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10 LET CONTACTA
EM.TRONIC V SLOVENSKEM TEHNOLOŠKEM VRHU
KITAJSKI GOSPODARSTVENIKI ZNOVA MED NAMI

HUDA URA TUDI V CONI TEZNO
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Uvodnik

Pravijo, da če si zavzet, ti leta hitro minejo. Očitno to velja tudi za 
Contact, glasilo Cone Tezno, ki letošnjega oktobra praznuje že kar 
častitljivo obletnico izhajanja – 10 let. Ja, prva številka Contacta je 
izšla v mesecu oktobru leta 2006, potem pa je vse do danes  
časopis izhajal v ritmu štirih številk na leto. V žargonu se temu  
reče 'trimesečnik', če kdo želi, pa lahko časopisu doda tudi  
epitet 'četrtletnik'...

Ves ta čas je Contact sledil uredniškemu konceptu, kakršen je bil 
postavljen pred začetkom izhajanja. Temeljna prvina tega je bila, 
da naj bo revija (brezplačna, mimogrede...), ki jo izdaja Zavod 
PPC Tezno, ogledalo cone in njenih subjektov, torej gospodarskih 
družb, ustanov in podjetnikov. Vendar ne ogledalo , ki je samo 
sebi namen, marveč takšno, ki dogajanje v Coni Tezno odseva tako 

navznoter, med njenimi entitetami, kot tudi navzven. Če bi hoteli Contact uvrstiti med novinarske 
oziroma publicistične smeri, bi še najbolj ustrezala oznaka, da je revija kombinacija med klasično 
gospodarsko publicistiko in odnosi z javnostmi kot instrumentom promocije Cone Tezno navzven, v 
širši javni in gospodarski prostor.

Ob za tak koncept zavidljivi nakladi 1500 izvodov, kolikšno ima Contact danes, ta dosega vse 
najpomembnejše javne točke, ki imajo opravek z gospodarstvom – od tozadevnega ministrstva 
do ustreznih občinskih služb, univerze oziroma njenih odbranih fakultet, razvojnih organizacij, 
medijev itd. Da tja ni le poslan, marveč ga tudi vzamejo v roke, pričajo odmevi. Hkrati Contact v 
svojih kronikah hrani dragocena sporočila in informacije, ki bodo za radovedneže in raziskovalce 
dobrodošla tudi še čez desetletja in več. Ta namreč sistematično neguje prezenco Cone Tezno v 
javnem prostoru – tekstovno in slikovno -, za kar je takšen medij neizogiben. Zanimiv detalj iz tega 
kaleidioskopa pomeni naslednji podatek: v drugem nadstropju Univerzitetne knjižnice Maribor, v 
glavni čitalnici, kjer je v ospredju pult z najbolj referenčnimi revijami, ima že nekaj let v njegovem 
osredju svoj prostor najnovejša številka Contacta, in to v kar nekaj izvodih. O tem priča fotografija na 
4. strani. Pred kratkim pa smo opazili, da je na ogled bila tudi še predzadnja številka našega časopisa. 
Ne da bi se hvalili, pa vendar: na začetku izhajanja Contacta, nismo bili povsem prepričani, ali naša 
podoba in delo sploh koga zanimata. Morda še nas ne dovolj. Hvala bogu, zadeve so se obrnile ...

Ob desetem rojstnem dnevu Contacta, ki vseskozi izhaja na 24 straneh, je želeti, da bi ta še naprej 
ostal globoko vpet v organizem Cone Tezno in širšega gospodarskega prostora, za kar se bomo v 
hiši, ki ga izdaja, vsekakor potrudili. Naj to »ljubezensko pismo« traja še najmanj toliko let... 

Contact v svojih kronikah hrani 
dragocena sporočila in informacije
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Gorazd Bende
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Slika na naslovnici:
Cvetober iz štiridesetih izvodov
Contacta v 10 letih



Kot predsednik Sveta Zavoda 
PPC Cona Tezno sledim vsebini 
Contacta vse od začetka njegovega 
izhajanja jeseni leta 2006. Ko smo 
v svetu zavoda direktorju Gorazdu 
Bendetu, ki je tudi že deset let 
soustvarjalec Contacta in katerega 
kritično nastrojene ter hkrati igrive 
uvodnike na drugi strani časopisa 
tudi spremljemo že vse to obdobje, 
pritrdili, da časopis v revijalni podobi 
začne izhajati, si nismo mislili, da bo ta 
tako sistematično in hkrati selektivno 
obravnaval problematiko Cone Tezno 
in širšo tematiko, zlasti gospodarsko, 
ki tako ali drugače zadeva poslovne 
in druge subjekte v njej. Sam sem 
bil in sem priča številnih pozitivnih 
odmevov iz vrst bralstva glede vsebine 
Contacta, kar je še eno pričevanje, 
da je bil projekt pravilno in ustrezno 
nastavljen. Naj dodam, da vseh teh 
deset let časopis ureja in tudi oblikuje 
dobršen del prispevkov urednik Braco 
Zavrnik, ki ga še mnogi prepoznamo 
kot nekdanjega novinarja, kolumnista 
in urednika v dnevnikih Večer ter Delo, 
sled pa je pustil še v številnih medijih 

doma in po svetu, pa tudi z avtorstvom 
treh knjižnih naslovov se lahko pohvali. 

V teh desetih letih se je v Coni 
Tezno  zgodilo res veliko stvari. Dobrih, 
a tudi manj dobrih, kot na tem svetu 
pač je. A če pod vsem potegnemo 

črto, je na dlani, da je Cona Tezno v 
tem času doživela zavidljiv razvoj. 
Število podjetij in drugih ustanov 
se je v desetih letih od nekaj čez sto 
povzpelo na okrog dvestodvajset, 
tej statistični rasti pa je seveda 
sledila tudi gospodarska. Ob tem ne 
pozabimo, da na območju Cone Tezno 
domujejo tudi podjetja, ki se svojo 
visoko tehnologijo in inventivnostjo 
uveljavljajo širom po svetu.

Contact je v desetih letih veliko 
prispeval k medijski prepoznavnosti 
Cone Tezno, vendar se zdi, da 
ta poslovno-industrijski bazen 
Mariborčani in širši prostor še premalo 
poznajo. Ljudje kratkomalo ne vedo, 
da se na pogorišču nekdanjega TAM-a 
dogaja veliko poslovno in socialno 
pozitivnega in da je tu zaposlenih blizu 
4000 ljudi, kar je primerljivo s številom 
zaposlenih v TAM-u, ko je ta pred 
dvajsetimi leti romal v stečaj.

Za konec želim še na mnoga leta, 
tako Coni Tezno kot tudi njenemu 
Contactu! 
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»Contact je veliko prispeval k 
prepoznavnosti Cone Tezno«.

Mag. Jože Protner, predsednik Sveta Zavoda PPC Tezno:

Druga in tretja stran prve številke Contacta

Mag. Jože Protner
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»Contact se je v
desetih letih ‚prijel‘«.

Ko sta me »daljnega« leta 2006 
predsednik Sveta Zavoda PPC Tezno 
mag. Jože Protner in njegov direktor 
Gorazd Bende (oba sta še »na 
funkciji«) povabila k urednikovanju 
novo formiranega čaopisa Cone 
Tezno z naslovom Contact, sem bil 
počaščen in vesel. Zagrabili smo za 
stvar in novembra istega leta je bila 
prva številka Contacta, v revijalni 
obliki, na svetlem. Njegova vsebinska 
zasnova ni nastala na polagi nekih 
velikih študij ali elaboratov, marveč 
kot odraz potrebe, da si Cona 
Tezno kot najmočnejše industrijsko 
območje Maribora in Podravja pridobi 
večjo informacijsko pretočnost in 
prepoznavnost, kot ju je imela tedaj. 
Na Cono Tezno so namreč nepoučeni 
gledali največ skozi zorni kot usode 
deset let prej izginulega TAM-a.

Danes lahko trdimo, da je ta 
prepoznavnost v strokovni javnosti 
kot tudi širših krogih bistveno večja 
kot tedaj. Ne le zaradi Contacta, ki je 

– upam, da kot njegov urednik nisem 
preveč neskromen – svoje poslanstvo 
obveščenja in ozaveščanja »navzven« 
in »navznoter« uspešno opravil. Seveda 
ne le zavoljo svojega sicer natančno 
ciljanega, a vendar ne kdovekako 
širokega dosega – od prvotnih 1000 
natisnjenih izvodov posamezne številke 
contacta se je ta številka dvignila na 
1500 in še raste. Bolj pomebno od tega 
je, da je časopis, kot rečeno, bil in je 
vse bolj natanko »ciljan« na ustrezna 
mesta znotraj in zunaj Cone Tezno, 
pomembna za razvoj tega območja. 
Hkrati pa Contact skrbno »pokriva« 
medije z večjo naklado in dosegom, ki 
Cono Tezno in dogajanje v njej vse bolj 
obravnavajo na svojih tiskanih straneh, 
s pomočjo radijskega in TV etra ter 
seveda internetnih strani.

Upajmo le, da bo Contact še naprej 
rastel in se razvijal, pa kdorkoli že ga 
bo »imel v rokah«. 

Braco Zavrnik, urednik:

Braco Zavrnik

Naslovnica prve številke Contacta

Contact je na voljo tudi na uglednem mestu v Univerzitetni knjižnici Maribor



Rudi Pečovnik, od TAM-tronica do em.tronica:

»Menim, da je bila  
usodna napaka v TAM-u 
storjena že v letu 1976«.

V POLETNI ŠTEVILKI CONTACTA SMO PREDSTAVILI USPEŠNO PODJETJE EM.TRONIC, KI IMA KORENINE V TAM-U 
IN KI GA JE POSTAVIL PO KONCI TER VSA TA LETA VODIL SOLASTNIK TER DIREKTOR RUDI PEČOVNIK. KER GRE ZA 

ENEGA NAJVIDNEJŠIH LJUDI TAM-OVE PRETEKLOSTI IN KASNEJŠE REVITALIZACIJE STROJNE INDUSTRIJE V  
MARIBORU, SMO GA POVABILI NA RAZGOVOR ZA NAŠO REVIJO, KI V KRATKI OBLIKI RAZGRINJA NJEGOV 

USPEŠNO PROFESIONALNI IN TUDI OSEBNI PROFIL. 
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Kakšno je bilo vaše šolanje, 
kje ste opravili prve poklicne 
korake?

V moji mladosti je bilo spoštovanja 
vredno delati v TAM-u, ki je dolga 
leta dajal kruh mnogim družinam 
v mestu in v bližnji okolici ter bil 

osnova za razvoj okolja in človeških 
virov SV Slovenije. Moj oče se je kot 
finomehanik v TAM-u zaposlil leta 
1947, moj prvi stik s tovarno pa je 
bil leta 1957, ko je oče prejel uro za 
deset let zvestobe podjetju. To je 
bil veličasten dogodek, z govorom 
generalnega direktorja Stojana 
Perhavca in nastopom godbe na 
pihala in ki se mi je zapisal v dušo. 
Tako sem po vpisu na Srednjo 
elektrotehnično šolo v Mariboru leta 
1966 postal TAM-ov štipendist. Tak 

status sem imel vse do leta 1976, 
ko sem diplomiral na Fakulteti za 
elektrotehniko v Ljubljani. Med 
poletnimi počitnicami sem vsa leta 
opravljal obvezno počitniško prakso, 
vsakič v drugem oddelku, in tako 
spoznaval takrat rastoče in tehnološko 
izredno napredno podjetje. Delal sem 
v računskem centru IBM, telefonski 
centrali, v oddelkih za vzdrževanje 
v različnih obratih, v razvoju itd. in 
črpal znanja, ki jih je bilo v podjetju 
res veliko.

Rudi Pečovnik

Lahko izvidniško vozilo za detekcijo prisotnosti nevarnih RKB agensov



Kot mladega inženirja 
elektrotehnike so me dodelili v 
TOZD-50 Razvoj in raziskave oziroma 
v Laboratorij za električna merjenja 
neelektričnih veličin, ki ga je uspešno 
vodil dr. Borut Horvat. Imel sem 
srečo. Prišel sem v okolje odličnih 
inženirjev fizike, elektrotehnike in 
strojništva. To je bil takrat eden izmed 
najbolje opremljenih laboratorijev za 
diagnostiko materialov in sistemov 
v državi. Tak laboratorij je nujno 
potreben za dosego željene kakovosti 
novi produktov, kar se je, denimo, 
pokazalo pri vojaških vozilih T7 in 
T11. Modela sta bila v celoti razvita, 
projektirana in izdelana v TAM-u in 
nekatere vojske jih uporabljajo še 
danes. Meritve na materialih smo 
opravljali z natančnimi analognimi 
instrumenti, kar je zahtevalo veliko 
časa. S prihodom digitalizacije 
v osemdesetih letih se je pričel 
nesluten razvoj avtomatizacije 
in informatizacije. To smo zaznali 
tudi v našem laboratoriju in 
v sodelovanju s Fakulteto za 
elektrotehniko v Mariboru sestavili 
prvi mikroračunalnik s procesorjem 
Motorola M6809. S tem računalnikom 
smo izvedli prvo avtomatizacijo 
merilne verige in z dobljenimi 
digitaliziranimi rezultati zelo skrajšali 
čas merjenja mehanskih veličin.

Že v 80-letih ste bili deležni 
mednarodnega ugleda na 
področju avtomatizacije 
preizkuševališč motorjev, o 
čemer nenazadnje priča vpis 
vašega tedanjega ustvarjanja 
v ugledni seznam WorldCat 
member libraries worldwide. 
Lahko nekoliko podrobneje 
opišete, kaj je pomenil ta 
dosežek, kaj ste strokovno 
obdelali?

Z osvojeno tehnologijo delovanja 
mikroračunalnika se nam je pričelo 
odpirati obzorje avtomatizacije v 
meritvah, proizvodnji in končni kontroli 
proizvodov. Proti koncu osemdesetih 
sem že postal vodja oddelka za 
mikroračunalništvo in s pomočjo 
kolegov, ki so zelo dobro poznali 
tehnologijo zračno hlajenih dizelskih 
motorjev, smo pričeli z razvojem 
prve avtomatizacije v končni kontroli 
proizvodnje motorjev. Razvili in 
izdelali smo napravo AZP, avtomatsko 

zajemanje podatkov pri preizkušanju 
motorjev. Za to napravo smo dobili leta 
1989 priznanje inovator leta v Sloveniji 
(Valter Volf, Valentin Železnik, Rudolf 
Pečovnik). Napravo smo uspešno 
vključili v prototipni preizkuševalnici 
in kasneje v serijski preizkuševalnici. 
Vsak motor, izdelan v tovarni, je bilo 
potrebno nekaj ur utekati v prisotnosti 
kontrolorja in mu nastaviti delovne 
karakteristike. Pri tem pa je bilo treba 
meriti in odčitati vrsto temperatur, 
tlakov, momentov, porabe goriva, 
dimne vrednosti, hrup itd. Skratka, 
prava stvar za avtomatiziranje. Omeniti 
moram, da prva avtomatizacija med 
delavci ni naletela na odobravanje. 
Res je olajšala in pospešila delovne 
operacije, vendar je nekaj ljudi izgubilo 
delo na tem področju.

Ali so v TAM-u, ki je pri koncu 
osemdesetih počasi že začel 
toniti, znali ceniti te dosežke 
vas in vaših sodelavcev? 
Lahko to novo organiziranje 
prizadevanj na področju 
avtomatizacije in robotizacije 
proizvodnje nekoliko 
podrobneje opišete? Kateri so 
bili njeni glavni dosežki?

Menim, da je bila usodna napaka v 
TAM-u storjena že v letu 1976. Takrat 
je namreč potekla licenčna pogodba 
o sodelovanju z nemškim podjetjem 
Klöckner-Humboldt-Deutz. Inženirji 
v razvoju so vedeli, da vozilo z zračno 
hlajenim motorjem ne bo kos vse 
strožjim predpisom (standard EURO 
2,3 …5), ki so prihajali. Vodstvo in 
politika sta bila soočena z zahtevo, 
da se naslednja pogodba sklene 

s proizvajalcem vodno hlajenih 
motorjev Mercedes. Žal se vodstvo 
ni odločilo za to potezo, podaljšali 
so prejšnjo pogodbo in posledice so 
znane. Nemci so prenehali z vgradnjo 
zračno hlajenih motorjev v vozila, KHD 
je kupil IVECO, ki je TAM-u ponudil 
samo proizvodnjo rezervnih delov 
iz druge generacije vozil in v TAM-u 
smo ostali brez aktivnega licenčnega 
partnerja. Lasten razvoj, usklajen z 
dolgoletnim sodelovanjem z Nemci, 
pa ni bil usposobljen za samostojno 
tehnološko pot. Čeprav smo pri koncu 
osemdesetih let še dosegali dokaj 
veliko proizvodnjo in prodajo, ni bilo 
pravega ekonomskega učinka.

Zunanje svetovalno podjetje 
McKinsey, ki smo ga najeli, je 
ugotovilo, da nas je za dejanski 
obseg proizvodnje polovica 
zaposlenih preveč, takrat je to bilo 
okrog osem tisoč ljudi. Vodstvo je 
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V em.tronicu so sami vrhunski strokovnjaki

Mobilni  laboratorij  za analizo   
prisotnih RKB agensov,  
narejen po naročilu  
Kuvajta.
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pričelo z zmanjševanjem zaposlenih 
in z uvajanjem avtomatizacije ter 
robotizacije, kar je bil velik investicijski 
zalogaj, ki ga firma ni zmogla. Iz 
poslovne informatike se je oblikoval 
Tehnični računski center, namenjen 
kot pomoč pri razvoju in projektiranju 
motorjev ter novih vozil pod vodstvom 
mag. Martina Prašničkega in moj 
oddelek za mikroračunalništvo se je 
prestavil v to skupino. V podjetje se je 
v tem času vrnila skupina raziskovalcev 
iz republiškega programa „2000 
raziskovalcev za pomoč Sloveniji“ 
Že po prvem letu se je pokazalo, 
da njihovo znanje avtomatizacije 
presega delovne zmožnosti v tovarni. 
Prišla je pobuda mag. Rika Šafariča, 
da ustanovimo ločeno podjetje, ki 
bi delovalo s s pomočjo določenih 
namenskih sredstev in dobrim kadrom 
za pomoč pri izvedbi tehnološke 
prenove podjetja. Ideje je podprl 
Miodrag Zdravkovič, takrat tehnični 
direktor TAM-a, in me postavil za 
direktorja. In tako je v mesecu juniju 
1990 delavski svet potrdil ustanovitev 
prvega spin off podjetja TAM-TRONIC 
d.o.o. Potem se je v jeseni po enakem 
vzorcu preoblikovalo celotno podjetje 
TAM v TAM Holding d.d., z več 
družbami z omejeno odgovornostjo. 
Sistem je zaživel s 1. januarjem 1991.

V družbi TAM-TRONIC d.o.o. je  
bilo redno zaposlenih pet ljudi - 
trije magistri robotike in dva 

elektroinženirja. Naše prvo naročilo 
je bilo nadaljevanje avtomatizacije 
serijske preizkuševalnice za motorje. Že 
v letu 1991 se je videlo, da ni denarja 
za večje projekte in se bo potrebno za 
preživetje ozreti po poslih izven sistema 
TAM. Po naključju sem se domenil za 
avtomatizacijo sežigalnice posebnih 
odpadkov v tovarni Pinus v Račah. 
To je bil eden največjih projektov 
avtomatizacije, ki je trajal do leta 1993 
in zaposliti smo morali dodatne kadre 
s področja elektrotehnike. Projekt 
smo uspešno zaključili in sežigalnica 
deluje še danes. Na področju čiste 
avtomatizacije nismo uspeli pridobiti 
naslednjega posla, se je pa pokazala 
tržna niša na področju mehatronilke. 
To pomeni izdelavo celotnega 
postroja avtomatiziranih linij, pakirnih 
sistemov, merilnih sistemov končne 
kontrole. Zaposlili smo inženirje 
strojništva. Podjetje smo registrirali kot 
raziskovalno enoto v gospodarstvu, se 
prijavljali na razvojne projekte in uvedli 
lastno računovodstvo s sodelavko 
Margareto Pišek, ki je postavila temelj 
uspešnemu podjetju. V glavnem se je 
ves ta posle odvijal izven sistema TAM, 
ki je vztrajno drsel proti stečaju. To se 
je zgodilo v maju 1996. V stečaj so odšli 
Holding in vse odvisne družbe, tudi 
TAM-TRONIC d.o.o.

Kako je prišlo do ideje za 
ustanovitev em.tronica, kakšna 
je bila vaša vloga pri tem? 
Kaj je bistvo em.tronicovega 
razvojnega uspeha?

Na stečaj sistema TAM sem bil 
pripravljen. Večino avtomatizacij smo 
že izvajali za naročnike izven sistema. 
In namesto na borzo, kot je predlagal 
stečajni upravitelj, ki je prišel v podjetje, 
je na mojo pobudo vseh 11 zaposlenih 
z enakim deležem ustanovilo novo 
podjetje em.tronic d.o.o. s sedežem 
v Štajerskem tehnološkem parku 
v Pesnici. Podporo smo dobili tudi 
s strani predstavnika Laboratorija 
za robotiko na Tehnični fakulteti v 
Mariboru prof. Karla Jezernika, s 
katerim smo veliko sodelovali na 
razvojnih projektih. Čez pol leta smo 
se vrnili na Tezno, na lokacijo TAM-a, 
ker so se razmere uredile in je okolje 
ponudilo cenejšo možnost poslovanja. 
Razmere za delo so se še izboljšale, ko 
smo lahko po zaključenem stečajnem 
postopku odkupili del najetih poslovnih 

prostorov in ko se je po zaslugi 
direktorja Gorazda Bendeta oblikovala 
Poslovna cona Tezno.

Kaj pripisujete uspešnemu 
razvoju em.tronica v teh 
dvajsetih letih, v čem se kaže 
njegova prodornost?

Pot, ki smo si jo izbrali, ni bila lahka. Naš 
produkt je bil vedno unikatna aplikacija 
avtomatizacije ali mehatronskega 
izdelka. V glavnem smo avtomatizirali 
za podjetja, ki so imela velikoserijsko 
proizvodnjo in so bila intenzivni 
izvoznik (KLS Ljubno, TBP Lenart, 
Geberit Ruše, Elektrokovina Maribor, 
Iskra Makole …). Če so hotela ostati 
na trgu, so morala plasirati izdelek, 
ki je bil kvaliteten in proizveden 
z minimalnimi stroški. Za naše 
sodelavce je bil to velik razvojni izziv in 
odgovornost do investitorjev. V vseh 
dvajsetih letih nam je uspelo realizirati 
okrog osemdeset takšnih projektov. 
V veliko pomoč so nam bili v tistem 
času razpisi Ministrstva za znanost 
in tehnologijo, ki so s subvencijami 
podpirali takšne industrijske projekte. 
Ker smo registrirani kot razvojna enota 
v gospodarstvu, smo na teh razpisih 
lahko sodelovali. Žal se je to kasneje 
spremenilo. Po letu 2010 nam je uspelo 
pridobiti na Javnem razpisu razvojni 
projekt za razvoj in izdelavo naprav za 
RKB (radiološko, kemijsko in biološko) 
zaščito pred nevarnimi snovmi za 
Slovensko vojsko. Uspešna realizacija 
nam je prinesla stalen produkt in 
lastno tehnologijo. Prijavili smo nekaj 
patentov in se preko tujih poslovnih 
partnerjev in sejmov zavihteli na 
svetovno tržišče. Vse to nam je uspelo 
s strokovnostjo, zavzetim delom in 
sodelovanjem med vsemi zaposlenimi.

Kakšno je trenutno stanje in 
kakšni so načrti za prihodnost?
Danes razvijamo opremo za izvidniška 
mobilna vozila za RKB detekcijo in 
laboratorije za analizo vsebnosti 
RKB nevarnih snovi. Razvijamo in 
izdelujemo predvsem za tuji trg, 
kjer imamo zaradi fleksibilnosti, 
znanja in izkušenj prednosti pred 
večjimi svetovnimi proizvajalci pri 
manjših naročilih. V lanskem letu smo 
dodatno zaposlili mlade inženirje 
računalništva, elektrotehnike in 
strojništva. Zavedamo se, da je le 
znanje gonilo razvoja in uspeha. 

Priznanje slovenske vojske, ki veliko pove
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Na Univerzi v Gradcu in Univerzi 
uporabnih znanosti FH Joanneum so 
konec julija in in v začetku avgusta 
pripravili 88. redno konferenco 
Mednarodnega društva za poslovno 
usposabljanje (Entrepreneurship 
Education – Regional and 
International - SIEC – ISBE). Tokrat 
je bilo v ospredju podjetniško 
izobraževanje na regionalni in 
mednarodni ravni. Konference se je 
udeležilo 110 članov društva iz 16 
držav. Udeleženci so med drugim 
prišli tudi iz ZDA, Kanade in Koreje.

Društvo SIEC-ISBE zagotavlja 
pomembno povezavo med 
gospodarstvom in izobraževanjem. 
Njihova vizija je postati strokovna 
mednarodna organizacija za 
tiste, ki se ukvarjajo s poslovnim 
izobraževanjem. Cilj je, da se 
izboljšajo mednarodne rezsežnosti 
profila strokovnjakov za poslovno 

izobraževanje. Z druženjem in 
povezovanjem mednarodnih 
strokovnjakov si društvo prizadeva 

reševati skupne izzive na nacionalnih 
področjih. V ospredju so izmenjave 
izkušenj, priložnostna mreženja, 
srečanja različnih kultur in možnosti.
 
Udeleženci konference so 3. avgusta 
obiskali Maribor, kjer so se po obisku 
univerze ustavili tudi v Coni Tezno, 
točneje, v poslopju Menerge. Viljenka 
Godina, direktorica Ekonomskega 
instituta Maribor, jim je na kratko 
predstavila gospodarstvo in lepote 
naše države, Gorazd Bende je orisal 
in predstavil Cono Tezno, nazadnje 
pa sta goste nagovorila še Daniel in 
Tadej Muršič, ki sta predstavila delo 
in projekte podjetja Menerga.

Za obisk Cone Tezno oziroma Menerge 
je najbolj zaslužen član SIEC-ISBE 
dr. Vito Bobek, sicer profesor na 
Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze 
v Mariboru in delno tudi na Univerzi 
uporabnih znanosti v Gradcu. 

Predstavniki Društva SIEC-ISBE obiskali Cono Tezno

Pomembna povezava 
med gospodarstvom in 

izobraževanjem

Dogodek je pospremilo veliko zanimanje sodelujočih

Besedo je imel tudi Danijel Muršič, direktor Menerge, kjer je potekal dogodek



Mag. Tine Panjtar iz napredne družbe EVT sistemi: 

»Nepravilna drža in napačni gibi 
lahko močno škodijo zdravju«.

EVT SISTEMI D.O.O. JE DRUŽBA, KI PONUJA PRAV POSEBNE, LAHKO BI REKLI TRENDOVSKE STORITVE. S PREDZNAKOM  
»ZELENO«.OD LETA 2000 IZVAJA STORITVE S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, VARSTVA PRED POŽAROM IN  

VARSTVA OKOLJA. SVOJO OSNOVNE DEJAVNOSTI SO V VEČ KOT PETNAJSTIH LETIH DELOVANJA PRILAGODILI POTREBAM IN 
ŽELJAM SVOJIH NAROČNIKOV TER Z VZTRAJNIM PRIDOBIVANJEM IZKUŠENJ USPEŠNO RAZŠIRILI MREŽO DEJAVNOSTI NA  

NOVA PODROČJA (STORITVE SVETOVALCA ZA KEMIKALIJE, SVETOVANJE ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA-ADR), SVETOVANJE 
PRI UVAJANJU IN NADZORU SISTEMOV VODENJA, VARSTVO PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN STORITVE ODGOVORNE OSEBE ZA 

VARSTVO PRED SEVANJI). PODJETJA OSKRBUJEJO Z VRHUNSKIMI IZDELKI ZA VAROVANJE OKOLJA IN OSEBNO ZAŠČITO.  
UPORABNIKI STORITEV EVT SISTEMOV SO TUDI VODILNI PROIZVAJALCI IZ AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE V REGIJI.
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Sedež družbe EVT sistemi je sicer 
v »daljnji« Idriji, vendar pa ta ima 
v Mariboru, točneje, v Coni Tezno, 
svojo pisarno, ki jo zaseda človek z 
zanimivim profesionalnim profilom. 
To je Tine Panjtar, magister inženir 
tehniške varnosti, ki pokriva področje 
varnosti in zdravja pri delu in ki se 
je že že med študijem na Fakulteti 
za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Ljubljani  odločil, da se bo 
poklicno posvetil zadevam iz nabora 
storitev, kakršnega ponujajo Idrijčani.  
Njegovo diplomsko delo z naslovom 
Ergonomska ureditev delovnih mest 
na liniji montaže statorja v okrov je 
leta 2011 na kar 178 straneh izdal 
tudi v lastni založbi, k pisanju je 
med drugimi povabil nekdanjega 
uglednega profesorja in dekana 
mariborske fakultete za strojništvo 
prof. dr. Andreja Polajnarja.  

Še čisto sveže pa je Panjtarjevo 
magistrsko delo, ki ga je uspešno 
zagovarjal 11. junija letos na Fakulteti 
za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Ljubljani. Njegova tema 
je veliko bolj praktična, glasi se: 
Ugotavljanje kakovosti zraka in 
škodljivosti na delovnem mestu 
lakirca. S tem v zvezi in v okviru 
njegove profesionalne dejavnosti smo 
mu zastavili še nekaj vprašanj.

Bodo po vašem magistrskem 
delu lakirci bolj varni na 
delovnem mestu?

Rezultati meritev so pokazali, da v 
samem procesu lakiranja škodljive 
snovi, ki smo jih iskali, niso prisotne 
ali pa so prisotne v zelo majhnih 
koncentracijah, kar izključuje vpliv 
na zdravje delavcev. Glede na mejne 
vrednosti, ki so določene v slovenski 
zakonodaji in standardih, lahko rečemo, 
da je delavno mesto lakirca varno.

V diplomskem delu ste se 
lotili ergonomije na delovnem 
mestu. Zakaj točno gre?

Problem z ergonomijo se pojavlja 
skoraj v vsakem podjetju, kar pa 
dostikrat delodajalci ignorirajo, saj 
so z ergonomskimi ureditvami lahko 
povezani veliki stroški. Zavedati se 
je potrebno, da nepravilna drža in 
napačni gibi telesa lahko na dolgi 
rok močno škodijo zdravju delavca. 
Pride lahko do poklicnih bolezni in 
dolgotrajnih bolniških staležev ali 
celo različnih kategorij invalidnosti. 
Vse to pa ravno tako povzroča 
finančno breme za delodajalca, 
ki pa je lahko bistveno večje kot 
vložek v ergonomijo oziroma v 
izboljšavo delovnega mesta. Z dobro 
ergonomsko ureditvijo se zanesljivo 
povečata tudi produktivnost in 
učinkovitost delavca ter kakovost dela.

Kaj se dogaja v mariborski 
pisarni EVT, kje so poudarki 
vašega dela?Mag. Tine Panjtar



Kot je bilo povedano že v uvodnem 
delu, naše storitve obsegajo vse, kar 
zadeva področja varnosti in zdravja pri 
delu, varstva pred požarom, varstva 
okolja, svetovanje glede kemikalij in 
prevoza nevarnih snovi ter ravnanja 
z odpadki. Trenutno pa je poudarek 
mojega dela v Mariboru na varstvu pri 
delu in požarni varnosti, ki zajema tudi 
svetovanje pri uvajanju ter nadzoru 
sistema vodenja varnosti in zdravja pri 
delu SIST-TS BS OHSAS 18001.

Med dejavnostmi vaše firme 
je tudi uvajanje in nadzor 
sistemov vodenja. Bi lahko 
nekoliko podrobneje razložili, 
zakaj pri tem gre?

Določena podjetja že imajo standarde, 
kot so npr. glede varstva pri delu 
OHSAS 18001, za okolje ISO 14001 in 
še nekateri, za katere pa se izvajajo 
določene letne presoje z namenom 
ugotavljanja, ali podjetje izvaja vse 
aktivnosti v skladu z standardom, ki ga 
ima in to mora skozi dokumentacijo 
tudi dokazovati. Tukaj pomagamo mi 
tako, da opravljamo nadzor nad temi 
sistemi, da podjetje gre brez težav 
skozi letne presoje. Pomagamo pa tudi 
pri uvajanju novega standarda, če ga 
podjetje še nima in ga želi pridobiti.

Kakšna je odzivnost podjetij na 
vašao ponudbo, predvsem v 
podravski regiji, kjer delujete?

Trenutno smo se v podravski regiji 
začeli šele razvijati, zato še niti nismo 
začeli z iskanjem podjetij, s katerimi 
bi lahko sodelovali v okviru naše 
programske ponudbe.  Sedaj tukaj, 
v Mariboru oziroma Coni Tezno, 
sodelujemo s Cimosom d.d.,  
vendar pa je vizija in tudi želja, da 
pridobimo še kakšno podjetje in se 
uspešno razvijemo kot v preostalih 
slovenskih regijah.

Kje v evropskem oziroma 
svetovnem merilu se nahaja 
Slovenija, ko gre za vprašanje 
varnosti oziroma varstva pri delu?

Glede na evropske raziskave, bi lahko 
Slovenijo razvrstili v primerjavi z 
drugimi članicami evropske unije 
po nezgodah pri delu (standardised 
incidence rates per 100 000 persons 
employed) na 12 mesto. 

Družba EVT-SISTEMI d.o.o. je bila 
ustanovljna leta 2000 in je ena večjih 
družb v Sloveniji za izvajanje storitev 
s področja varnosti in zdravja pri 
delu, varstva pred požarom in varstva 
okolja. Sedež ima v Idriji, poslovne 
enote pa v Postojni in Mariboru.

Med strokovnimi nalogami 
sta na prvem mestu varnost in 
zdravje pri delu. Gre za izdelavo 
strokovnih podlag, potrebnih pri 
ocenjevanju tveganja, in Izjavo 
o varnosti preiskave škodljivosti 
na delovnem mestu, povezanih 
z mikroklimo, osvetljenostjo, 
hrupom in zaprašenostjo. V ta 
okvir sodijo tudi pregledi delovne 
opreme, usposabljanja zaposlenih, 
svetovanje pri uvajanju in 
vzdrževanju  sistema varnosti SIST-TS 
BS OHSAS 18001 in zdravja pri delu 
ter izvajanje notranje presoje po 
zahtevah  SIST-TS BS OHSAS 18001.

Varstvo pred požarom zajema 
pripravo požarnih redov, 
usposabljanja zaposlenih in 
izvajanje kontrolnih pregledov.

Področje varstva okolja sloni 
na preiskavi hrupa v okolju, 
pripravi načrtov gospodarjenja z 
odpadki, storitvah pooblaščenca 
za okolje, svetovanju pri uvajanju 
in vzdrževanju  sistema ravnanja 
z okoljem SIST EN ISO 14001 in 
izvajanju notranje presoje po  
zahtevah  SIST EN ISO 14001.

Kar zadeva kemikalije se v 
EVT osredotočamo predvsem na 
storitve svetovanja za kemikalije, 
usposabljanje zaposlenih za varno 

ravnanje s kemikalijami, svetovanje 
na področju skladiščenja kemikalij, 
opravljanje preventivnih pregledov 
prostorov glede izpolnjevanja 
zahtev zakonodaje, preverjanje, ali 
so kemikalije ustrezno označene in 
pakirane, izdelavi navodil za varno 
delo s kemikalijami itd.

Poseben pomen ima strokovni 
pristop k prevozu nevarnega blaga  
v cestnem prometu (ADR). Poudaril 
bi predvsem storitve varnostnega 
svetovanja v cestnem prometu 
po ADR, spremljanje skladnosti 
ravnanja z nevarnim blagom v 
podjetju s predpisi, ki urejajo 
prevoz nevarnega blaga, svetovanje 
vodstvu podjetja, izvajanje  ukrepov 
za preprečevanje nesreč in izvajanje 
pravilnih ukrepov, ko se zgodijo, in 
še kaj.

Tu je nadalje še ravnanje z 
odpadki, kot so zbiranje in prevoz 
nevarnih odpadkov, prevzem 
oziroma odkup sestavljenih 
kovinskih odpadkov in priprava 
elektronskih evidenčnih listov.

EVT d.o.o. se ukvarja tudi s prodajo 
aplikacije »e-evidence«. Z uporabo 
aplikacije porabniki na preprost 
način obvladujejo vse obveznosti s 
področja varnosti in zdravja pri delu, 
varstva pred požarom in varsta okolja.

Nenazadnje je tu še EVT-jeva 
trgovina, ki premore celovito 
ponudbo osebne varovalne  
opreme po najugodnejših cenah, 
pri čemer imajo zveste stranke še 
dodaten popust. 
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Stane Grahelj, direktor EVT: 

»Med strokovnimi  
nalogami sta na 
prvem mestu varnost 
in zdravje pri delu«.



Cona Tezno je v petek, 23, 
septembra, v manj kot letu dni obiskala 
že druga gospodarska delegacija s 
Kitajskega. V prostore Menerge je 
prišlo skoraj več kot 30 gostov oziroma 
gospodarstvenikov z Daljnega vzhoda. 
Ti v okviru prizadevanj javne agencije 
Spirit  iščejo priložnosti za poslovno 
povezovanje z našimi podjetji oziroma 
možnostmi investiranja.  Prišli so iz 
enega najstarejših mest na Kitajskem, 
ime mu je Ningbo, sodi pa v provinco 
Zhejiang. Ta leži ob Vzhodnem 

Kitajskem morju in je približno na 
polovici poti med Pekingom na severu 
in Hongkongom ter Šanghajem na 
jugu LR Kitajske. Dodajmo, da je 
to mesto oziroma območje junija 
letos obiskala močna slovenska 
gospodarska delegacija, tudi tedaj v 
organizaciji Spirita, javne agencije za 
spodbujanje podjetništva.

Na sprejemu so se predstavili  
Poslovna cona Tezno, Okrožna obrtna 
zbornica, Štajerska gospodarska 

zbornica in  Mariborska razvojna 
agencija.  Razgrnili so naložbene 
priložnosti v Mariboru in regiji ter 
kako pri tem pomagati oziroma 
ponuditi podporo.

Gostje so obiskali tudi podjetje 
TAM Europe (nekdanji Durabus) v Coni 
Tezno, ki je v večinski lasti kitajskega 
kapitala.  Po ogledu proizvodnje so 
se z novim letališkim avtobusom 
popeljali še po Coni Tezno. 

Močna kitajska delegacija 
znova v Coni Tezno

-  12  - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ob začetku predstavitev v konferenčni dvorani Menerge Zbranost je bila zgledna

Gorazd Bende je prejel simbolno darilo iz rok vodje 
kitajske delegacije Hu Jianhua Nekaj premora na Menergini zelenici



Da bolnikom zagotovimo potrebno 
količino krvi, v Sloveniji potrebujemo 
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 v Coni 
Tezno organizirati  veliko krvodajalsko 
akcijo za 3600 zaposlenih v njej.  
Akcija se bo odvijala v ponedeljek, 
24. oktobra, med 7:30 in 11:00.

Vabimo vas, da se tudi vaše podjetje 
pridruži naši akciji in s sodelavci 
postanete krvodajalci ter pomagate 
bolnikom, ki pri svojem zdravljenju 
potrebujejo kri. Akcijo bomo izpeljali v 
sodelovanju s Centrom za transfuzijsko 
medicino UKC Maribor.

Še je čas,  da do 20. oktobra 
sporočite, ali se nam boste pridružili, 

in okvirno število sodelujočih iz 
vašega podjetja. Tako bomo lahko 
akcijo tudi primerno organizirali. 
Kontakt: maja.vintar@conatezno.
si, 02 46 01 303.  Celoten postopek 
traja nekaj več kot 30 minut, potem je 
še malica.  Krvodajalci bodo odsotni z 
dela kakšno uro do uro in pol.

Kri lahko daruje vsaka oseba med 
18. in 65. letom starosti, ki tehta več 
kot 50 kg oz. je njen volumen krvi, 
izračunan na podlagi telesne višine 
in telesne mase, več kot 3500 ml,  
ki je dobrega zdravja in počutja, ki 
ima vrednosti hemoglobina 135 g/l 
(moški) in 125 g/l (ženske). Moški 
lahko kri darujejo na vsake 3 mesece, 
ženske pa na vsake 4 mesece.

S seboj morate imeti osebni 
dokument (osebno izkaznico, 

potni list, ...). Po vpisu se preveri 
koncentracija hemoglobina v krvi in 
se vam – če gre za prvo krvodajalsko 
akcijo - določi orientacijsko krvno 
skupino AB0 ter izmeri krvni pritisk. 
Na podlagi opravljenih meritev 
in medicinskega vprašalnika se 
medicinci odločijo o primernosti za 
darovanje krvi.  Sam odvzem traja od 
5 do 10 minut in praviloma ni boleč. 
Vbodno mesto naj ostane previto s 
kompresijskim povojem vsaj  
dve uri po končanem odvzemu. Po 
odvzemu boste ob prigrizku počakali 
vsaj 20 minut, da se prepričajo o 
vašem dobrem počutju.

Več o darovanju krvi najdete 
zapisano na strani Zavoda RS za 
transfuzijsko medicino. 

(P)ostanite krvodajalec tudi vi! 
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Še ena humanitarna akcija v Coni Tezno

Ogled proizvodnje v TAM Europe 

Na koncu je sledil še ogled Cone Tezno ob pomoči letališkega avtobusa, proizvedenega v TAM Europe



Že v prejšnji številki Contacta 
smo poročali, da je Zavod PPC Tezno 
pred kratkim podzemnim tunelom 
v Coni Tezno pridjal novo zgodbo. 
Kot je znano je nemški okupator 
tam leta 1941 postavil tovarno delov 
za vojaška letala, ko pa se je začelo 
anglo-ameriško bombardiranje, ki 
je zavoljo industrije hudo prizadelo 
tudi okupirani Maribor, se je tovarna 
leta 1943 preselila 15 metrov pod 
zemljo. Do več kot 3 kilometre dolgih 
hodnikov, kolikor jih je sedaj dostopnih 
(nekatere so zasuli zemeljski podori) 
se lahko spustite skozi še edini vhod 
v podzemlje in tam izveste, kako se 
je gozd na Teznem začel  leta 1941 

Obisk podzemnih 
tunelov vse bolj zanimiv
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Kulturna dediščina v Coni Tezno



spreminjati v tovarniška poslopja, 
kako so rasli, padli in se pobrali in kako 
se zgodba nadaljuje v današnji Coni 
Tezno. Skupno je tovarna od januarja 
1944 do marca 1945 doživela devet 
bombnih napadov, ki so okupatorju 
povzročili veliko gmotno škodo. Glavna 
naloga mariborske izpostave tovarne 
je bilo načrtovanje, razvoj, proizvodnja 
in prodaja vseh vrst delov za letala in 
letalske motorje.

Za dosedanjo ureditev podzemnih 
tunelov se velja zahvaliti predvsem 
zaposlenim v Zavodu PPC Tezno, ki 
so vanje vložili svoje znanje in prosti 
čas. Že blizu vhoda oziroma izhoda 
so na steno pritrjene table, ki kažejo 
fotografije in ilustracije nekdanje 
podzemne tovarne. Na koncu »poti« pa 
je tudi video-kotiček, kjer si je mogoče 
ogledati filme, povezane s coninim 
betonskim podzemljem. Seveda za 
večje udobje ne manjka niti sedežev.

Tako smo konec julija ‚prestregli‘ 
večjo skupino povabljenih gostov, ki 
je obiskala podzemne tunele. V njej 

so poleg članov Sveta Zavoda PPC 
Tezno bili tudi nekateri tesni strokovni 
sodelavci zavoda, videli pa smo tudi 
obraze, ki pripadajo akademski sferi. 
Po prihodu na svetlo so se vrstile 

pohvale za dosedanjo urejenost 
podzemlja, slišati pa je bilo tudi  
veliko predlogov, kako stvar še bolj 
približati ljudem. 
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Cilj je narediti Slovenijo 
zanimivo za neposredne tuje 
naložbe in te z 10,5 milijarde evrov 
v petih letih povečati na 15 milijard 
evrov, je na prvem vrhu Foruma 
tujih investitorjev v Sloveniji dejal 
njegov predsednik Vojmir Urlep.

Forum tujih investitorjev v 
Sloveniji, ki ga sestavlja 30 slovenskih 
gospodarskih družb v tujem lastništvu 
in je bil ustanovljen z namenom 
izboljšanja poslovnega okolja za vse 
slovenske družbe, je nedavno tega 
predstavil deklaracijo s predlogi za 

oblikovanje globalno konkurenčnega 
in privlačnega investicijskega okolja  
v Sloveniji.

Z deklaracijo so najprej želeli 
predstaviti, kakšen je namen foruma, 
kaj je Slovenija in zakaj bi lahko bila 
zanimiva za tuje naložbe. Razgrnili so 
tudi izzive, ki čakajo slovensko vlado 
in družbo, da bo ta cilj dosežen.  
„Cilj, ki smo si ga zadali, je dosegljiv 
le, če si bomo za njegovo dosego 
prizadevali vsi,“ je ob tem poudaril 
Vojmir Urlep. 

Da ne bodo 
vsi ušli v tujino

Tudi letos nagrada HORUS
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V Inštitutu za razvoj družbene 
odgovornosti (IRDO), ki ima sedež  
v Mariboru, so znova razpisali 
Slovensko nagrado za družbeno 
odgovornost HORUS 2016, rok za 
prijavo je 19. oktober.

Kdor družbene odgovornosti še 
nima vključene v svojo strategijo, 
zaostaja za sodobnim napredkom in 
konkurenčnostjo. Sodoben čas namreč 
od pravnih oseb vse bolj zahteva, da se 
zavedajo vplivov, ki jih imajo na okolje 
in ljudi ter vplivov, ki jih okolje in družba 
povzročata njim. O tej soodvisnosti 
in celovitosti družbe govori koncept 
družbene odgovornosti (DO), ki se v 
uspešnih podjetjih in organizacijah ter 
zavodih vse bolj uveljavlja, o njih pa 
govorijo tudi pomembnejši evropski 
dokumenti in usmeritve.

Razpis za Horus 2016 je namenjen 
podjetjem (mikro in s.p., majhnim, 

srednje velikim, velikim, socialnim 
podjetjem) in zavodom, podjetnikom 
s slovenskimi koreninami, ki poslujejo 
v tujini, novinarjem ter ostalim 
organizacijam in posameznikom, 
ki delujejo družbeno odgovorno. 
Iščejo in nagrajujejo celovite pristope 
pravnih oseb in posameznikov k 
družbeni odgovornosti.

Razpis sta v partnerskem sodelovanju 
s številnimi strokovno-interesnimi 
organizacijami objavila IRDO - Inštitut 
za razvoj družbene odgovornosti in 
PRSS - Slovensko društvo za odnose z 
javnostmi. Častni pokrovitelj Slovenske 
nagrade za družbeno odgovornost 
HORUS 2016 je predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor.  

Nagrada HORUS bo letos podeljena 
že osmič. Dosedanji prejemniki 
priznanj in nagrad Horus iz preteklih 
let so lani ustanovili Poslovni klub 

Horus, ki združuje do sedaj prijavljene 
kandidate za nagrado Horus, omogoča 
izmenjavo znanja, izkušenj ter dobrih 
praks in tako povezuje slovenska 
družbeno odgovorna podjetja. Člani 
kluba menijo, da je sedaj nastopil čas, 
da naredimo skupno zavezo Sloveniji 
in pomagamo tudi drugim podjetjem 
krepiti družbeno odgovornost. Želijo 
sodelovati z odgovornimi podjetji in 
z njimi nadgrajevati opravljeno delo, 
zato se jim pridružite tudi vi!

 Razpisno dokumentacijo za 
vsako kategorijo prijaviteljev 
posebej ter ostale informacije o 
projektu, partnerjih in razpisu 
najdete na spletnem mestu  
www.horus.si. Vlogo do 19. oktobra 
2016 pošljite na poštni naslov 
inštituta IRDO v enem tiskanem 
in enem tiskanemu identičnem 
elektronskem izvodu (več 
informacij v razpisu). 

Družbena odgovornost v ospredju

Politika investiranja

S sestanka Foruma tujih investitorjev



Vedno več informacijskih rešitev 
se seli v oblak. Zato je toliko bolj 
razveseljivo, da so tovrstne storitve 
sedaj dosegljive tudi v okolju Cone 
Tezno.  Zavod PPC Tezno je namreč 
združil moči s podjetjem Arhides, 
ki deluje v naši poslovni coni, 
posledica pa je, da lahko na podlagi 
vaših želja in zahtev dostopate 
do optimalnih rešitev v oblaku, 
kar vam bodo omogočale dovolj 
veliko razpoložljivost in varnost po 
ekonomsko sprejemljivi ceni. Ponuja 
se vam najem virtualnega strežnika 
z neomejeno sistemsko podporo v 
delovnem času, hitro odzivnostjo 
in rednimi mesečnimi poročili o 
stanju in razpoložljivosti opreme ter 
opravljenem delu.  Na ta način se 
lahko bolj posvetite svoji osnovni 
dejavnosti in pogosto dvignete raven 
kakovosti informacijske podpore 
poslovanju podjetja.

Omenjene storitve so bile 
podrobneje predstavljena na 
poslovnem zajtrku z naslovom 
Informacijsko povezovanje, ki ga je 

Zavod PPC Tezno skupaj z Arhidesom 
d.o.o. pripravil v torek, 20. septembra 
v Arhidesovih prostorih.  Pridružila 
sta se mu tudi ogled podatkovnega 

centra in razgovor sodelujočih. 
Udeležba potrjuje, da so tovrstne 
storitve v Coni Tezno potrebne in 
zaželjene. 

Cona Tezno potrebuje 
vse več računalniških storitev
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Poslovni zajtrk v prostorih Arhidesa d.o.o.

Projekt je predstavil 
direktor Arhidesa Borut Šosterič

V Arhidesu obvladajo komunikacijo

Potrebna je bila pozornost
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Huda ura kar 2x
Marijino vnebovzetje, namreč 15. 

avgusta, Maribora in širšega območja 
vremensko ni najbolj razveselilo. 
Simbolno rečeno, seveda.

V popoldanskih urah tega dne 
se je po neurnih sunkih vetra nad 
Mariborom »utrgal« še oblak, kar 
pomeni, da je z neba slabe pol ure lilo 
še bolj kot iz škafa. Vmes so med to 
silovito močo zaplesala še zrna toče, 
ki so na raznih koncih mesta udarila z 
različno močjo. Medtem ko so bila na 
levem bregu Drave zrna toče majhna 
in redka,  je temno nebo nad Teznom 
navzdol sipalo obilje toče, velike tudi 
kot kokošje jajce. Le nekaj dni kasneje, 
29. avgusta, pa je Tezno in našo cono 
znova prizadelo hudo neurje.

Muhasta narava tudi v Coni Tezno
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Poplavljene so bile prometnice 
in zaliti številni objekti, popokala 
so stekla na nekaterih oknih, 
poškodovana so bila mnoga službena 
(in tudi zasebna) vozila. Ni manjkalo 

niti poškodovanih strešnih kritin, 
fasad in kupol, da o polomljenih vejah 
ne govorimo. Cono Tezno so kar  
nekaj časa pri koncu tistih dni parale 
sirene gasilskih vozil, namenjenih 

predvsem črpanju vode iz zalitih 
objektov.

Nastala škoda je seveda bila kmalu 
popisana, kar velja tudi za projekcijo 
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sanacije prizadetih objektov, 
predvsem iz naslova sklenjenih 
zavarovanj.  Kolikšna je škoda, 
izražena v denarju, za sedaj ni mogoče 
natanko reči, vendar ta nedvoumno 
šteje na desettisoče evrov. Ob tem 
velja pribiti, da razlog za razlitja in 
podobne nezgode ne gre pripisati 
le – kot bi nekateri želeli – neustrezni 
komunalni infrastrukturi na območju 
Cone Tezno, ki je pretežno na naših 
plečih, saj so se zalitja in tudi škode 
zaradi neurja in moče pojavljale na 

celotnem območju mesta Maribora, 
tudi na levem bregu, kjer udari stihije 
še zdaleč niso bili tako siloviti kot 
južno od Drave, zlasti na območju 
Mestne četrti Tezno. Žal tudi v Coni 
Tezno. V Zavodu PPC Tezno bomo 
storili vse, da bi se takšnim, vse 
pogostejšim in silovitejšim neurjem, 
postavili po robu, kot je pač v naši in 
skupni moči. Odgovora na vprašanje, 
zakaj si pri takšnih »darilih« narave 
Tezno ne zasluži posebne pozornosti, 
pa najbrž ne bomo nikoli dočakali. 
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Mark iz Maribora, se je rodil v 
tridesetem tednu nosečnosti, zaradi 
česar ne more hoditi, saj boleha 
zavoljo cerebralne paralize tretje 
stopnje. Za povrh je Markova mamica 
brezposelna, zato si v finančni stiski 
terapij, ki so za Markov gibalni 
razvoj nujno potrebne, žal ne more 
privoščiti.

 V Coni Tezno smo se vključili v 
humanitarno akcijo, katere namen 
je bil zbrati denar kot prispevek za 
Markovo zdravljenje in reahbilitacijo.  
V četrtek 15. 9., in v petek 16. 
9., smo  pred staro kotlovnico 
postavili zibralne zaboje, v katere so  
humanitarno usmerjeni posamezniki 
in podjetja ter ustanove v Coni Tezno 
odlagali plastične zamaške. Izkupiček 
od njihove prodaje je kajpada bil 
namenjen Markovi dobrobiti, da bi 
nekoč zrasel v velikega junaka in rekel: 
„Mami, shodil sem!“.

Dodatne informacije o Marku 
najdete na http://www.24ur.com/ 
novice/slovenija/zamaski-za-
petletnega-marka.html in

https://www.facebook.com/
Zbiramo-Zama%C5%A1ke-ZA-
MARKA-761542303924324/?fref=nf 


Pomagali smo Marku
Zamaški za humanost

Mali Mark si je privoščil nekoliko počitka

Spravilo zamaškov, zbranih v Coni Tezno
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V petek, 23. septembra se je v 
prostorih Menerge v Coni Tezno sešel 
upravni odbor Štajerske gospodarske 
zbornice. Upravni odbor ŠGZ, ki ga 
vodi dr. Roman Glaser, ima 25 članov 
in članic, ki prihajajo iz različnih 
podjetij regije. Na tokratnem sestanku 
so se člani in članice seznanili z 
delovanjem SRIP-ov, s potekom 
projekta Izbor naj podjetja  
Podravja in nekaterimi drugimi, za 
zbornico pomembnimi temami. V 
zadnjem delu srečanja pa se je širše 
predstavila Cona Tezno, gostiteljica 
dogodka.

SRIP, kot na kratko imenujemo 
projekt Strateških razvojno 
inovacijskih partnerstev, predstavlja 
ključni izvedbeni dokument Vlade  
RS na področju inovativnosti, na 
podlagi katerega bo ta usmerjala 
svojo razvojno politiko. Preko  
SRIP-ov bo spodbujeno sistemsko in 
dolgoročno sodelovanje deležnikov 
na posameznem področju med 
njimi samimi, navzven ter do države. 
Po ustanovitvi bodo partnerstva 
pripravila akcijske načrte, na osnovi 
česar bo med drugim prišlo do 
nadaljnjega osredotočanja fokusnih 
področij in tesnejšega usklajevanja 

razvojnih politik z državo. V tem času 
je že najavljen javni razpis, katerega 
cilj je izbrati nosilne subjekte, ki bodo 
pripravili akcijske načrte za prihodnje 
delovanje. Okvirna višina nepovratnih 
sredstev, ki je na razpolago za 
sofinanciranje upravičenih stroškov 
v okviru odobrenih SRIP-ov, znaša 
skupaj 10,490.783 evrov, maksimalna 
možna višina sofinanciranja operacije 
za celotno obdobje upravičenosti 
pa znaša do 800.000 evrov, razen za 
področje uporabe Pametna mesta in 

skupnosti, kjer maksimalna možna 
višina sofinanciranja operacije znaša 
do 1,600.000 evrov, in za področje 
uporabe Tovarne prihodnosti, 
kjer maksimalna možna višina 
sofinanciranja operacije znaša do 
2,400.000 evrov, pod določenimi 
pogoji se vsi omenjeni zneski lahko 
še povečajo. Prizadevanje ŠGZ, 
da pridobi 2 SRIP-a, je izjemno 
pomembno, saj bodo s tem tudi 
zagotovljena visoka sredstva za 
projekte gospodarstva v Podravju.

Članice in člani upravnega 
odbora ŠGZ so se seznanili tudi s 
podrobnostmi projekta, v katerem 
izbiramo naj podjetje Podravske 
regije in naj zaposlovalca regije. Z 
izborom naj podjetja bosta Večer 
in ŠGZ, ki partnersko stopata v ta 
projekt, predstavila najuspešnejša 
domača podjetja, ki si svoj kruh 
ustvarjajo na regijski, nacionalni in 
tudi svetovni ravni. S podelitvijo 
priznanj najuspešnejšim podravskim 
podjetjem želita izpostavil dobra 
podjetja in dati spodbudo podjetniški 
naravnanosti v regiji. 

Sestanek je uvedel dr. Roman Glaser, predsednik upravnega odbora

Sestanek UO
 Štajerske gospodarske zbornice

Zgodilo se je v Coni Tezno

Del avditorija upravnega odbora ŠGZ



Celodnevni dogodek bo spremljala sejemska predstavitev SKLENIMO POSEL!  
Nekoliko drugačna predstavitev, na kateri lahko predstavite svoje delo, produkte, storitve, predvsem pa – sklenete  

poslovne vezi in posel! Kako? Pokličite in izvedeli boste podrobnosti, ki vas bodo prepričale!

Več informacij in prijave zbiramo na www.stajerskagz.si 

Vljudno vabljeni!

Mag. Aleksandra Podgornik,
direktorica Štajerske gospodarske zbornice

Vida Perko,
predsednica Regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic
 

Ženske želimo delati. Smo dobro izobražene in odgovorne sodelavke. Pa 
smo še vedno in nenehno priče situacijam, da imajo prednost moški. 
Ženske moramo na razgovorih za službo odgovarjati na vprašanja o 
družinskih zadevah, o otrocih, njihovem varstvu in podobno. Hkrati je 
večina vodij kadrovskih oddelkov žensk! Ženske torej ne zaupamo 
ženskam? Damo prednost moškim? O tem bomo odkrito spregovorile na 

4. konferenci ženskega podjetništva 
ŽENSKE – ZAPOSLUJMO ŽENSKE  
Vabimo vas, da aktivno prisluhnete in aktivno sodelujete na konferenci, 

ki bo V ČETRTEK, 24. NOVEMBRA 2016 v hotelu City v Mariboru.



ŠTAJERSKA  
GOSPODARSKA 

ZBORNICA 
JE PARTNER, KI VAS  

PRIVEDE DO PRAVIH  
POSLOVNIH PARTNERJEV  

IN POVEČUJE VAŠO  
MOČ, UGLED IN  

PREPOZNAVNOST.

POVEZANOST = MOČ  
Postanite član in bodite 

močni tudi vi.

Zastopamo 

vaše interese in jih skozi različne kanale uresničujemo. 

Povezujemo
in omogočamo poslovne kontakte na lokalnem in na mednarodnem področju.  

Nudimo
celovite storitve za lažji vstop ter delovanje na mednarodnih trgih. 

Izobražujemo in usposabljamo
o novostih, ki jih morate poznati, da boste vedeli več in ostali konkurenčni.  

Omogočamo 

postopke točke e-VEM, promocijo in mreženje.

Strokovni nasveti – brezplačno, v 24 urah

Finančno-davčno, delovnopravno in pravno področje.

ČLANI – SAMO ZA VAS NEKAJ NOVOSTI. POTREBUJETE  

INTERNE AKTE ZA VAŠE PODJETJE?  

V našem naboru vzorcev boste našli pravega in ga dobili brez plačila.

PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU?  

Brezplačno svetovanje in podpora pri izdelavi.

INFORMACIJE, SVETOVANJE IN POMOČ PRI PRIJAVI NA RAZPISE?  

Vse dobite v naši projektni pisarni. 

VAŠ VIR INFORMACIJ   

www.stajersagz.si, FB, LinkedIN, Instagram, Twitter, E-izivi, revija Gospodarski izzivi


