črpamo energijo pri športnikih. Košarkarji so odgarali najuspešnejšo zgodbo v zgodovini 
slovenskega kolektivnega športa. Hvala za optimizem in spoznanje, da znamo tudi v tej mali podalpski deželi 
stopiti na vrh, zmagati.
Oj, kaj bi dal, da smo blagoslovljeni z dobro voljo in optimizmom, ki bi nas oblival v čudovitem spektru toplih barv 
narave v jeseni. Vesele jeseni.

V znamenju vesele jeseni

Gorazd Bende
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Večji za 
novo halo

Orodjarna Imenšek

V poletni številki Contacta smo 
poročali, da se v severozahodnem 
koncu Cone Tezno spet dogaja 
nekaj pomembnega. Prodorno 
družinsko podjetje Orodjarna 
Imenšek d.o.o., katerega vsebina 
je proizvodnja progresivnih in 
transfernih orodij za avtomobilsko 
industrijo, je namreč pred dobrimi 
tremi leti zgradilo sodobno indus-
trijsko halo s poslovnimi prostori, 
sedaj pa je tej dodalo še eno podo-
ben nov proizvodni objekt. O tem 
smo se pogovarjali z direktorjem 
Matejem Imenškom. Ob naložbi 
Florjančič tiska d.o.o. je to gotovo 
eden najpomembnejših investici-
jskih projektov, ki se je letos zgodil 
v Coni Tezno. 

Kot je tedaj povedal Matej Imenšek, 
ki skupaj z bratom Boštjanom vodi 
to vzorno podjetje, se bo nova 
proizvodna hala med drugim lahko 
pohvalila z večjo ekscentrično prešo 
za preskus in optimiranje orodij  z 
pritisno silo 1250 ton. Prav  nova hala 
gosti  nov obdelovalni center večjih 
dimenzij. »Povpraševanje na tržišču 
in zahteve kupcev po večjih orodjih 
so nas pripeljali do razmišljanja in 
odločitve, da se primerno opremimo 
ter stopimo v ta segment. Pred-
vsem je pomembno , da bomo lahko 
orodja optimirali v enem vpetju ter 
tako skrajšali čas zagona orodij na 
proizvodnih prešah. Zelo pomembno 
je namreč, da partnerji dobijo orodja, 
ki brezhibno delujejo in so testirana 

v proizvodnih pogojih. Kot rečeno, k 
nakupu sodi tudi prej omenjen večji 
obdelovalni stroj, na katerem bomo 
obdelovali ohišja orodij.« je povedal 
Boštjan Imenšek.  
Tloris nove hale meri priblžno 1000 
kvadratnih metrov, ta je postavljena 
po sodobnih standardih montažne 
gradnje. Visoka preša je terjala zadost-
no višino, ki znaša 15. metrov.  Samo 
konstrukcijo tvori betonski skelet, 
zaprta in pokrita pa je z izolacijskimi 
paneli, kar je značilno tudi za »staro« 
halo.  Opremljena je s sodobnimi 
mostnimi žerjavi nosilnosti 32 ton in 
enim žerjavom z nosilnostjo 10 ton.  
Kompletna vrednost investicije znaša 
okrog 1,5 milijona evrov. 

Sistem Imenšek se je razširil za novo stavbo ki jo je videti v ozadju
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Ob dovršitvi nove hale je Orodjarno Imenšek obiskal 
tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek

Pred zagonom naprav še kratek posvet, 
na sredini direktor Matej Imenšek

Nova mogočna preša v pričakovanju 
začetka delovanja

Takšna je videti notranjost novogradnje, pod stropom so nameščeni zmogljivi drsni žerjavi
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V  uvodu obrazložitve OPPN PCT, katerega neposredna 
izdelava pritiče višjemu svetovalcu Simonu Tekavcu,  
lahko preberemo nekaj o podlagi za njegovo pripravo. Tako 
se območje načrtovane ureditve »plansko ureja z Odlokom 
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
srednjeročnega in dolgoročnega plana občine Maribor 
za območje MO Maribor v letu 2000, zaradi urbanistične 
zasnove mesta Maribor (MUV 2/01), in je po namenski 
rabi namenjeno površinam za proizvodnjo in skladiščenje. 
Obravnavano območje, ki sodi med površine, namenjene 
proizvodnji in skladiščenju,  se trenutno ureja z Odlokom 
o zazidalnem načrtu za proizvodno cono Te 5 Tezno, 
kar ne omogoča fleksibilne izrabe obstoječih kapacitet. 
OPPN se bo uskladil z občinskim prostorskim načrtom, 
ki je trenutno v pripravi. Potencialnim investitorjem se 
bo z novim OPPN dala možnost čim bolj raznolike izrabe 
obstoječih proizvodnih objektov in prostora, ki je še na 
razpolago v proizvodni coni«.

Prostorec za Cono Tezno 
pripravljen na start

OPPN

Morda bo zanimivo, da tukaj objavimo 
del iz pogovora mag. Lidije Kodrič 
Vuk, ki je bil objavljen v poletni številki 
Contacta leta 2014, ko je bila priprava 
OPPN za Cono Tezno še v povojih. 
Objavljamo odgovor na vprašanje, ki 
se je glasilo: Kakšen bi bil moral v 
osnovi videti nov OPPN in kaj vse 
bo zajemal?

»Ta bi moral biti čim bolj prožen, 
da bi tako omogočal umestitev 
večjega ali manjšega - odvisno od 

potreb in želja posameznih, sedaj še 
neznanih investitorjev - proizvodnega 
kompleksa na lastniško zaokroženem 
območju, ob upoštevanju težnje 
po čim bolj razumni rabi prostora. V 
postopku priprave OPPN je najprej 
predvidena izdelava posebne 
strokovne podlage, v okviru katere 
se bo analiziralo obstoječe stanje v 
prostoru, zbrale potrebe obstoječih 
uporabnikov in predvidel prostorsko 
racionalen ter fleksibilen koncept 
pozidave še prostih površin znotraj 

proizvodne cone. V okviru strokovne 
podlage bo prav tako analizirano, 
kateri so bili najpogostejši vzroki 
oziroma katera določila veljavnega 
akta so razlog za dolgotrajne 
postopke pridobivanja potrebnih 
upravnih dovoljenj. Na nivoju idejne 
zasnove bo izdelana zasnova zunanje 
in notranje prometne mreže na 
obravnavanem območju, ki se mora 
navezovati na obstoječe in bodoče 
omrežje, definirano z občinskim 
prostorskim načrtom.«

Načrtovanju in izvedbi novogradenj ter najrazličnejših prezidav in dozidav v Coni Tezno se 
končno obetajo boljši (in hitrejši) časi. Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 28. 
seji v začetku junija soglasno sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
proizvodno cono Tezno. Dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za proizvodno cono Tezno (v nadaljevanju OPPN PCT) je bil skupaj z okoljskim poročilom 
javno razgrnjen od 2. novembra 2016 do 2. decembra  2016. Pripravljavec izvedbenega 
prostorskega akta, Urad za komunalo, promet in prostor oziroma  Sektor za urejanje 
prostora (vodi ga mag. Lidija Kodrič Vuk). je skupaj z načrtovalcem prostorske ureditve, 
družbo Savaprojekt d.d. Krško, ki je izdelala usklajen predlog podrobnega prostorskega 
načrta, pripravil tudi stališča do pripomb, podanih v času javne razgrnitve. Dodajmo, da je 
družba Matrika ZVO d.o.o. iz Ljubljane pripravila okoljsko poročilo, nanašajoče se na nove 
prostorske rešitve v Coni Tezno. 

Mag. Lidija Kodrič Vuk
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Podrobnejšo opredelitev namena 
novega prostorskega načrta, kakršen 
je sprejet, pa lahko razberemo iz 4. 
člena odloka: 

»(1)  S tem OPPN se podrobneje 
načrtuje prostorska ureditev območja, 
opredeljenega z nazivom Proizvodna 
cona Tezno v Mariboru (v nadaljnjem 
besedilu območje PCT). Z OPPN 
načrtovane nove ureditve območja 
PCT bodo omogočile sanacijo 
obstoječega stanja in omogočile 
uresničitev razvojnih namer 
obstoječih lastnikov na obstoječem, 
že pozidanem delu območja PCT, ter 
omogočale uresničitev investicijskih 
namer potencialnim investitorjev na 
še ne pozidanem območju PCT. Z 
možnostjo direktne cestne navezave 
na severno vpadnico (R2-430- Ptujska 
cesta) in avtocesto A1 Maribor-
Ljubljana / Maribor-mejni prehod 

Šentilj na AC priključek Maribor–
center ter možnostjo navezave 
na obstoječo železnico – glavno 
železniško progo 30 Maribor-Šentilj-d. 
m. (v nadaljnjem besedilu železnica), 
ki poteka zahodno od obravnavanega 
območja, se območje PCT vključuje 
v prometno omrežje Mestne občine 
Maribor in širše. 

(2) V območju OPPN PCT je 
načrtovana gradnja stavb in 
pomožnih objektov ter ureditev 
ostalih površin, nujnih za nemoteno 
delovanje stavb in objektov kot 
tudi gradnja prometne, komunalne, 
energetske in druge gospodarske 
javne infrastrukture«. 

K temu za konec dodajmo, da 
je znotraj zaprtega tehnološko 
integriranega sistema poslovno 
proizvodne cone Tezno upravljalec 

prometne, energetske in komunalne 
infrastrukture odslej tudi Zavod 
poslovno proizvodna Cona Tezno. V 
primeru posegov znotraj območja 
Cone Tezno si torej morajo investitorji 
pridobiti tudi projektne pogoje in 
soglasje zavoda. 

In še: 

Dostope do podrobnejše vsebinske 
razčlenitve najdete v okviru tega 
prispevka natisnjenem pregledniku 
naslova vsebin po posameznih 
členih odloka, ki vam bo pomagal 
pri orientaciji, če boste želeli v 
OPPN PCT poiskati podrobnejše 
odgovore na svoja »prostorska« 
vprašanja. 
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen (sestavni deli OPPN); 4. člen (opis prostorske 
ureditve); 5. člen (opis meje območja); 6. člen (posegi 
izven meje območja OPPN).

II.  UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

7. člen (vplivi in povezave prostorske ureditve s 
sosednjimi območji); 8. člen (funkcionalna zasnova); 
9. člen (načrtovane ureditve); 10. člen (dopustne 
dejavnosti); 11. člen (dopustne gradnje); 12. člen (vrste 
objektov); 13. člen (regulacijski elementi); 14. člen 
(lega in velikosti); 15. člen (arhitekturno oblikovanje); 
16. člen (ureditev okolice objektov); 17. člen (stopnja 
izkoriščenosti zemljišč za gradnjo); 18. člen (parcelacija).

III. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN 
GRAJENO JAVNO DOBRO

19. člen (skupne določbe); 20. člen (oskrba s pitno 
vodo); 21. člen (oskrba s sanitarno vodo); 22. člen 
(oskrba s tehnološko vodo); 23. člen (oskrba s požarno 
vodo); 24. člen (odvajanje komunalnih odpadnih vod); 
25. člen (odvajanje tehnološke odpadne vode);  
26. člen (odvajanje padavinske odpadne vode);  
27. člen (cestna infrastruktura); 28. člen (mirujoči 
promet); 29. člen (minimalno število parkirnih mest); 
30. člen (prometni režim); 31. člen (železniška 
infrastruktura); 32. člen (elektroenergetsko omrežje);  
33. člen (postavitev transformatorskih postaj - TP);  
34. člen (javna razsvetljava); 35. člen (oskrba prevoznih 
sredstev z električno energijo); 36. člen (samooskrba 
z električno energijo); 37. člen (ogrevanje); 38. člen 
(optično, žično in brezžično omrežje); 39. člen (zbiranje 

in sortiranje odpadkov); 40. člen (odlaganje in odvoz 
odpadkov);

IV. UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE 
DEDIŠČINE

41. člen (kulturna dediščina);

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV 
TER OHRANJANJA NARAVE

42. člen (varstvo voda); 43. člen (varstvo tal);  
44. člen (varstvo zraka); 45. člen (varstvo pred hrupom); 
46. člen (varstvo pred elektromagnetnim sevanjem);  
47. člen (varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem);  
48. člen (ohranjanje narave); 49. člen (varovanje  
zdravja ljudi);

VI. VARSTVO PRED NARAVNIMII IN DRUGIMI 
NESREČAMI, 

50. člen (zaščita in reševanje); 51. člen (varstvo 
pred potresom); 52. člen (varstvo pred poplavami 
in delovanjem visokih voda); 53. člen (varstvo pred 
drugimi nesrečami); 54. člen (varstvo pred požarom);

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE, 
OBVEZNOSTI 
INVESTITORJEV IN DOPUSTNA ODSTOPANJA

55. člen (etapnost gradnje) 56. člen (obveznosti 
investitorjev in izvajalcev); 57. člen (dopustna 
odstopanja); 

Da vam bo lažje

OPPN je v času uradnih ur na vpogled v Mestni občini Maribor - v Uradu za komunalo, promet in prostor – 
Sektor za urejanje prostora, v Mestni četrti Tezno in deloma na spletni strani www.maribor.si. 
V nadaljevanju vas zaradi lažje orientacije seznanjamo še z naslovi posameznih členov OPPN:PRC od 4 do 
57, da se boste v njegovi obsežni vsebini lažje znašli.

OPPN 
podrobneje
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Simbolno naselje 
mariborske industrije

20. let mestne četrti Tezno 

Letos poteka dvajset let od ustano-
vitve Mestne četrti Tezno. Gre za po 
ozemlju in številu prebivalcev – danes 
jih je blizu dvanajst tisoč – drugo 
največjo mestno četrt v Mariboru. 
Tak položaj danes Tezno gotovo ne bi 
užival, če se v njem po drugi svetovni 
vojni z nastankom TAM-a, Metalne 
in druge industrije ne bi močno 
povečalo tudi število tukajšnjih 
prebivalcev. Največji delež k stanovan-
jski preskrbljenosti svojih zaposlenih 
je s številnimi stanovanjskimi bloki 
gotovo prispeval prav TAM. Seveda pa 
se je industrija na Teznem začela že v 
polovici 19. stoletja, ko je preko njega 
bila speljana južna železnica.

Mestna četrt Tezno je pred dvaj-
setimi leti nastala na podlagi odloka o 
razdelitvi Mestne občine Maribor na 
mestne četrti in krajevne skupnosti. 
Na Teznem so se posledično tedaj 
združile krajevne skupnosti Slava Kla-
vora, Martin Konšak in Silvira Tomas-
ini. Po prvih dveh se tudi imenujeta 
osnovni šoli, ki delujeta na območju 

Tezna. Površina mestne četrti znaša 
nekaj več kot 600 hektarjev. 

Tezno ima seveda tudi svojo 
zgodnejšo zgodovino. Jezikovno 
izhodišče za ime Tezno izvira iz besede 
“teza”. Teza so pred nekaj stoletji 
rekli gozdovom oziroma gajem med 

pašniki in njivami. Tezno je prvič 
omenjeno v kupoprodajni pogodbi z 
dne 5. marca 1473, na podlagi katere 
je Ivan Falbmhap prodal njivo mari-
borskemu meščanu Lenartu Prugklu. 
Listino je pečatil mariborski mestni 
sodnik Lenart Igelshofer. 

Starkom se je 
razširil čez cesto
Ob Cesti k Tamuu je severno pročelje Cimosove 
opečnate proizvodne in upravne hale dobilo 
novo podobo. Podjetje Starkom, ki proizvaja 
dele za vozile blagovne znamke Mercedes in 
ki je v lasti koncerna Daimler Benz in ima svojo 
proizvodnhjo ter upravne prostore na drugi strani 
Ceste k Tamu, je omenjeno zgradbo s pomočjo 
pokrite rampe za manipulacijo z materialom  
nekoliko podaljšalo. Tako na pročelnih površinah 
od nedavna zasledimo ime Starkom in znamenito 
»zvezdo«, ki krasi Mercedesova vozila. Natančnejši 
pogled pa razkriva, da Starkomu pripada tudi 
precejšnji del notranjšlčine severa hale.  

MČ Tezno in Cona Tezno si podajata roke
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Območje z izjemnim 
urbanim potencialom

Cona Tezno 2028 

V spomladanski številki Contacta 
smo poročali, da je  Mestni svet 
Mestne občine Maribor v okviru 
trajnostne urbane strategije 
obravnaval  predlog regeneracije 
starih industrijskih območij v 
Mariboru, kamor poleg Cone 
Tezno kot osrednjega tovrstnega 
mestnega območja sodijo še deli 
Melja in Studencev. Tako Zavod 
poslovno proizvodna Cona v 
celostnem projektu revitalizacije 
Cone Tezno nastopa kot eden 
izmed nosilnih akterjev. Logična 
posledica tega je med drugim 
tudi to, da je  k sporazumu, ki  
zadeva idejne rešitve za Cono 
Tezno, pristopil tudi zavod. Ta je 
med drugim naročnik delavnice 
Cona Tezno 2028, o kateri več v 
nadaljevanju tega prispevka.  

Odtlej dalje se je glede tega že 
precej premaknilo. Na Fakulteti za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo 
in arhitekturo Univerze v Mariboru 
so namreč pod vodstvom izrednega 
profesorja dr. Uroša Lobnika in 
sodelavke aistentke dr. Vanje 
Skalicky že izvedli urbanistično-
arhitekurno delavnico z naslovom 
Cona Tezno 2028 in izdali ličnni 
katalog, ki  predstavi devet idejnih 
konceptov študentov in njihovih 
mentorjev za izdelavo variantne 
rešitve zasnove vstopnega območja 
Cone Tezno oziroma območja med  
Cono Tezno in Zagrebško cesto. 
Skupaj gre za nekih pet hektarjev 
površine,  vse to v okviru Studia 
trajnostno mesto/Cona Tezno 
2028 . Dodajmo, da je poleg dveh 
prej omenjenih strokovnjakov kot 

urednik publikacije zapisan tudi 
docent dr. Peter Šenk. 
V uvodnem delu brošure lahko izpod 
peresa prof. Lobnika preberemo: 
»Nekoč prepoznavno industrijski 
Maribor neizogibno potrebuje ukrepe 
gospodarske, socialne ter prostorske 
sanacije na območjih, ki so nekoč 
generirala njegov razvoj.  Nekoč 
aktivne industrijske cone Maribora 
so območja z visokimi in raznolikimi  
deleži degradiranih ali neizkoriščenih 
površin. Maribor ima med slovenskimi 
mesti na nekoč industrijskih območjih 
najvišji delež degradiranih površin, 
ki imajo izjemno velik vpliv na 
ekonomski in urbani razvoj mesta. 
Visok delež degradiranih in manjko 
novih razpoložljivih industrijskih 
površin že na prvi pogled nakazujeta 
potrebo po kompleksnem reševanju 

Panoramski posnetek Cone Tezno, povsem v ospredju je njen del, ki ga bo zajel projekt 2028
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zatečenega stanja.«
Rezultat urbanistično arhitekturne 
delavnice so strokovne podlage, ki so 
izdelane kot idejne študije, razdelane 
do arhitekturnih načrtov posameznih 
značilnih objektov z namenom, da te 
čimbolj nazorno predstavijo nove vizije 
razvoja vstopnega območja Cone Tezno. 
V okviru urbanistične delavnice Cona 
tezno 2028 je bilo ugotovljeno – kot meni 
arhitekt Uroš Lobnik -, da ima območje 
izjemne urbane pootenciale, ki so vredni 
premisleka. Mesto in Cona Tezno bi lahko 
na tem območju razvijala centralno 
območje s funkcijami regionalnega 
značaja ter hkrati vzpostavljala centralne 
funkcije in površine za meščane ter lokalno 
skupnost, t.j. Mestno četrt Tezno. 
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Septembra 1947 so v Tovarni 
avtomobilov Maribor – Tezno, 
kot se je imenovala v svojem 
zgodnjem obdobju,  izdelali prve 
tovornjake. To so bili Pionirji, 
izdelani po licenci češke tovarne 
Praga. Zato uradno velja, da letos 
poteka 70 let od začetka delovanja 
TAM-a, čeprav  je sama tovarna, 
zgrajena na temeljih medvojne 
nemške tovarne letalskih delov, 
začela obratovati že takoj po 
osvoboditvi.

Malo prej  je štiri tisoč nekdanjih 
delavcev začelo odstranjevati 
ruševine in že junija 1945 so v novo 
nastajajočem TAM-u pognali prvo 
proizvodnjo - sestavljali so tovorna 
vozila iz ZDA, namenjena razvozu 
pomoči programa UNRA za v vojni 
prizadeto prebivalstvo. Kakšen 
pomen so avtomobilski industriji 
v Mariboru pripisovali v Beogradu 
(in Ljubljani) priča dejstvo, da je 
maršal Tito prišel na obisk že junija 

1945. V začetku januarja 1946  so v 
predhodnici TAM-a začeli popravljati 
tudi ameriška vojaška vozila, 
imenovana džems. 31. decembra 
istega leta je vlada FLRJ sprejela 
sklep, da se nekdanja tovarna 
letalskih delov preoblikuje in se 

poimenuje v Tovarno avtomobilov 
Maribor - Tezno. Odlok sta podpisala 
predsednik Tito in minister za 
industrijo Boris Kidrič. Prve tritonske 
tovornjake Pionir so izdelali 
septembra 1947, kar je pomenilo 
začetek nastajanja identitete tovarne 

Od evforije
do razpada

70 let TAM-a

Stari vhod, imenovan kapija, ostaja trajni simbol nekdanjega TAM-a

Nekdanja karoserirnica 

in kar je tudi eden od razlogov, da 
začetek TAM-a umeščamo v leto 
1947. Nekateri starejši Mariborčani 
se še danes spomnijo slavnostnega 
»mimohoda« Pionirjev skozi središče 
Maribora in na frenetične odzive 
navdušene množice, ki je spremljala 
dogodek. Pionirje so izdelovali 
celih 15 let. Vsega skupaj so naredili 
17.416 vozil. V tem času so na vozilu 
kljub temu, da je bilo licenčne 
narave, po lastnih načrtih izvedli 
številne izboljšave in doma izdelane 
konstrukcijske rešitve.

Kljub začetnim težavam, kot je 
pomanjkanje kvalificiranih delavcev 
in strojne opreme, so na Teznem 
uspešno popravljali in izdelovali že 
omenjena vozila, poleg tega pa še 
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prenosne poljske kuhinje, 
avtomobilske prikolice, 
ventilatorje za rudnike, 
avtomobilske kompresorje 
za polnjenje zračnic in še 
kaj. Že tedaj je TAM veljal 
za največjega proizvajalca 
tovornjakov in avtobusov 
v Jugoslaviji. Kasneje se je 
tovarna širila predvsem z 
lastnimi viri in s pomočjo 

leta 1967 odobrenenega 
posojila pri mednarodni 
banki za obnovo in 
razvoj. TAM je svoja vozila 
prodajal v vse več držav, 
tudi v Bolgarijo, Egipt, 
Kongo, Gano, Zambijo, 
Turčijo, Indonezijo, 
Kolumbijo, Iran, S. Arabijo, 
S. Zvezo. Nekateri planski 
dokumenti so vsebovali 

pogumno načrtovano 
proizvodnjo 14.500 vozil in 
18.000 motorjev v letu dni.

A gremo še malo 
nazaj.Tako je za TAM 
pomenila pomemben 
razvojni mejnik sklenitev 
licenčne pogodbe z 
zahodnonemško družbo 
Klöckner-Humboldt-Deutz 
za proizvodnjo tovornjakov 

z nosilnostjo 4,5 tone.  
To so bili tisti tovornjaki, 
ki jih pomnimo po oglatih 
prednjih blatnikih.  
Zgodilo se je januarja leta 
1957. V vozila iz novega 
programa je bilo vgrajenih 
30 odstotkov domačih 
delov. In spet pomebna 
letnica, ko se je leta 1961 
tovarna preimenovala v 

Panoramska skica območja TAM-a v zgodnjih šestdesetih letih

TAM je zidal tudi sredi mesta, blok na desni strani v Ulici Moša 
Pijada je bil namenjen njegovim uglednejšim uslužbencem Predah za informacije o sklepih delavskega sveta
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Tovarno avtomobilov in motorjev 
Maribor. To ime jo je spremljalo do 
žalostnega konca v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Pričel pa se je tudi 
izvoz večinoma na trge nekdanjih 
t.i. neuvrščenih držav kakor tudi 
proizvodnja vojaških vozil za potrebe 
JLA. Leta 1986 je bilo v TAM-u 
proizvedeno že 200-tisoče vozilo, v 
tovarni je bilo zaposlenih 8175 oseb, 
od tega nekaj več kot 6000 moških in 
okoli 2000 žensk. 

TAM-ova rast in uspešnost, ki sta 
trajali do osemdesetih let prejšnjega 
stoletja, ko  je v tovarni bilo – kot 
rečeno - zaposlenih več kot osem 
tisoč ljudi, se je v naslednjem 
desetletju žal prevesila v obdobje 
sanacij, preoblikovanj, iskanj rešitev 
znotraj tovarne in s pomočjo države, 
naposled pa sta se zgodila še razpad 
jugo-trga in jugo-države. Velike 
politične in gospodarske spremembe 
po letu 1990 so pripeljale do 
reorganizacije družbe in ustanovitve 
več manjših podjetij, ki so nadaljevala 
proizvodni program nekdanje 
tovarne. Krizno obdobje je spremljalo 
tudi rastoče nezadovoljstvo delavcev, 
ki so upali, da bosta vodstvo in država 
našli rešitev za obstoj podjetja. Ker se 
to ni zgodilo, je bil 3. junija 1996 za 
vse odvisne družbe, tudi za krovno 
Tovarno avtomobilov in motorjev 
Maribor, uveden stečaj.

Kot je znano je bil TAM veliko več 
kot samo nekaj desetletij uspešen 
industrijski sklop, ki je vedel, kako 
in kaj se streže na domačem in 

mednarodnem trgu tovornih in 
vojaških vozil ter avtobusov. Po svoje 
je TAM bil tudi unikatna socialna 
grupacija, v kateri je služilo kruh zase 
in svoje družine veliko ljudi. Znano 
je, da je bilo še in še ljudi, ki so si v 
zlatih časih TAM-a želeli zaposlitev v 
njem, če tudi za vse ni bilo prostora. A 
hkrati velja, da je k TAM-ovi potopitvi 
pomembno prispevalo tudi dejastvo, 
da je v tovarni bilo zaposlenih preveč 
ljudi, predvsem v režiji. Kakorkoli 
že, TAM je bil nekakšen sinonim 
mariborske zavesti, tovarna je 
bila tesno povazana s podporo in 
promocijo najrazličnejših dejavnosti 
in prireditev, zlasti šprtnega in 
kulturnega profila. Tukaj pa ne 
moremo niti mimo dejstva, da je TAM 
kot nekakšna država v državi zgledno 

skrbel za zadovoljstvo in standard 
svojih zaposlenih tudi »mimo« plače. 
Podjetje je postreglo z mnogimi 
beneficiji, predvsem zagotavljanjem 
stanovanj zaposlenim,  družabnim 
in kulturnim življenjem, izleti in 
ekskurzijami, osnovnim zdravstvenim 
varstvom, letoviškimi zmogljivostmi 
ob morju in v planinah itd. 

70 let od začetkov TAM-a se velja 
spomniti predvsem teh, pozitivnih 
konotacij sistema, medtem, ko naj 
njegov žalostni konec preučujejo 
predvsem strokovnjaki s podočja 
zgodovinopisja. 

Šport in rekreacija sta bili najbolj priljubljeni “stranski dejavnosti” zaposlenih

Počitniški dom TAM-a v Omišlju na otoku Krku Poskrbljeno je bilo tudi za osnovno zdravstvo zaposlenih
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Cona Tezno je zbrala 
zamaške za Aneja

Dobrodelna akcija

Po že nekaj uspešnih humanitarnih 

akcijah zbiranja odpadnih plastičnih 

zamaškov  smo  v Zavodu PPC Tezno 

sredi avgusta izpeljali še en tak 

dogodek. To je bila humanitarna akcija 

v prid petletnemu Aneju Bratuši iz 

Jakobskega Dola, ki je prestal že celo 

vrsto operacij. Deček se je namreč 

rodil s prirojeno deformacijo stopal, 

zavoljo česar je v razvoju zelo zaostal 

za svojimi vrstniki. Za družino s štirimi 

otroki, ki se za nameček preživlja z 

enim samim mesečnim prihodkom, so 

vsi pregledi in fizioterapije žal prevelik 

finančni zalogaj. 

Lahko ugotovimo, da je odziv ustanov 

na humanitarni dogodek pred Staro 

kotlovnico in njenih zaposlenih v Coni 

Tezno bil dober, morda celo najboljši 

doslej. Vsem, ki ste se odzvali na klic 

za pomoč malemu Aneju, zato iskrena 

hvala! 
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Veselijo se 
vadbenih površin v  

Coni Tezno

Janez Meznarič, vodja Izpitnega centra Maribor

Med izpitnimi centri v naši državi, 
ki sodijo v okvir Agencije za varnost 
prometa Republike Slovenije in so 
namenjenimi vzgoji kandidatov 
za pridobitev  vozniških dovoljenj 
kategorije B, je tudi Izpitni center 
Maribor. A četudi gre za drugo 
največjo tovrstno ustanovo pri 
nas, ta še danes nima trajno 
rešenega vprašanja lokacije in 
opremljnosti poligona, kjer bi 
novince-kandidate učili začetnih 
spretnosti pri obvladovanju 
motornih vozil, kakršna so denimo 
osebni avtomobili ali motorna 
kolesa. Nekateri začasni poligoni, 
kot denimo tisti pri veleblagovnici 
E-Leclerc, so namreč svojemu 
namenu služili le kot začasna 
oziroma kratkoročna rešitev. 
Zadnje čase pa se tudi glede tega 
obetajo boljši časi. Izpitni center 
Maribor je namreč z Zavodom PPC 
Tezno sklenil dogovor o uporabi 
velikega parkirnega prostora ob 
Perhavčevi cesti in Zagrebški cesti, 
tam, kjer se vstopa v Cono Tezno. 
O tem in še čem smo se pogovarjali 
z vodjem Izpitnega centra 

Maribor Janezom Meznaričem.   
Ptujčan, sicer diplomirani inženir 
tehnologije, se je najprej zaposlil 
kot vodja v proizvodnji gumeno 
tehničnih izdelkov v kranjski Savi 
oziroma Gumarni  Ptuj, kjer je bil  
zaposlen dvanajst let. 

Potem vas je poklicna pot peljala 
na področje prometa. Kako se je to 
zgodilo?

Izkušnje, ki bi jih lahko opisal v moji 
prometni karieri, segajo v leto 1995, 
ko sem začel kot učitelj vožnje in 
cestnoprometnih predpisov, nadaljeval 
pa kot vodja  v Šoli vožnje na Ptuju. Na 
področju izobraževanja v  šoli vožnje 
sem vedno težil k temu, da se kandidat 
najprej nauči vozilo voziti teoretično 
in šele nato praktično, v povezavi s 
cestnoprometnimi predpisi. V tistih 
časih v šolah vožnje ni bilo poligonov, 
ampak smo učili na parkiriščih ali 
raznih neprometnih površinah. V šoli 
vožnje sem kot njen vodja stremel k 
temu, da bi kandidati pridobili znanje 

za varno in samostojno vožnjo. Po 
dvanajstih letih dela v šoli vožnje 
sem se zaposlil v Izpitnem centru Ptuj 
kot ocenjevalec na vozniškem izpitu, 
pozneje, od leta 2012 pa kot vodja 
Izpitnega centra Ptuj. V lanskem letu 
sem zaradi reorganizacije in upokojitve 
mojega predhodnika bil premeščen 
v Izpitni center Maribor – Ptuj, kjer 
danes delujem kot vodja Območja 
5. V enoletnem obdobju nam je 
uspelo pridobiti vadbene površine 
za usposabljanje v mariborski Coni 
Tezno, ter na Ptuju oziroma tamkajšnji  
Rogozniški cesti,  elektronsko testiranje 
smo prenesli tudi v občino Ormož.  
Dodatno sodelujem z svetom za 
prometno varnost Mestne občine 
Maribor in Mestne občine Ptuj, in to 
kot predsednik Komisije za tehnična 
vprašanja v pravkar omenjeni instituciji 
MO Maribor.

Katere so glavne naloge izpitnega 
centra?

Glavne naloge izpitnega centra so 

Janez Meznarič
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izvajanje teoretičnega in praktičnega 
dela opravljanja vozniškega izpita za 
voznike motornih vozil. Pa seveda 
sodelovanje v okviru  preventivnih 
dogodkov , ki so povezani na državni 
ravni in z mestnimi občinami.

Do kod teritorialno segajo 
pristojnosti vašega izpitnega 
centra?

Teritorialna pokritost oziroma 
pristojnosti našega Izpitnega centra 
pokrivajo dobršen del sverovzhodne 
Slovenije. Tako po novem Območje 5 
zajema  celotno Prekmurje, Maribor, 
Ptuj, Lenart, Ormož, Slovensko Bistrico 
in  štajerski del Podravja. Vozniški 
izpiti se opravljajo v Mariboru, 
Murski Soboti, na Ptuju in Ormožu, v 
slednjem samo   teoretični izpiti.

Kaj je mreža avtošol na območju 
Izpitnega centra Maribor pridobila 
z umestitvijo na poligon v Coni 
Tezno?

Mreža šol vožnje na našem območju 
na tak način krepi kakovost 
izobraževanja in usposabljanja mladih 
voznikov. Ustrezne vadbene površine 
doslej Maribor namreč ni premogel – 
takšne, na kateri bi se kandidati lahko 
učili prvih metrov oziroma začetkov 
vožnje po programu, ki je določen v 
Pravilniku o usposabljanju. Učenje 
voženj na primerni vadbeni površini 
pomeni, da se kandidata pripravi za 
začetek usposabljanja na poligonu 
in ne na cesti, v prometu. Z dobrimi 
osnovami in tehnikami vožnje je 
kandidat bistveno bolj samozavesten 
in pripravljen na varno vožnjo ter 

sobivanje v prometu. Na tej površini 
lahko tudi kandidat samostojno  - 
sam v vozilu - vozi začetne vaje, 
kar privede k večji odgovornosti in 
posledično samozavesti.

Koliko novopečenih imetnikov 
vozniškega dovoljenja imate v letu 
dni 2016?

V letu 2016 smo opravili na našem 
Območju 5  8.640 praktičnih vozniških 
izpitov in 9.898 teoretičnih vozniških 
izpitov. Skupaj je torej bilo opravljenih 
18.538 izpitov. Na državni ravni pa 
je skupaj bilo opravljenih 44.216 
praktičnih in 48.786 teoretičnih 
izpitov.  V tej vsoti so vključeni tudi 
vozniki povratniki, takšni torej, ki jih je 
doletel ukrep prenehanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja. 
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Obilna bera
predanega pedagoga

Prof. Vili Vesenjak odhaja v zaslužen pokoj

Prof. Vili Vesenjak je prepoznavno 
ime na področju tehniške peda-
gogike, ne le v Mariboru, marveč 
širše. Nekaj let je tesno sodeloval 
tudi s Contactom, ko je veljalo pro-
movirati uspehe njegovih dijakov. 
Te dni odhaja v zasluženi pokoj in 
ob tej priložnosti je prav, da njegov 
poklicni profil bralcem predstavimo 
nekoliko podrobneje. 

Po končanem študiju strojništva v 
Ljubljani se je prof. Vesenjak zaposlil 
in opravljal dela kot projektant 
zahtevnih strojev in naprav ter vodja 
projektov s pooblastilom. Po osmih 
letih se je posvetil pedagoškemu delu 
na mariborski srednji strojni šoli, ki ga 
je sklenil v Tehniškem šolskem centru 
Maribor (TŠC). Ta leži na samem pragu 
Cone Tezno in je z njo tesno prepleten. 
Prof. vesenjak je deloval pretežno 
kot učitelj mehanike, zadnjih šest let 
pa je bil aktiven tudi kot predavatelj 
predmetov mehanika 1 in 2 na Višji 
šoli TŠC. 

»Ni mi žal, da sem se odločil za ta 
poklic. Z vključevanjem sodobnih 
učnih pripomočkov, razumljivimi 
razlagami, različnimi metodami dela, 
aplikativnimi primeri itd. sem skušal 
dijakom mehaniko narediti obv-
ladljivo in zanimivo. Že pred desetletji 
so ti reševali primere analitično, s pro-
gramsko opremo in eksperimentalno. 
Rezultati so bili kmalu vidni. Žal se 
je število ur mehanike z leti vztrajno 
krčilo. Drastični rez je bil ob zadnji 
prenovi, ko se je predmet preimenoval 
v Načrtovanje konstrukcij (NAK) s 140 
urami, v katerega so snovalci združili 
del mehanike in del strojnih elemen-
tov. Danes vsaka šola rešuje nastalo 
težavo na svoj način in namenja ure 
za reševanje problema iz odprtega 
kurikula,« pove naš sogovornik

Za inovacijsko in raziskovalno 
dejavnost je skušal navdušiti vedno 
več dijakov, saj so lahko svoje naloge 
prijavili za četrti predmet mature in 

Prof. Vili Vesenjak predstavlja uporabo didaktične  
programske opreme MEHANIKA učiteljem mehanike

si s tem zelo olajšali priprave nanjo. 
Dijake je spodbujal k inovacijskem 
in raziskovalnem delu. Bil je men-
tor ali somentor pri 53 inovacijskih 
predlogih in raziskovalnih nalogah.  
Njegovi dijaki so na različnih 
področjih (strojništvo, promet in 
logistika, tekstil, gradbeništvo, nara-
vna in kulturna dediščina...)  dosegli 
zavidljive rezultate. Na občinskih, 
državnih in meddržavnih nivojih so se 
skupaj veselili 54 prvih, 26 drugih in 
24 tretjih mest, 28 nagrad, 8 priznanj 
za inovacijo ŠGZ in priznanja ministra. 
Dijaki so zaščitil več izumov s patenti. 
Na republiških tekmovanjih iz znanj 
mehanike so njegovi dijaki dosegli 6 
prvih, 2 drugi in 4 tretja mesta. 

Vse pa ni bilo tako bleščeče. Prof. Vili 
Vesenjak: »Nagradni polet z balonom 
se je leta 2007 končal skoraj tragično, 
saj smo pristali v električnih žicah 
na področju Pesnice. Med svetlimi 
točkami moje kariere pa naj pouda-
rim, da smo s pomočjo rezultatov 
našega dela rešili tudi težave s pros-
torsko stisko in možnostjo realizacije 
idej. S pomočjo vodstva šole smo 
dobil ustrezni prostor, ki smo ga 
imenovali prototipni inkubator. Pod-
jetje UNIOR ga je opremilo z dvema 
delovnima mestoma in orodjem, 
podjetje MI STROJ pa z obdelovalnimi 
stroji. Inkubator je bil slavnostno 

odprt leta 2001.«

Kot »nadgradnjo« temu   je prof. 
Vesenjak  vsako leto ob pomoči gospe 
Vlaste Marjanovič pripravil  Dan 
inovatorjev in raziskovalcev. Dijaki so 
dopoldan sodelovali v delavnicah in 
na predavanjih, potem pa predstavili 
svoje ideje, najboljše so  sponzorji in 
donatorji tudi nagradili. 

Odlični pogoji za delo v prototip-
nem inkubatorju in prizadevno delo 
dijakov inovatorjev ter raziskovalcev 
so bili osnova za ustanovitev šolske 
zbirke starodobnikov. Starodobna 
motorna kolesa se obnavljajo zaradi 
kompleksnosti obravnave, primerne 
velikosti in možnosti njihove pred-
stavitve na razstavah in ob različnih 
dogodkih. Prof. Vesenjak: »Upam le, 
da se bo tudi v prihodnje našlo dovolj 
prostora za delo na zbirki in s tem 
povezanih razstavah.«

Pomanjkanje in potreba po upor-
abnih računalniških programih na 
področju mehanike ga je na Srednji 
strojni šoli v Mariboru že davnega  
leta 1987 prisilila, da je pričel priprav-
ljati uporabne digitalne programe 
s področja mehanike. Na osnovi 
izdelane programske opreme v slov-
enskem jeziku in spremljanja njenega 
vključevanja v učni proces je izdelal 
programsko opremo v programskem 
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jeziku BASIC za računalnik Commo-
dore 64. Pet izdelanih programov je 
obravnavalo učne snovi statike. Na 
osnovi razvojnih izkušenj in uporabe 
programa MOAS pri pouku je leta 
1990 v programskem jeziku PASCAL 
nadaljeval z razvojem programske 
opreme MEHANIKA in izdelal 12 pro-
gramov, ki kompleksno obravnavajo 
statiko, trdnost, kinetiko, kinematiko 
in hidromehaniko. 

»Kljub delovanju programov v 
grafičnem načinu je okolje WINDOWS 
pripomoglo, da so programi postali še 
prijaznejši do uporabnika in mu nudili 
širše možnosti uporabe. Za omenjeno 
okolje sem v programskem jeziku 
DELPHI  razvil 15 didaktičnih progra-
mov pod nazivom FIZIKA/mehanika in 
WinMeh z vsebinami mehanike.

Programi didaktične programske 
opreme so izdelani na osnovi učnega 
načrta in maturitetnega kataloga 
znanj ter na osnovi večletnih izkušenj 
pri uporabi računalnika v učnem pro-
cesu. Omogočajo dinamično obrav-
navo poljubnih primerov, nazorno in 
natančno delo, grafične ponazoritve 
podatkov in rezultatov, preverjanje 
pravilnosti grafičnih rešitev, preverjan-
je rezultatov, ponavljanje postopkov, 
analize primerov. Vaje uporabnika na 
neprisiljen način pritegnejo, da s prip-
ravami nanje in z izvedbami ponovi in 
utrdi učne snovi. Omogočen je inter-
aktivni vnos podatkov, dodana pomoč 
vključuje razlago pojmov, definicije 
in osnovne razlage nekaterih vsebin,« 
pojasnjuje naš sogovornik. 

Navedena oprema je bila pregledana 
in je prejela strokovne ocene 
Ministrstva RS za šolstvo in šport, 

Združenja SQ Kranj - modri znak SQ, 
Strokovnega sveta RS za splošno 
izobraževanje, Zavoda RS za šolstvo in 
njegove študijske skupine za mehan-
iko, Zavoda RS za šolstvo, Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije 
- območne enote Maribor itd. V upo-
rabi je več kot 15 000 evidentiranih 
licenčnih didaktičnih programov. 
Vključevanje didaktične programske 
opreme v učni proces je prof. Vesenjak 
od začetka delovanja objavljal v 
številnih strokovnih revijah.

V letih izobraževanja je z različnimi 
projekti sodeloval s številnimiin 
uglednimi ustanovami,  kot so  
državni izpitni center, fakulteta 
za naravoslovje in matematiko, z 
Zavodom RS za šolstvo, z društvom 
strojnih inženirjev in tehnikov, z MO 
Maribor, z Zvezo za tehnično kulturo 
Slovenije itd.  Več mandatov je bil član 
v svetu šole, vodja PUZ-a, vodja aktiva, 
organizator strokovnih ekskurzij, 

aktivno je sodeloval pri pripravi in 
izvedbi informativnih dni, pri splošni 
in poklicni maturi, bil je mentor šolske 
raziskovalne dejavnosti, izdeloval 
šolsko propagandno gradivo, plakate 
in vabila, fotografiral šolske dogodke, 
sodeloval v šolskih glasilih, izvajal 
tekmovanja s področja mehanike, 
spremljal dijake na občinskih, 
državnih in meddržavnih srečanjih, 
organiziral in izvajal terensko delo 
z mladimi raziskovalci in inovatorji, 
pridobival sredstva za raziskovalno 
dejavnost s pomočjo razpisov, 
donatorjev, sponzorjev, in še veliko 
drugega. Naš vitalni upokojenec je za 
nameček  prejel 90 priznanj in nagrad, 
"odličij", diplom… Vse to za delo z 
dijaki, za mentorstva, inovacije, delo 
na področju izobraževanja, za razvoj 
didaktične programske opreme Moas, 
WinMeh, FIZIKA/Mehanika, Tehniška 
dediščina itd. Od inštituta za inova-
tivnost in tehnologijo, ministrstva za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
je leta 2006 prejel posebno priznanje 
za najboljšega mentorja. Najbolj pon-
osen pa je na nagrado RS za izjemne 
dosežke na področju srednjega 
šolstva za leto 2011, ki jo je prejel od 
ministrstva za šolstvo in šport.

In še: Ob zaključku svoje poklicne 
poti se prof. Vili Vesenjak zahvaljuje 
vsem, s katerimi je ustvarjalno 
sodeloval in so ga podpirali ter 
vzpodbujali pri delu. Prof. Vesen-
jaku pa se zahvaljuje tudi Cona Tez-
no, in sicer za prispevek pri vzgoji in 
izobrazbi mladih, ki so kasneje našli 
eksistenco v široki paleti podjetij v 
Coni Tezno.  

Prvi začetki vključevanja programske opreme na računalniku  
Commodore 64 pri urah mehanike, pozna osemdeseta leta

Z dijaki v Europarku leta 2013
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Da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi, v Sloveniji potrebu-
jemo v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan.  Darovanje 
krvi je gotovo ena najplemenitejših oblik pomoči sočloveku. Zato 
smo se v Zavodu PPC Tezno odločili, da  v Coni Tezno že spet pripravi-
mo  veliko krvodajalsko akcijo za 3630 zaposlenih v naši coni. 

Akcijo smo izvedli v petek, 1. septembra, potekala pa je med 11. in 14. 
uro.  Petkov popoldanski termin  je bil izbran zato, ,da ste se lahko akcije 

 Tokrat v avtobusu
V Coni Tezno že spet krvodajalska akcija

udeležili v večjem številu.  Spomnimo: celo-
ten postopek posamičnega darovanja krvi je 
trajal nekaj več kot 30 minut. Potem je daro-
valce čakala še malica v Gurmanskem hramu,  
pred katerim je bil tudi parkiran avtobus za 
odvzem krvi.  
 Kot je znano kri lahko daruje vsaka oseba 
med 18. in 65. letom starosti, ki tehta več 
kot 50 kg oziroma je njen volumen krvi, iz-
računan na podlagi telesne višine in telesne 
mase, več kot 3500 ml.  Krvodajalec seveda 
mora biti  dobrega zdravja in počutja,  ki 
ima vrednosti hemoglobina 135 g/l (moški) 
in 125 g/l (ženske). Moški lahko kri darujejo 
vsake 3 mesece, ženske pa vsake 4 mesece.
Za tokratno krvodajalsko akcijo, ki je poteka-
la v zato prirejenem avtobusu UKC maribor 
oziroma na južnem robu poligona za šolo 
vožnje, se je prijavilo 41 oseb. Od tega jih je 
33 kri uspešno darovalo, 8 je bilo odklonje-
nih.  Akciji se je prvič pridružilo 10 oseb, od 
tega jih kri prvič daroval 4, 6 pa je bilo od-
klonjenih. Največ krvodajalcev je tudi tokrat 
že znova bilo iz podjetja TAM Europe, opazili 
pa smo tudi predstavnike Zavoda PPC Tezno, 
ki je spet podkrbel, da je bila krvodajalska 
akcija v Coni Tezno. Želijo si, da bi ta postala 
tradicionalna. Priprave na začetek akcije

Posebej prirejen avtobus UKC Maribor
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Skupinski portret najuspešnejših podravskih inovatorjev

Krvodajalci in strokovno osebje UKC Maribor



HIŠA BUDJA

•	 Dupleška	cesta	132,	Maribor	(3,5	km	od	Poslovne	
cone	Tezno)	

•	 Prenočišča	z	zajtrkom	ali	polpenzionom	v	1-,	2-,	
3-	ali	4-	posteljnih	sobah

•	 Lastna	kopalnica,	brezplačen	WiFi,	brezplačno	
parkirišče,	klimatska	naprava,…

•	 Možnost	praznovanj	za	zaključene	družbe	do	60	
oseb	(zabave	ob	zaključku	leta,	obletnice,	poslovni	
dogodki,…)	

GOSTIŠČE MLADA LIPA

•	 Lackova	cesta	76,	Maribor	(7	km	od	
Poslovne	cone	Tezno)	

•	 Prenočišča	z	zajtrkom	ali	polpenzionom	v	
1-,	2-,	3-	ali	4-	posteljnih	sobah

•	 Lastna	kopalnica,	brezplačen	WiFi,	
brezplačno	parkirišče,	klimatska	naprava,…

•	 Možnost	kvalitetnih	poslovnih	kosil

POSEBNE	PROMOCIJSKE	CENE	ZA	PODJETJA	IZ	POSLOVNE	CONE	TEZNO	

IN	NJIHOVE	POSLOVNE	PARTNERJE

Kvalitetna in cenovno dostopna prenočišča za 
Vaše zaposlene in poslovne partnerje…

Več informacij in rezervacije: 

Tel.:	040/860-816	

Email:	info@hisabudja.si	
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Zavarovanje terjatev – storitev, po 
kateri bi po mnenju strokovnjakov 
morala poseči podjetja, ki poslujejo 
na odprt račun. Ko kupcu najprej 
dostavimo blago, vedno tvegamo, 
da plačila ne bomo prejeli – še toliko 
bolj, če gre za posle v panogah, za 
katere so značilna večja nihanja in so 
odvisne od investicijskih ciklov. Tu je 
7 razlogov, zakaj bi že danes morali 
razmisliti o zavarovanju terjatev do 
kupcev in o prednostih, ki jih prinaša.

1.  Zares veste, kaj se dogaja s 
poslovanjem vaših kupcev?

Proizvodna in storitvena podjetja 
večinoma poslujejo na odprt račun – 
tako v tujini kot v Sloveniji. Čeprav gre 
za stalne kupce, ki redno poravnajo 
obveznosti, se ne gre zanašati na to, 
da bodo kljub stalnim spremembam 
na gospodarskem področju vedno 
zmožni plačevati račune. Tudi pod-
jetja, ki so na videz donosna in brez 
večjih težav, gredo v stečaj, čeprav 
je njihova boniteta še do nedavnega 
kazala na dobro poslovanje. Zavedati 
se moramo, da terjatev kupca ne bo 
mogoče zavarovati, ko bo njegova 
boniteta že slabša.

2. Zavarovanje terjatev prepreči 
škodo zaradi plačilne nediscipline

Ste tudi vi med tistimi, ki mislijo, da 
so njihove stranke zlata vredne in 
da bodo redno plačevale, ker imate 
zanesljiv partnerski odnos? Tudi tisti, 
ki vam zdaj redno plačujejo, bodo 
morda v roku enega leta našli kup 
izgovorov za neporavnane terjatve. 
Zdaj, ko imate bazo strank, s katerimi 
dobro poslujete in razmišljate o 
širitvi poslovanja, je pravi čas, da 
zavarujete svoje premoženje. Vaši 
kupci naj vedo, da ste zavarovani – 
tako bodo ostali disciplinirani in vestni 
pri odplačevanju terjatev.

3. Kdo ve, kakšni bodo novi 
ukrepi, spremembe in politične 
odločitve

Poslovni in politični svet se venomer 
spreminjata, razvijata in postavljata 
nove izzive podjetjem in vsem ostalih 
gospodarskim subjektom. Varnostni 
in gospodarski ukrepi ter nepred-
vidljive politične situacije vplivajo 
na vsakršno obliko poslovanja: 
lahko ga spodbudijo, največkrat pa ga 
bistveno omejijo. Kriza v ZDA, Brexit, 
begunska kriza, razvrednotenje valut 
in podobne situacije močno vplivajo 
na celotno gospodarstvo, z zavaro-
vanjem terjatev pa omejimo škodljive 
posledice, ki bi jih takšne situacije 
povzročile.

4. Če ste domina, boste padli sku-
paj z ostalimi (primer Agrokor)

Tudi vaše podjetje je vpeto v razpre-
deno mrežo kupcev in dobaviteljev. 
Če nimate zavarovanih terjatev, vam 
grozijo hude finančne težave zaradi 
»domino efekta« - dovolj je, da gre 
eden od večjih kupcev v stečaj, da za 
seboj potegne verigo drugih pod-
jetij, tudi tistih, ki niso neposredno v 
stiku s kupcem. Takšna je trenutna 
situacija z Agrokorjem: velik kupec 
z vrsto neporavnanih obveznosti je v 
slab položaj spravil nešteto slovenskih 
podjetij, ki se v tem trenutku borijo 
za obstoj na trgu. Kako bi zavarovanje 
terjatev pomagalo? Prejeli bi nado-
mestilo za nastalo škodo in se pos-
vetili iskanju priložnosti in novim 
kupcem.

5. Zavarovanje terjatev je manjši 
strošek, kot si mislite

Zavarovalna premija je na prvi 
pogled samo še en strošek, v resnici 
pa gre v večini primerov za ustrezno 
investicijo, ki lahko že v kratkem 

času prinese vrsto prednosti. 
Zavarovalnica prevzame adminis-
trativno breme upravljanja terjatev, 
spremljanja bonitet in analize kupca 
– ker ima prava sredstva za to, lahko 
analizo opravi bolje in učinkoviteje, 
kar omogoči tudi pravočasno 
ukrepanje in preprečitev škode. 
Poleg tega storitev zavarovanja 
terjatev omogoča samozavestnejši 
vstop na nove trge in hitrejšo 
gospodarsko rast, s čimer se strošek 
zavarovalne premije večinoma 
povrne.

6. Borba s pravnimi postopki je dol-
gotrajna, mučna in draga

Zavarovanje terjatev je zelo 
priporočljivo za vse, ki dobavljajo v 
tujino, še posebej na manj poznana 
ali celo rizična območja z nesta-
bilno pravno ureditvijo. Izterjava 
tujih neplačnikov je dolgotrajen in 
drag postopek, predvsem v prim-
erih, ko podjetja nimajo svojega 
predstavništva na lokaciji. S storitvijo 
zavarovanja terjatev si zagotovite 
tudi strokovno asistenco: zavarov-
alnica nudi pomoč pri izterjavi in 
zahtevnih pravnih postopkih s 
pomočjo razvejane mreže tujih 
partnerjev.

7. Enostavna sklenitev pogodbe o 
zavarovanju terjatev

Sklenitev pogodbe ne zahteva 
zapletenih procesov, v prihod-
nosti pa vam prihrani veliko časa in 
skrbi. Izpolnite vprašalnik in nam ga 
posredujte na prodaja@sid-pkz.si. V 
kratkem vas bo kontaktiral strokovni 
svetovalec s ponudbo, prilagojeno 
vašemu poslovanju in trgu. Ponudbo 
v miru pregledate in se odločite za 
sklenitev pogodbe o zavarovanju 
terjatev.  

7 razlogov, zakaj ne bi smeli 
biti brez zavarovanja terjatev?




