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FLORJANČIČ TISK d.o.o. 
DOBRODOŠEL V CONI TEZNO 

CONA TEZNO JE GOSTILA SLOVENSKI KONZULARNI ZBOR
NEKOČ INDUSTRIJSKI MARIBOR POTREBUJE POMOČ

»DA« ZA MAGNO-STEYER, VENDAR Z NEKATERIMI POMISLEKI
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD SE PREDSTAVI
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Uvodnik

Dogajanje z začetka tega leta, ki je kulminiralo v prvih pomladnih 
dneh, nas utrjuje v prepričanju, da smo končno dosegli točko obrata 
in smo prepričali še zadnje dvomljivce, ki so verjeli, da je po propadu 
Tama preostalo skromno poslovno življenje na tem območju, v Coni 
Tezno, zapisano bednemu propadu in zatonu. Čeprav je žalovanje 
za Tamom bilo spoštljivo, je hkrati bilo tudi kratko. A smo nekateri 
kljub temu verjeli, da je ostalo še nekaj dobrega, nekaj, za kar se 
velja postaviti.  Pravijo, da je žalovanje za minulim izraz spoštovanja, 
spomin na svetle dosežke preteklosti pa si zasluži epitet svetega...

Zakaj tolikšen, že kar nadpovprečen optimizem, prepričanje, da 
bo Cona Tezno postala poster ponovno reindustrializiranega, ali 
še bolje, regeneriranega Maribora v vseh pogledih? Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo nas je – na primer -  podprlo, 

ko smo izrazili željo po funkcionalni širitvi Cone Tezno. Podprlo nas je pri izgradnji pomembnega 
dela ceste, pri čemer velja povedati, da je glede na lastništvo  formalni upravičenec do črpanja 
teh sredstev Mestna občina Maribor. Gre za gradnjo 180 metrov dolgega odseka ceste S-J-3 
mimo novogradnje Florjančič tisk. Še tesneje smo se povezali z univerzo, s katero vsebinsko že 
udejanjamo lani podpisan sporazum o vsestranskem sodelovanju, medtem ko se je občina odločila 
dokončno podpreti naše razvojne ambicije. Na 25. redni seji mestnega sveta so namreč člani v 
okviru trajnostne strategije preurejanja mesta soglasno sprejeli sklepe o pripravi načrta regeneracije 
industrijskih con Maribora, med katerimi je vloga Cone Tezno - glede na vse kazalce in razvojni 
potencial - gotovo dominantna.  Vzporedno s tem smo se v Coni Tezno širšemu občinstvu predstavili 
še z nekaj odmevnimi dogodki. Naj naštejem samo predstavitev investicijskih priložnosti Cone Tezno 
Slovenskemu konzularnemu zboru, predvsem v obliki navezovanja novih mednarodnih poslovnih 
odnosov.

Poleg vsega tega seveda velja omeniti tudi predstavitev raznih vrst finančnih spodbud za krepitev 
slovenskega gospodarstva  s strani Slovenskega podjetniškega sklada, ki je v Coni Tezno potekala v 
obliki dneva odprtih vrat. Vsi ti in še mnogi manjši dogodki nam odpirajo vrata v obetavnejši jutrišnji 
dan. Kot krono spodbudnega dogajanj v začetku leta pa seveda moram omeniti otvoritev novih 
poslovnih in proizvodnih prostorov družbe Florjančič tisk, ki nam je dobesedeno osvetlila dosedaj 
še neizkoriščen osrednji del zahodnega območja Cone Tezno, s čimer je ta postala močnejša in 
uglednejša.

Tudi spričo omenjenih dogodkov se lažje prebijamo proti vrhu. Ta pot vsekakor ni preprosta, a žal 
nas nič drugega tako ne navdušuje...  

Le pot navgor nas navdušuje
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Gorazd Bende
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»Širimo naše strokovno znanje 
in sledimo izzivom v tiskarstvu.«

V jugozahodnem koncu Cone 
Tezno je dozorelo, kar se je 
nakazovalo že nekaj mesecev. 
Ob skrajnem gornjem koncu 
Perhavčeve ceste in železniške 
proge je namreč zrasel impozanten 
objekt, ki predstavlja nov sedež 
in nove proizvodne, storitvene 
ter administrativne prostore že 
doslej široko prepoznavnega 
podjetja Florjančič tisk d.o.o. 
Lahko rećemo, da gre za največjo 
tiskarno ne le v Mariboru, marveč 
tudi širše. Dejavnosti podjetja, 
ki se je priselilo iz bližnjega 
Miklavža na Dravskem polju, so 
naslednje: tiskarstvo in z njim 
povezane storitve, tiskanja revij in 
knjig, knjigoveštvo in dodelava, 
proizvodnja izdelkov iz papirja ter 
kartona.

Ivan Florjančič, direktor Florjančič tisk d.o.o.:

Pred slavnostno otvoritvijo, od leve: župan Andrej Fištravec, minister Zdravko Počivalšek, direktor Cone Tezno Gorazd Bende in  
Lilijana, Ivan, Nac ter Rok Florjančič

Uspešno so prerezali trak: župan Andrej Fištravec,  
direktor Ivan Florjančič  in minister Zdravko Počivalšek
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Podjetje Florjančič tisk je bilo 
ustanovljeno leta 1992. Kot pove 
njegov ustanovitelj, lastnik in 
direktor Ivan Florjančič, so se v 
teh 25 letih razvili in opremili v 
sodobno ter kupcem prilagodljivo 
tiskarno. Specializirani so za tiskanje 
in knjigovezništvo, predvsem knjig, 
brošur, katalogov in revij. Vse bolj 
pa se usmerjajo na zadovoljevanje 

potreb založniških hiš ter podjetij, 
ki za svojo uspešno poslovanje 
potrebujejo zanesljivega partnerja na 
področju tiskanja in storitev. K temu bi 
lahko dodali še produkte, kot so letaki, 
zgibanke, plakati, zemljevidi itd.

»Naročila naših kupcev se nenehno 
spreminjajo. Da bi jim lahko čimbolj 
ustregli, si v tiskarni Florjančič 

vseskozi prizadevamo za razvoj na 
podlagi tehnološke nadgradnje 
proizvodnje, za iskanje novih boljših 
rešitev, vse v smeri zagotavljanja 
najboljše kakovosti tiskovin. Ob tem 
širimo naše strokovno znanje in 
sledimo izzivom v tiskarstvu,« pove 
Ivan Florjančič, in doda: »Konkurenca 
na področju tiskarskih storitev je 
velika, tako v Sloveniji kot v tujini. 
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Prisotne je nagovoril tudi Rok Florjančič
Dobri znanci: Ivan Florjančič, mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ Maribor, 
in Leo Kremžar, župan občine Miklavž, od koder prihaja Florjančič tisk
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Zavedamo pa se tudi, da se bo zgolj 
docela zadovoljen kupec znova vračal 
k nam. Zato poleg kakovosti tiska in 
z njim povezanih storitev, dobave 
ob dogovorjenem roku in cenovne 
dostopnosti poseben poudarek 
namenjamo našim odnosom s kupci. 
Svetujemo, pokažemo in razložimo, 
skupaj z njimi iščemo rešitve, se 
prilagajamo in predvsem kreativno 
ter zavzeto pristopamo k vsakemu 
projektu posebej. Nikakor se ne 
omejujemo zgolj na ‹standardne› 
postopke, a vendar upoštevamo vse 
potrebne in nujne korake, ki pripeljejo 
do vrhunskih rezultatov.«

  V Florjančič tisku d.o.o. celovito 
poskrbijo za vsak projekt, od naročila 
pa vse do odpreme in pošiljanja. 
Vse izdelke skrbno pripravijo za 
odpremo in jo na željo naročnika tudi 
razpošljejo na različne naslove po vsej 
Evropi.

In še nekaj o novogradnji. Ta 
zaseda blizu 9.000 tlorisnih kvadratnih 
metrov. Investicija je vredna dobre 
4 milijone evrov. In nenazadnje: 60 
zaposlenih je lani ustvarilo za dobrih 
10 milijonov evrov dohodkov. 

Odsev v novogradnji priča o množični udeležbi na otvoritvi
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Cona Tezno je gostila
Slovenski konzularni zbor

V Coni Tezno, v poslovni stavbi 
Menerge, je bilo v torek, 14. marca, 
srečanje članov Slovenskega 

konzularnega zbora. Njegovi člani 
v Sloveniji zastopajo interese 40 
držav z vseh celini. Sprva se je odvil 

redni letni zbor, nakar so se častni 
konzuli neposredno seznanili z 
gospodarstvom mesta in Podravske 
regije, pa seveda Cone Tezno. Beseda 
je tekla še o nekaterih drugih vidikih, 
tesno povezanih s prosperiteto in 
pesrpektivo našega še vedno ne 
dovolj vitalnega območja.

Udeležence je prvi nagovoril Janez 
Škrabec, predsednik Slovenskega 
konzularnega zbora, temu pa je 
sledila potrditev novih članov, pregled 
preteklih aktivnosti društva in pobude 
za nove oblike delovanja.

Gospodarski potencial Maribora, 
investicijske priložnosti, zanimive 
poslovne projekte in turizem je 
avditoriju v Menergi prezentirala  
mag. Aleksandra Podgornik, 
direktorica ŠGZ.

Sodelovanje mariborske univerze 
v okviru sporazumov o sodelovanju 
z občinami in gospodarstvom 
severovzhodne Slovenije, regeneracija 

Razgrnitev priložnosti 

Janez Škrabec, predsednik SKZ, v ozadju njegov podpredsednik dr. Marko Smole

Konzularni zbor se je začel



-  8  - 

in revitalizacija industrijskih con 
Maribora in študentska urbanistično 
arhitekturna delavnica Cona Tezno 
2028 pa so bili predmet predstavitve 
visokih predstavnikov Univerze v 
Mariboru, namreč rektorja prof. 
dr. Igorja Tičarja, prorektorice za 
razvoj kakovosti, izr. prof. dr. Lučka 

Lorber, in izr. prof. Uroša Lobnika, 
predstojnik Oddelka za arhitekturo 
gradbene fakultete UM.

V imenu gostitelja srečanja, 
Zavoda PPC Tezno, je navzoče 
pozdravil  Gorazd Bende, direktor 
Zavoda PPC Tezno in podpredsednik 

Štajerske gospodarske zbornice. 
Predstavitev SKZ v Menergi je moderiral 
mag. Jože Protner, častni konzul 
Avstrije in seveda član združenja.

Zanimivo in dobro obiskano 
srečanje se je končalo z ogledom Cone 
Tezno, vodil ga je Gorazd Bende. 

Besedo ima gostitelj zbora Gorazd Bende

Prorektorica UM prof. dr. Lučka Lorber

Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ Maribor

Predstojnik študija arhitekture UM prof. dr. Uroš Lobnik

Prof. dr. Igor Tičar, rektor UM

Jože Protner, častni konzul Republike Avstrije v Sloveniji
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Konec januarja so v mariborskem 
regionalnem studiu RTV Slovenija v 
okviru Štajerskega gospodarskega 
foruma pripravili zanimivo okroglo 
mizo, ki jo je vodil odgovorni urednik 
dr. Zoran Medved. Namen pogovora 
je bil osvetliti glavne poudarke 
stanja mariborskega gospodarstva 
in njegove vizije v prihodnjih 
letih. Zato je bil pomenljiv tudi 
seznam povabljenih. Poleg Aleša 
Cantaruttija, državnega sekretarja 
v ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, dr. Alojza Križmana, 
univerzitetnega profesorja in 
nekdanjega župana, ter Marka 
Soršaka, hoškega župana, je bil k 
pogovoru povabljen tudi Gorazd 
Bende, direktor Zavoda PPC Tezno.

Beseda se je največ sukala 
okrog problema privabljanja tujih 
investitorjev v Maribor in Podravsko 
regijo, s tem zvezi pa seveda tudi o 
trenutno najbolj aktualni tovrstni 
temi, mega-investiciji (vsaj za 
naše razmere) Magne Steyer blizu 

mariborskega letališča. Vsi sodelujoči 
so projekt podrpli, a s pripombo, da 
je vendarle treba upoštevati ekološke 
vidike, koliko je to le mogoče. Po 
Bendetovih besedah bi investicija, za 
katere lokacijo so se sprva ogledovali 

tudi v Coni Tezno, a je tamkajšnji 
še nepozidan prostor premajhen, 
dobrodošla in da bi zavoljo velikega 
števila dobaviteljev, ki bi ga nova 
tovarna potrebovala, ugodno vplivala 
tudi na Cono Tezno. 

»Da« za Magno-Steyer, 
vendar z nekaterimi pomisleki

Štajerski gospodarski forum

Gorazd Bende med nastopom

Udeleženci TV Štajerskega gospodarskega foruma
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23. marca je Mestni svet MO 
Maribor obravnaval predlog 
regeneracija starih industrijskih con. 
Gre za pomembno temo, ki nekje v 
ozadju čaka na razgrnitev že nekaj 
let in katere osrednji udeleženec 
je tudi (bo tudi) Cona Tezno. Gre 
pa tudi za strokovni prispevek 
Univerze v Mariboru oziroma njunih 
predstavnikov na čelu z izr. prof. 
dr. Lučko Lorber, prorektorico UM, 
in izr. prof. dr. Urošem Lobnikom, 
predstojnika oddelka za arhitekturo 
na fakulteti za gradbeništvo, promet 
in arhitekturo.

Spričo pobude UM za pripravo 
strategije regeneracije nekdanjih, 
pred četrt stoletja še aktivnih 
industrijskih con Maribora, je glede na 
tradicijo, identiteto mesta in obstoječa 
znanja ključna in edina smotrna 
možnost vzpostavljanja trajnostne 
strategije preurejanja mesta.

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 
zatečenega stanja.

Maribor je mesto, ki se po mnenju 
snovalcev pobude načrtovanju celostne 
strategije regeneracije nekdanjih 
industrijskih območij preprosto ne 
more izogniti. Po skoraj četrt stoletja 
manj uspešnega gospodarskega 
razvoja mesta in manjku urbanističnega 
načrtovanja je nastopil skrajni čas, da se 
to loti priprave in izdelave strateškega 
interdisciplinarnega projekta trajnostne 
regeneracije nekdanjih območij 
industrijskih con mesta. Območja, ki bi 
jih obravnaval interdisciplinaren načrt 
trajnostne regeneracije industrijskih 
con mesta, so industrijska cona Melje, 
industrijska cona Studenci, industrijska 
cona Tezno in letališče Maribor.

Strateški načrt regeneracije 
nekdanjih in obstoječih industrijskih 
območij lahko mestu prinese nova 
urbano kvalitetna območja, ki bodo 
programsko raznolika in bodo 
vzpodbudno vplivala na nadaljnji urbani 

razvoj. Cilji strateškega načrtovanja 
regeneracije nekdanjih idudstrijskih 
območij je vzpostavljanje novih, 
inovativno zasnovanih urbanih območij, 
ki bodo omogočila vzpostavljanje 
procesov trajnostnega razvoja mesta. 
Načrt regeneracije industrijskih con naj 
bi mestu razkril prioritetna razvojna 
območja, na katerih bo mogoče izvajati 
(istočasno ali s faznim, koordiniranim 
zamikom) vse ključne strategije 
regeneracije (reindustrializacije) mesta.

Proces trajnostnega razvoja mesta 
se lahko vzpostavi samo s kvalitetnim 
načrtovanjem in vzpostavljanjem 
politike izvajanja kompleksne strategije 
trajnostne regeneracije industrijskih 
con mesta. Med prioritetna območja 
urbane regeneracije so avtorji 
strategije, kot rečeno, uvrstili:
• Industrijska cona Melje: 

najstarejša industrijska cona v 
mestu, ki  je že skoraj štirideset 
let v procesu deindustrializacije. 
Območje ima izjemen urbano 
razvojni potencial, ker se nahaja 
v neposredni bližini mestnega 
središča in nudi izjemne možnosti  
tako za dopolnjevanje ter 
širitev javnih funkcij mestnega 
središča, ter pogoje za kvalitetno 
prestrukturiranje industrijske rabe s 
ciljem podpore razvoja na segmente 
delujoče industrijske proizvodnje.  

• Industrijska cona Tezno: največja 
industrijska cona v mestu z 
izjemnim razvojnim potencialom, 
ki je vezana na možnosti razvoja 
transportnih koridorjev (železnica, 
avtocesta, potencialno se lahko 
vzpostavi neposredna povezava 
z letališčem).  Razvojni potenciali 
Tezna so v kvalitetni urbani 
strukturi, v infrastrukturnih danostih 
ter v možnostih nadaljnega 
prostorskega razvoja (ob ustrezni 
rešitvi vprašanja podzemnih vodnih 
virov), ki  dolgoročno strateško 
omogoča vzpostavitev prostorske 
osi mesto - letališče.

• Industrijska cona Studenci se 

Nekoč industrijski Maribor 
potrebuje pomoč

Regeneracija starih proizvodnih con

Tudi v Coni Tezno ne manjka neuglednih območij 'brownfield'
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tako kot cona v Melju nahaja 
v neposredni bližini mestnega 
središča ter stanovanjskih območij 
z najvišjo gostoto prebivalcev. Cona 
ima enega največjih potencialov 
za urbano regeneracijo, predvsem 
velikega in izjemno visokega deleža 
industrijske stavbne dediščine.

• Aviopolis - Letališče Maribor: po 
izgradnji letališča, urbani razvoj (ob 
stagnaciji industrije) ni potekal v 
skladu s planiranimi in podrobno 
načrtovanimi procesi razvoja mesta 
- usmerjanje urbanega razvoja proti 
letališču je za gospodarski razvoj 
mesta in njegovem uveljavljanju  
kot regionalnega mesta izjemnega 
pomena.

Mestni svet MO Maribor je podprl 
dogovor o sodelovanju občine in UM, 
da se za strateške potrebe urbanega 
upravljanja ter razvoja mesta podpre 
predlog za načrtni pristop k izdelavi 
strategije regeneracije nekdanjih 
industrijskih območij, ki bo služila kot 
vzorčni primer za potrebe načrtovanja 
in usmerjanja razvoja kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija. 

Prizori možne prihodnosti v Coni Tezno

Na znanju Cona Tezno sloni
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Računovodstvo, oziroma 
knjigovostvo, kot so zadevi nekdaj 
raje rekli, je neločljiv »partner« 
poslovnih in drugih dejavnosti, 
kjer se obrača denar po načelu 
»input-output«. Včasih, ko se je 
poslovalo še pretežno z gotovino 
in papirnimi nadomestki, kakršna 
je denimo menica, je stvar bila še 
razmerona enostavna. Novodobni 
razmah podjetništva in pridobitnih 
dejavnsti, vključujoč sodobno, 
elektronsko opremo, pa je zadeve 
močno zakompliciral. Rezultat 
je ta, da si svoje računovodstvo 

lahko privoščijo le velike in tudi 
srednje velike firme, medtem ko 
so majhne in »mikro« neizbežno 
povezane z računovodskimi servisi, 
ki se – tudi kot podjetja, storitvena 
– pojavljajo na trgu. Pri čemer velja 
poudariti, da gre za še posebej 
občutljvo dejavnost, kjer uporabniki 
storitev računovodskemu servisu 
včasih zaupajo do in čez mejo 
svojega finančnega obstoja. Prav 
zato je kredibilnost alfa in omega 
kakovostnega in zaupanja vrednega 
»zunanjega« računovodskega servisa. 

Glede na naravo Cone Tezno, kjer 

so doma podjetja najrazličnejših 
vrst in velikosti, je jasno, da v njej 
najdemo tudi nekaj naslovov 
računovodskih firm. Trenutno jih je 
šest. Odločili smo se, da jih na kratko 
predstavimo, pri čemer smo imeli 
na voljo precej neenake iztočne 
informacije. Pa vendar – bolje je, 
da si, kakršen si, tudi v ogledalu 
poslovnih dejavnosti, kot pa da 
ostaneš za zaveso. Tako, kot dve 
»conski« računovodski podjetji, ki sta 
sodelovanje pri predstavitvi odklonili. 
Resda prijazno, pa vendar... 

Leta 1992 so bili ustanovljeni 
knjigovodski servisi z imeni Oto 
Črešnar s.p., Peter Črešnar s.p. 
in Damijan Simič s.p. Prvi sedež 
vseh treh podjetij je bil do leta 
1996 v Ulici Kraljeviča Marka v 
Melju. Potem so kakšno leto in 
pol gostovali v IMP, v Špelini ulici 
na Teznu. Pa spet selitev, tedaj za 
dve leti v Miklavž na Dravskem 
polju, od leta 2000 pa so vsi trije 
s.p.-ji poslovali na lokaciji Cone 
Tezno, Zagrebška 86. Še več, bili 
so tudi med ustanovnimi člani 
Zavoda PPC Tezno. Opečnato 
stavbo s površino 384 kvadratnih 
metrov, v kateri je nekoč delovala 
Tamova psihomedicinska oskrba 
zaposlenih, so generalno obnovili, 
z vsemi instalacijami vred. Podjetij 
z imenoma Peter Črešnar s.p. in Oto 
Črešnar s.p. več ni, vendar tradicijo 
slednjega nadaljuje računovodski 
servis Kuli s.p. In tu je seveda še 
podjetje Damijan Simič s.p., s 
katerim tesno sodelujeta – ne le 
na podlagi skupnih gospodarskih 

Brez njih ne gre

Dve podjetji, ena programska oprema

Računovodski servisi v Coni Tezno

Damijan Simič s.p. in Kuli d.o.o.

Damijan Simič, direktor
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interesov, ampak še bolj zaupanja, 
ki ga je potrdil čas.

Tako, denimo, celotna sistema 
obeh današnjih podjetij delujeta s 
pomočjo enega oziroma skupnega 
serverja, in programske opreme, kjer 
je možno samostojno dostopanje 
do podatkov obojih. Kot pove 
Damijan Simič, lastnik in direktor 
računovodskega servisa Damijan 
Simič s.p., gre v tem primeru za 
popolno zaupanje in spoštovanje 
načela vzajemnosti, na podlagi česar 
z roko v roki delujejo že od samega 
začetka – ne kot konkurenca drug 
drugemu, marveč kot neke vrste 
poslovni oziroma računovodski 
grozd. Zasluge za takšno partnerstvo 
Damijan Simič pripisuje predvsem 
že pokojnemu Otu Črešnarju, za 
katerega pravi, da je bil človek z  
veliko začetnico.

Damijan Simič si je z njim delil že 
prej omenjene prostore, ki si jih sedaj 
deli s Kulijevo lastnico in direktorico 
Karolino Črešnar. Vendar pa to še 
ni vse; kljub temu, da gre za povsem 
samostojni podjetniški entiteti, ti – 
kot rečeno - tesno sodelujeta, njuno 
sodelovanje pa sloni na absolutnem 
zaupanju.

Po besedah Karoline Črešnar v 
poslovnih prostorih na Zagrebški 
86, strankam ponujajo celovite 
računovodske storitve, z davčnim 
svetovanjem vred. Največ tega 
opravijo za samostojne in majhne 
podjetnike, mikro in mala podjetja ter 
društva, pa tudi za odvetniške pisarne 
in zasebne zdravstvene ustanove 
ter koncesionarje v sistemu javnega 
zdravstva. Gledano z zornega kota 
številk: obe podjetji oskrbujeta okrog 
250 s.p.-jev in 150 d.o.o.-jev ter nekaj 
društev. »Ni šala mala, potrebna 
je velika ažurnost in natančnost,« 
poudarja Karolina Črešnar.

Stranke obeh računovodskih firm 
so v glavnem iz Podravske regije, a 
tudi zunaj nje. Žal jih je v Coni Tezno 
bolj malo, kar pa bi se po Simičevih 
besedah dalo hitro uravnovesiti. Sam 
ima šest redno zaposlenih, dve sta 
diplomirani ekonomistki, štirje pa 
ekonomski tehniki, občasno pa jim 
na priskoči na pomoč še upokojenka. 
Podjetje Kuli pa ima devet zaposlenih, 
od tega je eden diplomiran fizik, dve 
sodelavki sta diplomirani ekonomistki, 
pa tudi inženirka konfekcijske 
tehnologije je na voljo, medtem, 
ko imajo ostali srednjo tehniško 
izobrazbo.

Ob tem Damijan Simič pove, da 
za sedaj nimajo nekih posebnih 
investicijskih načrtov. Ko bodo 
razmere ugodnejše, bodo morda 
nadgradili poslopje, v katerem 
delujejo, vendar se glede tega s 
solastniki stavbe še niso uskladili. 
Za konec zapišimo, da je Damijan 
Simič zadovoljen s prispevki Zavoda 
PPC Tezno, ki olajšujejo poslovanje 
tukajšnjih podjetij, na primer z 
ugodno ceno energentov. Bi pa po 
njegovem mnenju lahko naredil 
kaj več glede parkiranja in prometa 
v Coni Tezno (v teku je projekt 
prometne prenove Cone Tezno – op. 
ured.). Pove tudi, da jim mestna 
redarska služba nenehno diha za 
ovratnik, kar seveda ni v prid njihovim 
strankam. Glede prometa kot kritično 
točko omenja gnečo v križišču 
Zagrebške in Perhavčeve ceste, odkar 
je slednja odprta za javni tranzitni 
promet, in da bi si glede na to križišče 
že zaslužilo obliko krožišča.

»Po dvajsetih letih delovanja v Coni 
Tezno upamo, da bomo tukaj vsaj še 
naslednjih dvajset let,« sklene svojo 
pripoved Damijan Simič. 

Simičeve sodelavke Tanja Husar, Mateja Kasnjak in Andreja Štuber
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Računovodski servis MAK.si, ki 
deluje znotraj družbe Nalea d.o.o. 
in ga najdemo na Cesti k Tamu 55a, 
temelji na izkušnjah, korektnih 
cenah in zaupanju. Njegova 
tradicija se je začela že leta 1996.

Kot sami pravijo želijo biti 
prepoznavni po kvalitetnih, hitrih in 
cenovno ugodnih storitvah s pomočjo 
najsodobnejših informacijskih 
tehnologij. Na tak način se želijo 
prilagoditi vsakemu uporabniku 
glede na panožno specifiko in 
njegove poslovne zahteve. Prednost 
dajejo strokovnosti in zanesljivosti, z 
uporabo najsodobnejših informacijskih 
rešitev. Ali, kot pravi Simona Bezjak, 
direktorica: »Veliko nam pomenijo 
dobri poslovni običaji, zanesljivost in 
prijaznost. Do vsake stranke pristopamo 
individualno, glede na njene specifične 
potrebe. Prevzamemo vso odgovornost 
glede pravilnosti knjiženja. Aktivno 
sodelujemo pri vseh inšpekcijskih 
pregledih. Računovodstvo strankam 
vodimo v naših ali njenih prostorih. 
Imamo urejen poslovni čas in urejeno 
cenovno politiko. Storitve na področju 
računovodstva, davčnega svetovanja, 
morajo našim cenjenim poslovnim 
partnerjem dajati občutek, da dobijo 
vse potrebne informacije ob pravem 
trenutku in so jim dejansko v oporo pri 
poslovnih odločitvah. Računovodske 
storitve in svetovanje opravljajo za 
pravne osebe, samostojne podjetnike, 
društva in druge zasebnike (obrtnike, 
odvetnike, notarje, zdravnike). 
V računovodskem servisu Mak.si 
opravljamo storitve, kot so vodenje 
temeljnih poslovnih knjig in analitičnih 
evidenc kupcev ter dobaviteljev. 
Nadalje so tu analitično evidentiranje 
stroškov in prihodkov, obračun osebnih 
prejemkov in vse evidence v zvezi 
s plačami za DURS in ZPIZ. Ne gre 
zanemariti računovodsko svetovanje 
pri obračunih potnih stroškov, bonitet, 
odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad 
itd., vodenje evidenc osnovnih sredstev 
z obračuni amortizacije, obračune 
davka na dodano vrednost, pripravo 

računovodskih izkazov ter izračun 
želenih poslovnih kazalcev. Naposled so 
tu še priprava davčnih bilanc in poročil, 
poročil za BS, opravljanje elektronskega 
plačilnega prometa, računovodske 
analize poslovanja, priprava 
dokumentacije za pridobitev bančnih 
posojil in obveščanje ter opozarjanje 
podjetij na spremenjeno zakonodajo 
in iz nje izhajajoče obveznosti. S tem 
pa seznam MAK.si-jevih storitev še ni 
izčrpan, najdete ga na www.MAK.si«.

V računovodskem podjetju MAK.
si poleg računovodskih storitev in 
davčnega svetovanja nudijo tudi 
finančno svetovanje o možnih 
izboljšavah poslovnega položaja 
v podjetju, s ciljem zmanjšanja 
odhodkov in optimizacije prihodkov. 
Ali pa celovit servis podjetjem pri 
ustanovitvi in zagonu podjetja, 
finančno načrtovanje in analizo 
poslovanja, pomoč pri izbiri 
ustrezne banke ali drugega vira 
financiranja, kontakt z bankami, 
finančniki, pogajanje o kreditih in 
obrestnih merah, pripravo finančne 
dokumentacije za pridobitev posojil 
in drugih virov kapitala. Tu pa je 
tudi še priprava vseh vrst pogodb v 

sodelovanju s pravnimi strokovnjaki.
Davčno svetovanje je tesno 

povezano z davki in vsako podjetje, 
ki posluje, mora upoštevati predpise 
veljavne zakonodaje. Davčno 
svetovanje zajema skrbno načrtovanje 
davčne politike podjetja z namenom 
ustvariti čim večje davčne prihranke. 
Pri tem je treba upoštevati potencialni 
davek od vsake poslovne transakcije.

»Za potrebe naših strank glede 
davčnega poslovanja so nam v veliko 
podporo naši partnerji, ki skrbijo in 
znajo poiskati skrite davčne zanke, 
prihranke in obenem stranke zavarovati 
pred tem, da bi prestopile mejo 
zakonitosti,« sklene Simona Bezjak.

In še nekaj vrstic o čedalje bolj 
»moderni« zadevi v naši družbi, ki se 
ji reče osebni stećaj in s čimer imajo 
v MAK.si čedalje več izkušenj. Osebni 
stečaj je postopek, ki omogoča 
prezadolženim fizičnim osebam, da 
iz svojega premoženja v okviru svojih 
zmožnosti poplačajo svoje upnike. V 
stečajnem postopku lahko predlagajo 
sodišču, da jih oprosti plačila dolgov, 
ki niso bili poplačani iz obstoječega 
premoženja v osebnem stečaju. 

Prednost dajejo strokovnosti 
in zanesljivosti

Računovodski servis Mak.si

Direktorica Simona Bezjak in Marjan Mak, prokurist
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Po besedah Mihaele Kranvogel, 
lastnice in direktorice podjetje 
Suma plus d.o.o. s sedežem v Coni 
Tezno (Cesta k Tamu 11), je podjetje 
specializirano za opravljanje  
računovodskih in knjigovodskih 
storitev. Podjetje posluje v Coni 
Tezno že od leta 2009.

Strankam ponujajo izčrpno 
svetovanje in individualno obravnavo. 
Storitve lahko opravljajo tudi na 
sedežu stranke in tako dokumentacije 
ni treba kopirati ter dostavljati. Vsa 
dokumentacija in podatki ostanejo v 
podjetju. Storitve prilagajajo velikim, 
srednjim in majhnim podjetjem ter 
obrtnikom in društvom, ne glede na 
njihovo vsebino in obliko. »Svojim 
poslovnim partnerjem nudimo 
storitve, primerne njihovi dejavnosti, 
načinu in obsegu poslovanja, ob 
tem pa je naše vodenje poslovnih 
knjig zanesljivo in sprotno. Zato 
prisluhnemo njihovim željam, 
potrebam in kritikam ter tako naše 
storitve sproti dopolnjujemo in 
izboljšujemo. Svoje poslanstvo 

uresničujemo s pomočjo štirih 
temeljnih vrednot, ki so naše vodilo 
in jih z veseljem uveljavljamo pri 
svojem delu. To so zadovoljstvo vseh 
sodelujočih, širitev sodelovanja, 
zadovoljstvo zaposlenih ter nenehna 
rast in razvoj,« poudarja Mihaela 
Kranvogel.

Zaradi pogostih sprememb in vse 
bolj zahtevne zakonodaje je urejeno 
računovodstvo ena bistvenih zahtev 
in potreb sodobnih gospodarskih 
družb. Naj bo računovodstvo več kot 
le poročanje davčnim in statističnim 
organom, podatke velja izkoristiti 
za poslovna in finančna odločanja, 
s čimer stranka poveča svojo 
konkurenčno prednost.

Za svoje stranke v računovodskem 
servisu Suma Plus d.o.o. opravljajo 
računovodske storitve že od 60 
evrov mesečno, lahko tudi na sedežu 
stranke. Podatki so ažurni in vedno 
dostopni za poslovne odločitve.Na 
koncu direktorica Mihaela Kranvogel 
še pristavi: »Možen je dogovor za 

opravljanje vseh računovodskih 
storitev ali pa le za opravljanje 
določenega dela računovodstva. 
Po potrebi tudi organiziramo in 
svetujemo pri vzpostavitvi lastnega 
informacijskega sistema podjetja. Pri 
tem uporabljamo programa Pantheon 
in SOAP.«

Podjetje Suma plus d.o.o. je 
Mihaela Kranvogel ustanovila v Coni 
Tezno leta 2009. Na samostojno pot 
se je podala po 10 letnih delovnih 
izkušnjah v računovodskem servisu 
in kot vodja računovodstva v 
podjetju, katera lastnik je iz Avstrije. 
Računovodske storitve namreč 
opravljajo tudi za podjetja, kjer 
vodstveni kader komunicira v 
angleškem ali nemškem jeziku.

Na vprašanje, zakaj Cona Tezno, 
direktorica odgovarja: “V Coni Tezno 
imamo poslovne prostore, kot rečeno, 
že od začetka našega poslovanja v 
letu 2009. Odtehtalo je sodelovanje 
s podjetji, ki so že bila locirana v Coni 
Tezno, in bližina kraja, kjer živim. Kar 
nekaj naših stank ima sedež v Coni 
Tezno. Za njih in zame je prednost,  
da smo blizu. Dokumentacije ni 
potrebno kopirat, saj jo po obdelavi 
podatkov vrnemo. Povezani smo  
tudi informacijsko, tako imajo 
podjetja kadarkoli možnost vpogleda 
v ažurne podatke in s tem olajšane 
poslovne odločitve.

Nekatera podjetja si želijo učinek 
lastnega računovodstva, vendar nižje 
stroške. Za te stranke nudimo storitve 
na sedežu njihovega podjetja. Tako 
ostane vse v hiši. Podatki so ažurni, 
svetovanje opravim brez predhodnih 
dogovorov za termin.

V večini opravljamo storitve za 
manjša podjetja, kot so d.o.o., s.p., 
društva in zadruge. Večja podjetja v 
večini imajo lastno računovodstvo, 
občasno le potrebujejo svetovanje.“ 

»Zastavili smo si visoke cilje in  
standarde v prid našim strankam.«

Suma Plus d.o.o.

Mihaela Kranvogel, direktorica



Vse več je namigov in tudi 
neposrednih obtožb, da je v sistemu 
financiranja slovenskih regij nekaj 
hudo narobe. Če potegnemo pod 
črto, celo izpade, da revni – torej 
tudi Podravje in vzhodna Slovenija 
sploh - financirajo bogate. O tem 
smo se pogovarjali s Borisom 
Keucem, vodjo organizacijske enote 
Regionalni razvoj v Mariborski 
razvojni agenciji (MRA).

Kakšen je, v osnovnih črtah, 
profil in domet vašega dela pri 
razvoju podravske regije, katere so 
glavne komponente, za katere ste 
pristojni?

Podlaga za naše delovanje je 
predvsem zakon o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja, ki 
določa tovrstne aktivnosti in naloge 
na regionalni ravni. Skupaj s tremi 
območnimi razvojnimi partnerstvi si 
v skladu s pogodbo o sodelovanju 
delimo območja, ki jih pokriva 
posamezna razvojna agencija. Glavna 
vsebina delovanja so administrativno 
strokovne naloge, ki jih opravljamo 
za organe regije (svet regije, razvojni 
svet regije ter regionalna razvojna 
mreža), priprava in spremljanje 
izvajanja RRP za Podravje (regionalni 
razvojni program), priprava predlogov 
dogovora o razvoju regije, ki naj bi 

bil ključni izvedbeni dokument, v 
katerem regija določi prioritetne 
razvojne projekte. V sklopu aktivnosti 
nudimo lokalnim skupnostim, 
gospodarskim subjektom, 
nevladnim organizacijam in drugim 
organizacijam na območju Podravja 
pomoč pri oblikovanju projektnih 
idej in pripravi projektne ter razpisne 
dokumentacije. Prav tako jih redno 
obveščamo o aktualnih zadevah 
na področju regionalne politike in 
možnosti pridobitve povratnih in 
nepovratnih sredstev iz naslova 
javnih razpisov raznih ministrstev 
in drugih institucij na nacionalnem 
in evropskem nivoju. V skladu z 
dogovorom smo lahko tudi nosilci 
posameznih regionalnih razvojnih 
projektov.

Pisma iz Podravja in Pomurja, 
naslovljena na premiera, kar 
dežujejo. Ali to odnos države do 
razvojnega problema vzhodne 
regije lahko prinese kakšno korist? 

V prejšnji finančni perspektivi 
2007-2013 so regije imele na voljo 
bistveno več sredstev, imele so 
svoje mesto znotraj evropskega 
sklada za regionalni razvoj ter, kar je 
najpomembneje, država je postavila 
vsebinski in finančni okvir. Kako 
koristno porabiti EU sredstva za 
sofinanciranje razvojnih projektov 
v regijah je bila stvar regij samih. 
Redno so prihajali razpisi, znane so 
bile okvirne vrednosti in občine so 
lahko v miru pripravljale projektno 
dokumentacijo ter planirale lastna 
proračunska sredstva. Sistem, ki je bil 
učinkovit in pregleden, smo zamenjali 
s sistemom, ki v treh letih še ni dal 
nobenega rezultata, saj črpanja 
sredstev po regijah ni. Komu to koristi, 
je zgolj retorično vprašanje. Zaostanek 
razvojno ogroženih regij se povečuje, 
razvoj podeželja ter manjših občin 
bolj ali manj stagnira. Pred občinami 
pa je vedno več nalog in obveznosti. 
Vlada RS v tem trenutku kaže zelo 

malo posluha za velik del Slovenije, 
čeprav smo pri pogajanjih dobili 
okrog 0,5 milijarde evrov več ravno 
zaradi razvojne zaostalosti Vzhodne 
kohezijske regije (VKR). Vprašanj in 
zahtev je veliko, odgovorov pa ni.

Kolikšno dejansko moč ima 
Svet podravske regije in kakšno 
Razvojni svet regije Podravja, da bi 
stvari glede tega krenile na bolje?

Dokler ne bomo vzpostavili 
prave regionalizacije Slovenije, so 
statistične razvojne regije bolj ali manj 
črka na papirju. Nimamo nobenih 
pristojnosti, smo brez denarja in brez 
dejanskega vpliva. Organi regije sicer 
sprejemajo odločitve o razvoju regije, 
o prioritetnih projektih, nimajo pa 
orodij, s katerimi bi lahko razvojne 
potrebe tudi uresničevali. Vladi in 
ministrstvom pa to seveda ustreza.

Ali je še čas, da bi se začelo 
pravično razdeljevanje denarja 
iz evropske kohezijske politike v 
obdobju do leta 2020? Za kakšen 
denar gre? 

V novi finančni perspektivi je 
Slovenija razdeljena na dve kohezijski 
regiji – na manj razvito Vzhodno 
kohezijsko regijo (VKR) in bolj razvito 
Zahodno kohezijsko regijo (ZKR). Na 
osnovi partnerskega sporazuma je 
Slovenija pripravila tudi Operativni 
program za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 
– 2020. Naši pogajalci so izpogajali 
okrog 3 milijarde evrov kar je občutno 
manj od prejšnje finančne perspektive. 
Denar se potem deli na Kohezijski 
sklad (celotna Slovenija) v višini slabe 
1milijarde evrov, ZKR pripada pravica 
porabe 855 milijonov evrov, VKR 
pa 1.270 milijarde evrov. Prelivanja 
sredstev med obema regijama naj 
ne bi bilo, vendar se v praksi kaj 
hitro lahko dogodijo spremembe. 
Zaenkrat je črpanje zelo počasno in 
zelo težko bomo dosegli kazalnike 
ob koncu l 2018, ko je predvideno 
prvo vrednotenje upravičene porabe 

Boris Keuc
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»Pri nas revni 
financirajo bogate«

Boris Keuc, MRA:



sredstev s strani EU.

Je modro oziroma produktivno, 
da Svet podravske regije 
napoveduje celo, da bo, če vlada 
Podravju ne bo namenila denarja, 
ki ga je iz EU dobila prav za to, 
da bi zmanjšala njegov razvojni 
zaostanek za osrednjo in zahodno 
Slovenijo, skušal blokirati črpanje 
evropskih sredstev za celotno 
vzhodno kohezijo?

Razvojni svet podravske regije sam 
ne more blokirati črpanja sredstev, 
skupaj z ostalimi predstavniki regij, 
ki sedijo v svetu Vzhodne kohezijske 
regije pa se stvari lahko zapletejo. 
Stanje je alarmantno, saj bolj ali 
manj nihče ni zadovoljen s potekom 
črpanja EU sredstev v novi finančni 
perspektivi. Potrebno bo spremeniti 
operativni program, ter regijam 
nameniti več sredstev, predvsem za 
namene varstva okolja, prometne 
dostopnosti ter gospodarske 
infrastrukture.

Sodu naj bi izbilo dno ravnanje 
ministrstva za gospodarstvo. 
Čeprav je vedelo, da denarja ni na 
voljo, je pozvalo, naj predlagajo 
prioritetne projekte za razvoj 
Podravja. Ali takšno sprenevedanje 
ni zrelo za odstop ministra? 

Najbolj enostavno bi bilo tako, 
vendar je vseeno potrebno povedati, 
da je minister eden od mnogih 
ministrov v vladi RS. Sam ne sprejema 
državnega proračuna in je včasih tudi 
sam žrtev koalicijskega kupčkanja. 
Seveda je nesprejemljivo, da objaviš 
poziv k predložitvi predloga največ 
treh prioritetnih regijskih projektov, 
pa razen zakonske podlage v 
proračunu nimaš zagotovljenih 
sofinancerskih sredstev. Župani in 
ostali predstavniki regij se sedaj, po 
skoraj letu in pol čakanja, upravičeno 
počutijo izigrane. Ker drugega denarja 
za razvojne investicije skoraj ni, je jeza 
toliko večja.

Čeprav je vzhodna kohezija 
upravičena do več denarne  
podpore kot zahodna, 
ugotavljamo, da zahodna potem 
v razpisih dobi več. Ali lahko 
navedete, za kakšen denar gre?

Glede na nekaj prvih razpisov 
je bilo stanje po razdelitvi sredstev 
v veliki meri na strani Zahodne 

kohezijske regije, primer sta dogovor 
o razvoju regij, kjer je za Zahodno 
kohezijsko regijo predvidene veliko 
več denarja. Kakšno je stanje v tem 
trenutku, je težko reči, saj je Slovenija 
šele v začetku decembra 2016 
akreditirala sistem izvajanja evropske 
kohezijske politike 2014-2020 in o 
tem obvestila Evropsko komisijo. Šele 
z akreditacijo sistema se namreč  
lahko začne črpanje evropskih 
kohezijskih sredstev.

Revni torej hranimo bogate in 
vlada to podpira, ste zapisali in 
dodali, da bomo »očitno morali 
uporabiti skrajno možnost“. Kaj to 
pomeni? 

Velja povedati, da so bili župani 
na zadnji seji zelo nejevoljni in 
razočarani, saj najbolj pomembnega 
projekta za občine, ki je bil tudi na 
prvem mestu v dogovoru o razvoju 
regije – oskrba s pitno vodo in 
čiščenje odpadnih voda v Podravju 
- vlada RS sploh ne namerava 
sofinancirati. Občine pa v tem 
trenutku potrebnega denarja nimajo. 
V sami razpravi je bilo nakazanih 
ali predlaganih kar nekaj možnosti. 
A dokler še nimamo dokončnega 
odgovora, upanje obstaja.

Mariborski župan je dejal da 
vse, kar je prepoznano kot razvojni 
potencial v lokalnem okolju, 
praviloma ni prepoznano z vidika 
države. Kateri so po vašem videnju 
glavni razvojni potenciali Podravja 
oziroma vzhodne kohezijske regije?

Podravje ima univerzo, kar 
predstavlja strateško prednost pred 
drugimi regijami, ki te nimajo. Prav 
povezava znanstveno raziskovalnega 
ter inovacijskega potenciala z 
gospodarstvom je ena od velikih 
priložnosti. Vzhodno kohezijsko regijo 
sestavlja 8 statističnih regij, ki so zelo 
različne in imajo različne prioritete. 
Zagotovo je velik potencial v turizmu, 
tako zdraviliškem kot naravi in okolju 
prijaznem. V povezavi z lokalno 
pridelavo kvalitetne hrane in drugih 
izdelkov bi lahko veliko postorili za 
trajnostno prihodnost slovenskega 
podeželja. Povezava mest in 
podeželja bi ustvarila nov razvojni 
potencial. Zmanjšati moramo »beg 
mladih izobraženih ljudi«, povečati 
možnosti za spodbudno, kreativno in 
inovativno okolje, ki bo upoštevalo 

vse temeljne principe trajnostnega 
razvoja. Ključna razvojna potenciala 
sta dobro ohranjeno in raznoliko 
naravno okolje ter izobraženi in 
inovativni ljudje, ki lahko v takšnem 
okolju razvijajo svoje potenciale. Bolje 
lahko izkoristimo tudi geostrateško 
lego, čeprav imam občutek, da smo 
to že zamudili. Govorimo o lesu, 
vendar je trajnostna raba lesa še zelo 
daleč, razen če pod to ne razumemo 
zraščanja slovenske krajine.

Po besedah direktorja MRA 
se nekaj podobnega dogaja tudi 
na področju državne pomoči 
podjetjem. Glavnino državne 
pomoči naj bi tako dobila podjetja 
v osrednji slovenski regiji?

Po podatkih iz spletne strani 
EU skladi, dne 7.2.2017, je bilo 
na prioritetni osi 3. Dinamično in 
konkurenčno podjetništvo za zeleno 
gospodarsko rast upravičenih 257 
operacij/podjetij. Skupna vrednost 
upravičenih stroškov je bila okrog 
55.6 milijonov evrov. Od tega je bilo 
odobrenih 175 operacij v Vzhodni 
kohezijski regiji, kar znaša 68 odst. 
vseh operacij. Povprečna vrednost 
operacije je bila 139,281 evrov. Skupaj 
za VKR znaša 24.4 mio evrov ali 44.17 
odst. od celotne vsote. Zahodna 
kohezijska regija je dobila odobrenih 
pol manj operacij (81), vendar pa 
znaša skupna vsota le teh 31.1 milijona 
ali dobrih 55.83 odst. od celotnega 
zneska podpore. Če pogledamo 
zadevo z vidika razvojne ogroženosti 
ali zmanjšanja regionalnih razlik 
pa postane zgodba katastrofalna. 
Osrednja slovenska regija, ki slovi 
kot izrazito nadpovprečno razvita 
regija, je dobila 46.83 odst. vseh 
razpoložljivih sredstev ali okrog 26 
milijonov evrov. Torej več kot celotna 
VKR skupaj. Podravska regija je dobila 
cca 7 milijonov evrov ali 12.59 odst. 
od celotnega zneska. Zanimiva je 
tudi povprečna višina sofinanciranja, 
ki je kar petkrat večja v Osrednje 
slovenski regiji v primerjavi z Podravsko 
regijo. Če je bil povprečen znesek 
sofinanciranja podjetja v Podravju 
114.710 evrov, je za Osrednje slovensko 
regijo bil povprečen znesek podpore 
kar 542.265. To je res ilustrativen primer 
spodbujanja regionalnega razvoja 
ter zmanjšanja razvojnih razlik med 
regijami v Sloveniji. Pri nas revni res 
financirajo bogate.« 
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Z Globalnega podjetniškega 
monitorja 2016/2017, ki se je 
v začetku februarja  odvijal  v 
malezijski prestolnici Kuala 
Lumpur, je Globalna podjetniška 
raziskovalna skupnost (GERA) 
objavila prve rezultate. 
Ugotavljajo, da se podjetništvo 
v globalnem merilu povečuje ter 
da je oblikovanje pozitivnega 
globalnega podjetniškega 
ekosistema ključnega pomena 
za ustvarjanje delovnih mest. 
Zelo spodbuden porast zgodnje 
podjetniške aktivnosti je bilo 
zaznali tudi v Sloveniji, o čemer 
podrobneje v poletni številki 
Contacta. O prvih rezultatih pa smo 
se pogovarjali z dr. Miroslavom 
Rebernikom, profesorjem na 
Ekonomsko-poslovna fakulteta 
Univerze v Mariboru, vodjem 
Inštituta za podjetništvo in 
management malih podjetij in 

vodjem slovenskega dela svetovne 
raziskave GEM.

Menda kar petinpetdeset 
odstotkov podjetnikov na vsem 
svetu pričakuje, da bodo v 
prihodnjih petih letih ustvarili 
vsaj eno delovno mesto. Kako to 
komentirate?
Res je, vendar ne smemo zanemariti 
dejstva, da gre za pričakovanja in 
da hkrati delujejo številni dejavniki, 
ki lahko omejijo podjetniško rast. 
Ti zajemajo sodobne tehnologije 
in komunikacije, ki omogočajo 
podjetnikom, da delajo brez 
zaposlenih, rigidna regulacija  
trga dela, slaba razpoložljivost 
izkušene ali izobražene delovne sile, 
omejen dostop do podjetniških 
financ ter odločitev podjetnikov, 
da ostanejo mali in bi se izognili 
kompleksnosti rasti.

Kje pa je Slovenija trenutno v 
svetovnem okviru?

Zgodnja podjetniška aktivnost 
odraslega prebivalstva je v lanskem 
letu po več letih upadanja končno 
narasla tudi v Sloveniji. TEA 
indeks, s katerim merimo zgodnjo 
podjetniško aktivnost, to je delež 
odraslega prebivalstva, ki je v procesu 
ustanavljanja podjetja ali že ima 
podjetje, vendar ne dlje kot tri leta 
in pol, je od 5,9 odst. v letu 2015 v 
letu 2016 narasel na optimističnih 
8,02 odstotka. Slovenija je s tem 
izboljšala tudi svoj položaj na lestvici 
in se uvrstila na 48. mesto med 65 
državami, ki so bile vključene v GEM v 
letu 2016, oziroma na 16. mesto med 
27 sodelujočimi evropskimi državami, 
kjer je najvišje uvrščena Estonija (16,2 
odst.), najnižje pa Italija (4,4 odst.). Leto 
poprej je bila Slovenija po indeksu TEA 
na 53. mestu med 60 državami in med 
24. evropskimi državami iz raziskave 
GEM na 19. mestu.

Povečanje zgodnje podjetniške 
aktivnosti v Sloveniji pa gre zlasti na 
račun nastajajočega podjetništva, ki 
se nanaša na povsem začetne faze 
podjetniškega procesa. Govorimo o 
posameznikih, ki so storili nekatere 
prve korake k temu, da bodo v 
prihodnosti ustanovili svoje podjetje 
ali pa so podjetje že formalno 
ustanovili, vendar ne pred več kot 
tremi meseci.

So domače spodbude za še boljši 
rezultat na tem področju prisotne?

Zavedati se moramo, da so 
prve faze podjetništva še posebej 
občutljive, saj veliko podjetniških 
začetkov usahne še pred formalno 
ustanovitvijo podjetja. Zato je 
izredno pomembno, kako bomo v 
Sloveniji znali tiste, ki se odločajo za 
podjetniško pot, spodbuditi v njihovih 
prizadevanjih, da na tej poti ostanejo 
in razvijejo podjetje, ki bo imelo 

Dr. Mik Rebernik med zasedanjem v Kuala Lumpurju
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Najvišja stopnja zgodnje podjetniške 
aktivnosti v  gospodarsko najmanj 

razvitih državah

Profesor Mik Rebernik o izsledkih v Kuala Lumpirju
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vse objektivne možnosti za rast in 
kreiranje kakovostnih novih delovnih 
mest. Ustvarjalnosti in podjetnosti ni 
možno vsiliti, lahko pa posameznike 
z ustrezno gospodarsko in razvojno 
politiko motiviramo, da bodo 
podjetniško kariero vzeli kot realno 
možnost. V letu 2016 je podjetniška 
aktivnost ostala nespremenjena ali 
povečana na približno dve tretjini 
vseh gospodarstev, vključenih v 
raziskavo v letu 2015 in 2016.

Ali visoka stopnja podjetništva 
že tudi avtomatsko pomeni tudi  
več razvoja?

To je odvisno od tega, za 
kakšen tip podjetništva gre: za 
samopreživetveno podjetništvo iz 
nujnosti ali za inovativno, razvojno 
usmerjeno podjetništvo. V svetu 
izkazujejo že tradicionalno visoko 
stopnjo zgodnje podjetniške 

aktivnosti gospodarsko najmanj 
razvite države, zlasti Afrike in Južne 
Amerike, med katerimi v letu 2016 
vodita Burkina Faso s 33,5 odst. in 
Ekvador s 31,8 odst., sledijo Belize 
(28,8 odst.), Kamerun (27,6 odst.), 
Kolumbija (27,4 odst.) in Peru (25,1 
odst.). Gre pa v teh državah v veliki 
meri za podjetništvo iz nuje, saj je 
zaradi pomanjkanja delovnih mest 
samozaposlitev pogosto edina 
možnost za preživetje in izhod iz 
revščine. V Evropi največ podjetništva 
iz nuje najdemo v Gruziji (4,4 odst. 
prebivalcev), ki je po tem kazalniku 
na 12. mestu v svetovnem merilu, 
ter, presenetljivo, na Slovaškem (3,8 
odst.), ki je na 15. mestu.

Kako pa lahko na razvoj 
podjetništvo vplivajo tiskani in 
drugi mediji?

V bistvu precej. Poročilo ugotavlja 

močno povezavo med stopnjami 
podjetništva in dojemanjem 
podjetništva kot pozitivne poklicne 
izbire, na kar vplivata tudi vrsta in 
pogostost medijskega poročanja 
o podjetnikih ter podjetništvu. 
Šestdeset odstotkov podjetnikov v 
vseh globalnih regijah verjame, da so 
podjetniki deležni pozitivne medijske 
pozornosti. Največ tega je na 
Kitajskem, Tajskem in v Indoneziji, kjer 
več kot tri četrtine odraslih zaznava 
pozitivno medijsko pozornost, ki je 
posvečena podjetnikom, v Grčiji, Indiji 
in Mehiki pa le okoli polovico tega. S 
pogostim poročanjem o podjetniških 
uspehih in rezultatih se postopoma 
izgrajuje med ljudmi pozitiven odnos 
do podjetništva, ki spodbudno vpliva 
na odločitev posameznika, da bi se 
podal na podjetniško pot in ki je vse 
prej kot lahka, saj terja ogromno 
znanja, dela in vztrajnosti. 

Kaj je GEM?
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največji in 
najbolj razvit raziskovalni program za podjetništvo na 
svetu. Leta 1999 sta ga skupaj začela Babson College 
in London Business School, Slovenija pa se je raziskavi 
priključila leta 2002. GEM je enkraten predvsem zato, 
ker v nasprotju z drugimi podatkovnimi bazami, ki 
merijo značilnosti manjših in novih podjetij, proučuje 
obnašanje posameznikov v procesu nastajanja in 
vodenja podjetja. Proučuje zgodnje faze podjetniške 
aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na 
rojevanje novih podjetij, in išče odgovore na vprašanja, 
kako podjetna je Slovenija, kam se na področju 
podjetništva umeščamo v svetovnem merilu ter kako bi 
podjetništvo lahko pospešili.

Nosilec slovenskega dela raziskave je Inštitut 

za podjetništvo in management malih podjetij na 
Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, 
ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih 
držav tudi aktivno sokreira nadaljnji razvoj vsebine 
in metodologije raziskave. Slovenski raziskovalni tim 
sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. 
Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin 
Širec, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej 
Rus. Globalni sponzorji raziskave so Babson College 
(ZDA), Universidad Del Desarrollo (Čile), Universiti Tun 
Abdul Razak (Malezija) in Tecnológico de Monterrey 
(Mehika). Slovenski del raziskave sofinancira SPIRIT 
- Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije.
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Skupina GEM GROUP, kakršna je zasedala v malezijski prestolnici
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Slovenski podjetniški 
sklad se predstavi

Spodbude v Coni Tezno

Slovenski podjetniški sklad (SPS) za 
finančno podporo slovenskim mikro, 
malim in srednje velikim podjetjem 
(MSP) z ugodnimi garancijskimi, 
kreditnimi in lastniškimi linijami za 
rast in razvoj MSP-jev ter zagonskimi 
linijami za nova podjetja je finančni 
partner, ki v sodelovanju z ostalimi 
domačimi ali tujimi investitorji 
sofinancira investicije, razvojne 
projekte in tekoče poslovanje MSP-
jev in s tem prevzema vlogo blažilca 
tveganj med investitorji. Sklad je 
tudi oblikovalec finančnih spodbud 
v obliki ugodnih finančnih linij s 
posameznimi finančimi produkti, 
ki omogočajo evropsko primerljive 
pogoje financiranja novih investicij 
in tekočega poslovanja MSP-jev v 
Sloveniji.

Poleg finančne podpore SPS nudi 
tudi vsebinsko podporo za začete 
razvojne faze. Pri nekaterih produktih, 
ki so namenjeni inovativnim start 

up podjetjem (zagonske spodbude 
in semenski kapital), SPS finančno 
podporo nadgrajuje še z dodatnimi 
aktivnostmi v obliki vsebinske 

podpore oziroma t.i. SPS dvojčka. 
Tudi letos so produkti P2 2017, SK75 
2017 in SK200 2017 tesno povezani 
z Iniciativo Start:up Slovenija, ki 
zanje organizira pred-selekcijske 
postopke, pri čemer je pred-selekcijski 
postopek za P2 že tradicionalno (od 
leta 2011) povezan s tekmovanjem 
Start-up Slovenija. V sodelovanju 
Iniciative, SPS in zasebnih partnerjev 
slovenskega start-up ekosistema, 
kot so ABC pospeševalnik, Poslovni 
angeli Slovenije, CorpoHub, D.Labs 
in drugi, so namreč start-upi v 
procesu pridobivanja finančnih 
sredstev P2, SK75 in SK200 deležni 
tudi intenzivnih izobraževanj in 
usposabljanj, svetovanj, mreženjskih 
aktivnosti, administrativne podpore in 
povezovanja z zasebnimi investitorji 
ter velikimi uveljavljenimi podjetji. 
Pomemben del podpore pomeni 
tudi aktivno sodelovanje z izbranimi 
start-up mentorji, med katerimi 
so uveljavljeni slovenski start-up 
podjetniki in investitorji.

Mag. Maja Tomanič Vidovič med predstavitvijo SPS

Spregovorili so še (od leve) Zdravko Počivalšek, Rok Florjančič in Gorazd Bende
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Čeprav sklad v Coni Tezno ni 
neznan, njegova predstavitev na 
Dnevu odprtih vrat 24. marca, v 
prostorih Menerge, gotovo ni bila 
odveč. Dogodek je uvedel Zdravko 
Počivalšek, minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, direktorica 
mag. Maja Tomanič Vidovič pa 
je predstavila ugodne finančne 
spodbude, ki jih bo okrog 1200 mikro, 
malih in srednje velikih podjetij lahko 
koristilo  v letu 2017. Teh je za blizu 
sto dvajset milijonov evrov.

Predstavljena pa so bila tudi 
podjetja iz Cone Tezno, ki jih je SPS 
že podprl.  Med njimi je tudi podjetje 
Florjančič tisk d.o.o., ki je prav na ta 
dan svečano odprlo nove poslovne 
prostore v Coni Tezno in ki jih je 
sofinanciralo s finančno spodbudo 
SPS-ja v letu 2016. Predstavil ga je 
Rok Florjančič, član družine, ki pogon 
tudi obvladuje in razvija. Nenazadnje 
pa je v prostorih Menerge, kjer je bil 
dan odprtih vrat sklada, Cono Tezno 
predstavil Gorazd Bende, direktor 
Zavoda PPC Tezno.

Tudi Orodjarna Imenšek d.o.o., eno 
najbolj hitro rastočih podjetij, tesno 
sodeluje s Slovenskim podjetniškim 
skladom. Brata Imenšek sta 
pravkar začela graditi nov poslovno-
proizvodni objekt, so tudi ena od 

gazel iz Cone Tezno. Sprejeli so že kar 
nekaj subvencij in garancij SPS, med 

drugim tudi subvencijo za nakup nove 
tehnološke opreme. 

Kako najhitreje do osnovnih informacij?
Za tiste, ki bi želeli kar najhitreje do preglednih informacij o ponudbi 
Slovenskega podjetniškega sklada, se lahko oprejo na naslednje povezave: 
spletna stran www.podjetniskisklad.si, kjer so na voljo e-razpisna 
dokumentacija, koristne informacije pri prijavi na razpis in najpogostejša 
vprašanja ter napake pri prijavi na razpis. Nadalje so na voljo info e-mail 
info@podjetniskisklad.si, svetovalni telefon 02/234 12 60 in e-novice 
s prijavo, da boste pravočasno obveščeni o aktualnem dogajanju in 
produktih sklada.

Predstavitev SPS je pritegnila vzpodbudno pozornost

Brata Imenšek sta se lotila še ene novogradnje
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Napredna tehnologija 
omogoča kombinacijo

tovornjaka s sekalcem  
ali traktorjem 

RTC d.o.o. spet v prvi liniji

Razvojno tehnološki center, 
RTC d.o.o., ki velja za eno 
vodilnih podjetij v Coni Tezno, 
sloni na razvoju lastnega 
znanja in se ukvarja predvsem z 
razvojem strojev gradbenega ter 
gozdarskega sektorja, traktorjev, 
avtobusov ter različnih naprav in 
orodij. Podjetje večinoma deluje 
na mednarodnem nivoju, tokrat 
pa je prevzelo razvojni projekt za 
slovenskega naročnika.

Aktualen razvojni projekt RTC se 
nanaša na nadgradnjo tovornega 

vozila MAN, in sicer za dve različni 
namembnosti. V prvem primeru gre za 
delovno vozilo za proizvodnjo lesnih 
sekancev, v drugem za delovno vozilo 
za opravljanje kmetijskih del. Naročnik 
projekta pri RTC d.o.o. je Ferdinand 
Marguč s.p. TEKOMA, ki se med 
drugim ukvarja tudi s proizvodnjo 
strojev za lesne sekance, sekalnikov 
z imenom Hrust. Sicer pa Tekoma 
proizvaja še mnoge druge izdelke.

Delovno vozilo za proizvodnjo 
lesnih sekancev

Trenutno se sekalnik Hrust prodaja 

kot samostojna enota, ki jo je mogoče 
prevažati s prikolico. V okviru širjenja 
ponudbe, so se v podjetju Tekoma 
odločili za montažo svojih sekalnikov 
na šasijo MAN-ovih tovornjakov in se 
zato sporazumeli z RTC-jem za razvoj 
ter pripravo tehniške dokumentacije, 
s katero bodo lahko zagotovili enotno 
predelavo MAN-ovih tovornjakov v 
delovno vozilo za proizvodnjo lesnih 
sekancev.

Prvi korak razvojnega projekta 
RTC je bil izbor za nadgradnjo 
najprimernejšega modela tovornega 
vozila MAN. Izbrani model je MAN 
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TGS 18.500 4x4 BBS s podaljšano 
in povišano kabino LX. Nadalje sta 
na mizi konfiguracija motornih 
in drugih odgonov ter instalacija 
Hrusta na šasijo tovornjaka MAN, 
kar je v domeni podjetja Tekoma. 
Posebej kompleksna je predelava 
kabine, ki zajema povečanje 
steklenih površin oziroma oken, 
prestavitev sovoznikovega sedeža 
nazaj in pritrditev na rotirajočo 
ploščo, opremo delovnega sedeža 
z upravljalnimi konzolami za žerjav, 
sekalec Hrust, cepilec (kadar so debla 
prevelikega premera jih je potrebno 
predhodno razcepiti) in izmetalno 
cev (sekanci padajo na prikolico), 
instalacijo dodatne kontrolne plošče 
za upravljanje s Hrustom, monitor 
za nadzorovanje kamer in naposled 
še instalacijo brisalcev za nove šipe 
zadaj in stransko. Naloga RTC-ja je 
tudi priprava prostora za instalacijo 
stranskih stabilizatorjev in žerjava, 
izbor priključne naprave Rockinger 
500 G6 za sklepanje prikolic, kamere 
na žerjavu in zadnjem delu kabine, 
konfiguracija in izbor komponent 
delovne hidravlike, ter priprava 
oziroma pridobitev hidravličnih shem, 
priprava in izdelava električnega 
sistema s pripadajočo dokumentacijo 
in iskanje primernih dobaviteljev, ki 
jih določa kvaliteta in cena.

Delovno vozilo za opravljanje 
kmetijskih del

To, kar ste do tu lahko prebrali, pa je 
le prvi del nove uspešne zgodbe RTC-ja.

Drugo varianto nadgradnje MAN-
ovega tovornega vozila predstavlja 
delovno vozilo za opravljanje 
kmetijskih del. Gre za zelo drugačno 
različico nadgradnje, ki pa je v 
tem delu še obsežnejša in enako 
tehnološko odgovorna.

Za kmetijsko različico je bilo 
izbrano tovorno vozilo MAN TGS 
18.500 4x4 BBS z manjšo, M kabino. 
Sledila je konfiguracija motornih 
in drugih odgonov ter definicija 
hidravličnih črpalk ter kardanov. 
Predelava kabine je bistveno manjša 
kot pri različici s sekalnikom, kar 
zajema nekaj dodatnih upravljalnih 
ročic, stikal in tipk za upravljanje z 
zadnjim ter sprednjim tri-točkovnim 
priklopom oziroma plugom ter za 
upravljanje z delovnimi hidravličnimi 
priključki zadaj (6) in spredaj (2), za 

upravljanje s PTO odvzemi moči, 
svetili in kamerami. 

Časovno in vsebinsko zahtevnejša 
je konstrukcija zadnjega in sprednjega 
tri-točkovnega priklopa in priprava za 
komunalno ploščo spredaj, ter s tem 
možnost montaže snežnega pluga. 
Posledično je bilo treba ponovno 
definirati povišano sedlo in zadnjo 
priključno napravo za sklaplanje 
priklopnikov. Lažje sklapljanje zadnjih 
priključkov omogočajo kamere, 
predvidene pa so tudi dodatne 
delovne luči na kabini.

Zaradi dela na specifičnih 
površinah je bila potrebna zamenjava 
platišč in pnevmatik z 445/65R22,5 
160J spredaj in 600/50R22,5 168J 
zadaj. Projekt se je povezal v celoto s 
konfiguracijo in izborom komponent 
delovne hidravlike ter pripravo oz. 
s pridobitvijo hidravličnih shem, 
pripravo in izdelavo električnega 
sistema s pripadajočo dokumentacijo, 
ter nenazadnje iskanje primernih 
dobaviteljev za specifične 
komponente kmetijske različice vozila.

Zakaj nadgradnja tovornega 
vozila in ne nakup namenskih 

strojev?, vprašamo pristojne v RTC. 
Odgovor: »Gre za nadgradnje 

vozil, ki so znane drugod po Evropi, 
predvsem v Nemčiji, Avstriji in Švici, 
vendar je takšnih proizvajalcev 
malo in izvajajo predelave na šasijah 
različnih tovornih vozil (Mercedes 
Benz, Iveco,...). Tovrstna vozila so 
predvsem uporabna za kmetovalce 
z manj obdelovalne zemlje oziroma 
gozda, saj je vozilo s stroškom 
nadgradnje vred bistveno cenejše kot 
namenski traktorji oziroma sekalniki, 
obenem pa je z njimi mogoče vleči 
prikolico ali s kmetijsko različico 
opravljati veliko različnih kmetijskih 
opravil. Obe vozili, če jih registriramo 
kot delovno vozilo N3G, lahko vozimo 
s hitrostjo do 80km/h, kar je visoka 
hitrost tudi za današnje hitre traktorje. 
In vendar imajo takšna vozila širšo 
uporabnost. Naročnik glede na 
povpraševanje na trgu predvideva 
prodajo tovornjakov-sekalnikov v 
Sloveniji, Avstriji, Švici, na Hrvaškem 
in morda tudi drugod po Evropi, saj so 
uporabniki Hrusta izredno zadovoljni 
z zmogljivostjo ter ceno produkta in 
bi si takšen stroj želeli na trgu. 



 

GRAND HOTEL ROGAŠKASUPERIOR 

Tel: 03 811 2000   |   E-pošta: info@rogaska-resort.com 
www.rogaska-resort.com 

ROGAŠKA RESORT–kjer si tradicija in 
odličnost podajata roki  

V samem središču Rogaške Slatine – v osrčju Zdraviliškega parka – vas 
vabimo, da za svoje poslovne dogodke, team-building programe, 
obletnice, svečane večerje in ostala srečanja, uporabite naše 
zgodovinske, naravne in športne danosti:  
- zdravilna mineralna voda Donat Mg 
- veličastna Kristalna dvorana 
- Rogaška Riviera 
- VIS VITA Spa & Beauty  
- kvalitetni kulturni dogodki 
- managerski pregledi v Medicinskem Centru Rogaška 
V Grand hotelu Rogaška kategorije in SUPERIOR je na voljo 
194 sob in pet konferenčnih dvoran. Za vas imamo pripravljene pestre 
programe sprostitve, zdravja ter doživetij s področja športa in kulture!  


