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RAZISKOVALNI SEJEM 
MOJSTRI FINE OBDELAVE KOVIN

CONA TEZNO DAROVALA KRI ZA ŽIVLJENJA
MEDNARODNI »ZAKON« ZA HIDRAVLIČNO TEHNOLOGIJO

IZBOLJŠAJTE SVOJE TRŽENJE IN ODNOS S KUPCI!
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Uvodnik

V mesecu, ko diši po praznikih, polnih mizah in cimetu, se ne 
spodobi pretirano moralizirati. Praznično vzdušje, lučke na ulicah 
in trgih, »kuhanček«, stiski rok na eni strani in vprašanje, kaj storiti 
za trajnejši zagon gospodarstva v prihajajočem letu na drugi strani. 
Tokrat torej ne bi razgabljal o strukturnih reformah, ki bi zagotovile 
rast, zaposlenost, nova delovna mesta, potrebne ukrepe za 
zmanjšanje razvojne razlike med vzhodno in zahodno Slovenijo, da 
ne bo samo Ljubljana »najlepše mesto pod soncem«...

Kaj je potrebno za odločne in strumne korake naprej, a da vajeti kljub 
temu ne uidejo iz rok? Če naj bom aktualen, velja omeniti, da smo v 
Coni Tezno skupaj z Univerzo v Mariboru storili prvi s tem povezan 
korak. Obojestransko zavedanje, da so vlaganja v raziskave in razvoj v 
času današnjih hitrih in korenitih tehnoloških sprememb bolj ključne 

kot kadarkoli poprej, nas je združilo v pripravi in izvedbi prednovoletnega raziskovalnega sejma, in to 
v obliki t.i. tržnice znanja, srečanj, razprav, predstavitev in naposled še okrogle mize.

Želeli smo storiti nekaj dobrega, nekaj koristnega. Pravijo, da dobre stvari ne preminejo, zato 
bomo v prihodnjem letu dogodek znova izpeljali na način, ki bo zagotovil še večjo odmevnost in 
prepoznavnost, tudi v širši javnosti.  Prepričan sem, da moramo večkrat nastopati skupaj, si biti 
blizu. Predpogoj za to, da dosežemo večje zanimanje za naša prizadevanja pa je, da presežemo 
medsebojne odnose, ki znižujejo možnosti za uspeh, ki odžirajo kondicijo za hitrejši napredek. Za 
državo kot celoto, za naš konec pa še posebej so značilni razcepljenost, nasprotovanje, medsebojna 
ignoranca pomembnih akterjev. Nič lažjega ni navidezne sovražnike kritizirati, obtoževati, 
omalovaževati, še lažje pa jih je ignorirati. Težja, a produktivnejša pot je skušati jih razumeti. Skratka, 
omalovaževanje drugega ne vodi nikamor. Včasih je treba stvar povedati po resnici, četudi boli, da 
lahko z mirno vestjo živiš še naprej.

V športu velja pregovor, da moraš trenirati do praga bolečine, če želiš širiti meje svojih dosežkov.  
V življenju nasploh je podobno. Z nekom, ki ga morda »organsko« ne preneseš, kot rečemo v 
pregovornem jeziku, velja vsemu navkljub komunicirati in sodelovati, saj gotovo premore drugačna 
znanja in izkušnje, ki utegnejo koristiti vsem.  V ta okvir sodijo tudi pristojne organizacije na našem 
območju, katerih poslanstvo je združevati v imenu napredka. Kakorkoli že, mi v Coni Tezno gremo 
naprej, po poti sodelovanja in združevanja interesov ter ljudi. Nekateri trpijo, če so naredili napačne 
korake, mi pa preprosto ne moremo živeti s tem, da ne bi nič storili.

In tako smo že pri dobrih željah za naslednje leto in tui dlje v prihodnosti. Naj vas slabe izkušnje 
ne zasledujejo. Želim vam več smeha in radosti v prihodnjem letu, predvsem pa, da bomo mladim 
lahko pogledali v oči brez občutka krivde in sramu. 

Iz oči v oči brez občutka 
krivde in sramu

-  2  - 

Gorazd Bende



Vsebina
Prednovoletni raziskovalni sejem za nove  
poslovne in razvojne dosežke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mojstri fine obdelave kovin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cona Tezno darovala kri za življenja . . . . . . . . . . . . . 10
Hansa-Flex, mednarodni »zakon« za hidravlično 
tehnologijo, sedaj tudi v Coni Tezno . . . . . . . . . . . . . 12
Gospodarska kriza je vplivala na trgovino z 
rezervnimi deli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
S svetovalno podporo do izobraževalnih  
možnosti za nova znanja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Izboljšajte svoje trženje in odnos s kupci! . . . . . . . . 16
Maribor pri nas vodilen, priložnost tudi  
za Cono Tezno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Krepitev zdravja zaposlenih  
na delovnem mestu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Šest odličnikov, ki so lahko za zgled . . . . . . . . . . . . . 19
Razdrobljenost po slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Zeleno podjetništvo podaja roko  
sodobni ekonomiji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kaj imata tamič in vzpenjača skupnega? . . . . . . . . .23

MARIBOR, ZIMA 2016/17
LETNIK XI • ŠTEVILKA 4

IZDAJATELJ:

Zavod poslovno proizvodna 
cona Tezno, 
Cesta k Tamu 27, 2000 Maribor
www.conatezno.si

UREDNIŠTVO:

Braco Zavrnik in 
Zavod PPC Tezno 
(zanj Gorazd Bende) 

OBLIKOVANJE IN PRELOM:

Evrografis, d.o.o.

SPREJEM VSEBINSKIH 
PRISPEVKOV IN  
OGLASNIH SPOROČIL: 

info@conatezno.si
tel. 02 460 13 00
fax 02 460 13 02

NAKLADA: 1.500 izvodov

TISK: Evrografis, d.o.o.

DISTRIBUCIJA: Pošta Slovenije

Oglašujte v 

Pokličite

02 / 460 13 00

Contactu

-  3  - 

Slika na naslovnici:
Utrinek s prednovoletnega sejma  
v Menergi



-  4  - 

Prednovoletni raziskovalni 
sejem za nove poslovne 

in razvojne dosežke

Univerza v Mariboru in Zavod 
Poslovno proizvodna cona 
Tezno sta na Miklavžev torek, 
6. decembra, pripravila vabljiv 
in izviren dogodek. V prostorih 
Menerge se je namreč odvil 
Prednovoletni raziskovalni sejem.  
Prireditev, katere dobra in pestra 
zasedba je potrdila  namen 
sejma, je ponudila aktualne 
teme, kot so prenos znanj z 
univerze v gospodarstvo, a tudi v 
nasprotni smeri. V ospredju so bili 
predstavitve novih tehnoloških 
rešitev in inovacij kakor tudi iskanje 
svežih poslovnih priložnosti.

Univerza v Mariboru  oziroma 
njene fakultete in ustanove so 
predstavile napredne tehnologije, 
patente ter dosežke svojih fakultet 
in raziskovalnih inštitutov, ki so 
prepoznavni ne samo v domačem, 

temveč tudi v mednarodnem 
okolju. Predstavljeni vrhunski 
znanstveni in aplikativni projektni 

rezultati so vsekakor dobrodošli pri 
pridobivanju informacij, ustvarjanju 
in uresničevanju skupnih idej za 

UM in Cona Tezno z roko v roki

Skupinska slika za uvod v sejem: Borut Bratina, Andrej Fištravec, Gorazd Bende, Lučka Lorber, Igor Tičar

Gorazd Bende predstavlje rektorju Tičarju model urbane revitalizacije Cone Tezno



izboljšanje in vzpostavitev novih 
procesov storitev ter izdelkov z visoko 
dodano vrednostjo.

Osrednji dogodek dneva 
je vsekakor pomenila okrogla 
miza predstavnikov univerze in 
gospodarstva na temo Prenos znanja 
v gospodarstvo - priložnosti in 
pomanjkljivosti. V okviru sejma 
so potekale tudi aktualne razprave, 
delavnice in srečanja, kjer so bile 
v ospredju obetajoče poslovno-
razvojne teme za mala in srednja 
podjetja.

Protokolarni del srečanja in 
njegove aktivnosti so se odvijala v 
okviru naslednje sheme.  Predstavitvi 
raziskovalcev in gospodarstvenikov 

Okrogli mizi je sledil pomenljiv avditorij

Govorniki na okrogli mizi, ki jo je vodil večerovec Srečko Klapš

Župan Andrej Fištravec in predsednik UO Zavarovalnice Sava 
David Kastelic v bližnjem kontaktu

Prireditve se je udeležil tudi Jože Protner (desno),  
predsednik Sveta Zavoda PPC Tezno

Detalj sejemske pozornosti

Viljenka Godina iz Ekonomskega instituta Maribor
in Sabina Koleša iz Direktorata za podjetništvo

Otvoritvi je sledilo veliko uglednih gostov
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na razstavnih prostorih so sledile 
delavnice. Priče smo bili tudi 
predstavitev oblik pomoči in 
storitev Inovacijsko-podjetniškega 
podpornega okolja Univerze v 
Mariboru, ki ga tvorijo predvsem 
enote, kot so TehnCenter UM, Tovarna 
podjemov in RAZ:UM. Zavarovalnica 
Sava d.d. pa se je predstavila kot 
ugodni zavarovatelj za mala in srednje 
velika podjetja. Na sporedu je bila 
predstavitev z naslovom Učinkovito 
tržno komuniciranje in marketing, ki 
ga je pripravilo podjetje Verus d.o.o. 
Posebna pozornost je bila namenjena 
informacijski varnosti in varovanju 
podatkov, in to s strani  Arhidesa d.o.o. 
Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo Univerze 
v Mariboru pa je predstavila shemo 
revitalizacija Cone Tezno.

Uradni otvoritvi sejma z nagovori 
je kot osrednji dogodek prireditve 
v Menergi sledila okrogla miza na 
temo, kot že rečeno,  prenosa znanja 
v gospodarstvo in s tem povezanimi 
priložnostmi ter pomanjkljivostmi. 

Na njej so sodelovali sodelovali tudi 
prof. dr. Igor Tičar, rektor Univerze 
v Mariboru, Gorazd Bende, direktor 
Zavoda PPC Tezno, Danijel Muršič, 
direktor Menerge d.o.o., dr. Andrej 
Fištravec, mariborski župan, mag. 
David Kastelic, predsednik uprave 
Zavarovalnice Sava, dr. Peter Cvahte, 
direktor za tehnološki razvoj skupine 
Impol, mag. Avgust Šibila, vodja 
razvoja Taluma d. d., dr. Sabina 
Koleša, generalna direktorica 
Direktorata za podjetništvo, 
konkurenčnost in tehnologijo na 
istem ministrstvu, in prof. dr. Borut 
Bratina, koordinator IOT na UM. 
Pomembno sta k razpravi prispevala  
dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ, 
in dr. Anton Habjanič iz Tehnocentra 
UM. Okroglo mizo je vodil Večerov 
novinar in urednik Srečko Klapš.

Osrednja ugotovitev je bila, da 
mora biti prenos znanja dvosmerni 
proces med fakultetami in podjetji, 
kjer v procesu aplikacije oboji nosijo 
svoj del odgovornosti.. Tudi o tem, 
da se v izobraževanje, razvoj in 

raziskovanje vlaga premalo denarja, 
so si udeleženci okrogle mize bili 
precej enotni, pri čemer so mislili 
predvsem na pristojne državne 
ustanove. Država naj bi še vedno 
posvečala premalo pozornosti 
ustvarjanju ugodnih pogojev za 
tuje (in tudi domače) investicije. 
Poudarili so, da podjetja potrebujejo 
raziskovalne inštitute, razvojne centre 
in laboratorije v svoji bližini, zato da 
bo pretok znanja med raziskovalci in 
gospodarstveniki ažuren in učinkovit. 
Kot enega izmed ključnih problemov 
je bil izpostavljen „beg mladih“ v 
tujino, predvsem sosednjo Avstrijo, 
ker v Sloveniji ne dobijo zaposlitev. 
Stanje glede tega naj bi bilo že prav 
katastrofično. Predsednik uprave 
Zavarovalnice Sava David Kastelic pa 
je opozoril na izobraževalni sistem, 
ki ne sledi potrebam gospodarstva, 
in pomanjkanju zavarovalniških 
kadrov, in se vprašal,  zakaj na 
univerzi ni programa za izobraževanje 
zavarovalničarjev?“ 

Ana Vovk Korže v razgovoru z Urošem Lobnikom

Iz tega nekaj zagotovo bo

Predstavila se je tudi brežiška fakulteta UM

V združevanju je moč
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Mojstri fine
obdelave kovin

Podjetje Stamle d.o.o., eden 
izmed krasov Cone Tezno, je bilo 
ustanovljeno leta 1992 in je v 
zasebni lasti. Glavne dejavnosti 
podjetja so  metalizacija in strojne 
obdelave, natančneje, CNC 
rezkanje, CNC struženje in brušenje. 
V vseh teh letih so si pridobivali 
zaupanje poslovnih partnerjev, ki 
jih podjetje ima po vsej Sloveniji 
in še več v tujini. Medtem ko 
na Slovenijo odpade okrog 10 

odstotkov vseh Stamletovih strank, 
jih je, kot je razvidno, v tujini kar 
okrog 90 odstotkov.

Kot pove direktor Leo Zavec je 
poslovni cilj podjetja jasen. »Zahteve 
in potrebe strank velja rešiti hitro, 
fleksibilno, zanesljivo, kakovostno 
in cenovno ugodno. Ekipa naših 
strokovnjakov opravi - tudi na lokaciji 
naročnika, ko je to mogoče - vse 
potrebno za pripravo individualne 

ponudbe po njegovi meri. Samo 
poklicati nas je treba in se bomo z 
veseljem dogovorili za sestanek.«

Temelj Stamletove dejavnosti je 
metalizacija. Leo Zavec nam pojasni, 
da metalizacija ponuja možnost 
nanosa različnih kovinskih in 
nekovinskih materialov na  
strojne dele. S tem površino 
oplemenitijo z namenskimi 
lastnostmi, ki ščitijo pred korozijo, 

Stamle d.o.o.

Poslovno proizvodno poslopje Stamleta ob Cesti k Tamu
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kavitacijo, obrabo, erozijo itd. 
Metalizacija je bila v začetku 20. 
stoletja izumljena v Švici in se 
danes uporablja v skoraj vseh 
industrijskih vejah, kot so proizvodnja 
letal, strojegradnja, železarstvo, 
avtomobilska, tekstilna, papirna 
in živilska industrija, žičarstvo, 
gradbena mehanizacija itd. Med 
postopki metalizacije pa našteje 
plamensko metalizacijo s praškom, 
pri čemer poznamo hladen in vroč 
postopek, plamensko metalizacijo 
z žico, elektroobločni sistem z žico, 
plazemsko metalizacijo oziroma 
keramične nanose Cr2O3, AlO2, 
TO2 in visoko hitrostno plamensko 
metalizacijo ali HVOF ter  
karbidne nanose.

In kakšen je namen metalizacije?
Leo Zavec: »Gre, kot že rečeno,  
za zaščito proti obrabi, koroziji in 
kemijskim vplivom ter za zaščito 
proti drsni obrabi, za boljšo 
elektroprevodnost, oplemenitenje 
novih delov, reševanje izmeta, 
popravilo izrabljenega dela, ležajne 
nanose, kot sta bron in beloležajna 
kovina, nenazadnje pa v tem 
okviru velja omeniti še namen 
dekorativnosti. Omenim naj še 
možnosti nanosa na kakršenkoli 
kovinski material in možnost nanosa 
kakršnegakoli materiala, recimo jekel, 
barvnih kovin, keramik itd. Metaliziran 
del se pri tem termično ne spremeni 
oziroma obremeni, vsako obliko je 
mogoče metalizirati.«

Seveda tudi v tak okvir sodi 
avtomatizacija procesa. To pomeni 
fleksibilnost, zelo dobro obdelavo,   
kot so struženje, rezkanje in brušenje, 
ter visoko natančnost. V dodajanju 
materiala je lahko – kot poudarja 
Leo Zavec - prisotnih več različnih 
elementov, na primer Cr, Ni, karbidi 
in podobno.  Nanose pa je mogoče 
meriti od stotink milimetra do  
nekaj milimetrov.

V Stamle d.o.o. strankam ponujajo 
tudi CNC strojne obdelave, s katerimi 
je mogoče obdelovati ravne in 
ukrivljenje površine. Kot pove naš 
sogovornik je rezkanje postopek 
odrezovanja, pri katerem opravlja 
orodje - rezkalo - rotacijsko glavno 
gibanje, podajalna gibanja pa so 
lahko rotacijska ali premočrtna. Pri 

Leo in Sandra Zavec
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večini obdelovalnih postopkov, kot 
sta na primer vrtanje in struženje,  je 
smer podajanja pravokotna na smer 
rezanja. Pri rezkanju se lega rezanja 
proti podajalni smeri neprestano 
spreminja. Pri kopirnem rezkanju  
se oblikujejo poljubno oblikovane 
površine, ko gre za profilna rezkala, pa 
so površine  oblikovane v prerezu.

In smo že pri CNC struženju, 
o katerem Leo Zavec pove nekaj 
več. »Najbolj razširjen postopek 
odrezavanja za obdelavo valjastih 
obdelovancev je struženje. Če 
orodje med delom niha, je mogoče 
stružiti nekatere neokrogle oblike 
in ravne ploskve. Glavno gibanje pri 
struženju je rotacijsko in ga opravlja 
obdelovalec. Raziskovanja pri 
struženju so dala vrsto zakonitosti, 
ki so osnove za vse postopke za 
odrezavanje kovin. Struženje zavzema 

približno štirideset odstotkov celotne 
obdelave z odrezavanjem.«

Tu je še brušenje kot postopek fine 
obdelave z odrezavanjem, s katerim je 
mogoče doseči veliko natančnost in 
izredno kakovost obdelane površine 
s točkovno omejeno plastifikacijo 
odrezka. Brus kot orodje ima veliko 
število rezil ali brusilnih zrn, ki so 
nepravilnih geometrijskih oblik. 
Posledično je vsako zrno drugačne 
velikosti in oblike, med seboj pa 
so povezana z vezivom. Sloj, ki ga 
odvzamemo z brušenjem, je zelo 
tanek, zato lahko dosežemo veliko 
natančnost. Za brušenje je značilna 
velika rezalna hitrost pri relativno 
majhnem podajanju, zato se material 
obdelovanca zmehča in posledično 
ga z lahkoto odrine. Brusimo lahko 
vse površine, ki smo jih prej naredili z 
znanimi postopki odrezavanja.

In še nekaj podrobnosti, ki 
krepijo profil družbe Stamle. V njej je 
zaposlenih devet do deset ljudi. Največ 
posla opravijo v Avstriji in Nemčiji ter 
Švici kot posredniku. V Coni Tezno 
imajo kar nekaj partnerjev, tako v 
vlogi kupcev kot ponudnikov. Sicer pa 
vizija podjetja sloni na težnji, ohraniti 
svoj položaj med sedanjimi ponudniki 
tovrstnih storitev, ostati konkurenčeni 
in se odzivati na spremembo tako 
hitro, kot zahteva trg. Ali, kot pravi 
Leo Zavec: »Naša osnovna naloga je 
izpolnjevati pričakovanja in zahteve 
kupcev in ohranjati dolgoročno 
partnerstvo. Vse to sloni na vrednotah, 
kot so usklajenost in ambicioznost, 
odgovornost in gospodarnost, 
spoštovanje in sodelovanje, in 
nenezadnje poleg skrbi za stranke 
tudi skrb za zaposlene, za katere je 
zaželeno, da občutijo pripadnost  
firmi. 



-  10  - 

V vojni ni nikoli dovolj krvi za 
svobodo, v času miru pa za potrebe 
zdravstva. Hvala bogu še vedno 
živimo v miru, ali vsaj brez vojne. V 
takšnih okoliščinah se je Cona Tezno 
v organizaciji Zavoda PPC Tezno 
odločila za krvodajalsko akcijo v 
dobrodelne namene. Kot vemo iz 
UKC Maribor in tudi drugih bolnišnic 
v Sloveniji že dalj časa prihajajo 
signali, da zmanjkuje zalog krvi za 
transfuzijske in druge, največkrat 
nujne medicinske posege.

H krvodajalski akciji, ki so jo izvedli 
24. oktobra v prostorih Gurmanskega 
hrama, saj avtobus, prirejen za te 
stvari, napovedanega dne iz tehničnih 
razlogov ni mogel pripeljati v 
Cono Tezno, so bila povabljena vsa 
podjetja in druge pravne osebe, ki 
delujejo na tem območju. Odziv je 
bil ugoden, saj se je za darovanje 
krvi prijavilo 39 oseb, kri pa jih je 
po zapovedanih kriterijih uspešno 
darovalo 37. Največji odziv je bil v 
podjetju TAM Europe, krvodajalci pa 
so prišli še iz   MIPS-a, Continentala 

Cona Tezno 
darovala kri za življenja

Humanitarna akcija

Prihod krvodajalcev iz TAM Europe

Širši pogled na vijolično sobo, kjer se je dogajalo
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Adria, Orodjarne Imenšek, Vamarja, 
MTSI-ja, M.R.Commerce, Laser Tehnike 
Marfin, Zavarovalnice Sava  in seveda 
iz Zavoda PPC Tezno.

V pripravi akcije je sodelovalo tudi 
Območno združenje Rdečega križa 
Slovenije, strokovno pa jo je izpeljalo  
osebje Centra za transfuzijsko 
medicino UKC Maribor pod vodstvom 
zdravnice Petre Leber, specialistke 
za transfuziologijo. Zapišimo, da bo 
tovrstna akcija v pomladnih mesecih 
znova izpeljana in da je upati na 
še večji odziv. Darovanje krvi bo 
izpeljano v popoldanskih urah.  Med darovalci je bil tudi Darko Delič, direktor MIPS

Maja Vintar, duša akcije, je tudi darovala kri
Direktor TAM Europe Zhau Yu
in sekretar območnega RK Metod Dolinšek z roko v roki

Ekipa iz UKC Maribor, ki je uspešno izpeljala darovanje krvi
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Slovenske enote Hansa-Flexa 
se ponašajo s kratkim odzivnim 
časom, s stalno rastočim številom 
podružnic in vozil mobilnega servisa 
za takojšnjo pomoč pri hidravličnih 
sistemih, dodelano servisno tehniko, 
takojšnjo usposobitvijo na kraju 
uporabe, kompletno opremo in 
zalogo rezervnih delov za montažo, 
demontažo in izdelavo gibkih 
hidravličnih cevi. Poleg Maribora 
oziroma Cone Tezno slovenske 
podružnice Hansa-Flexa najdemo 
še v Ljubljani, Novem mestu, Murski 
Soboti in na Ptuju.

Hansa-Flex je tipična zgodba, ki jo 
je spisalo (in jo še piše) življenje. Tej 
blagovni znamki se je namreč uspelo 
od lokalnega dobavitelja rezervnih 
delov zavihteti k svetovnemu 
ponudniku sistemov na področju 
hidravlike. Na začetku je bil  bil mož 
in njegova ideja. Leta 1962 je mladi 
zastopnik Joachim Armerding v 
Bremnu začel s proizvodnjo in z 
dostavljanjem nadomestnih cevnih 
vodov za oljno hidravliko, ki je v tem 
času postala aktualna. Od podjetja 
z enim samim zaposlenim, ki je 
delovalo na lokalni ravni, se je to v 

več kot 50-letni zgodovini razvilo v 
koncern, ki deluje na globalni ravni. 
Za stranke danes skrbi več kot 3200 
sodelavcev v okoli 400 podružnicah 
na vseh petih celinah. V Sloveniji jih 
je pet, mariborska z imenom Hansa-
Flex-Nova d.o.o. se je nedavno tega 
naselila v Coni Tezno.

Oskrba z rezervnimi deli s 
hidravličnimi cevmi in priključnimi 
deli še vedno zavzema velik delež 
poslovanja družbe. Hansa-Flex 
proizvaja in dostavlja v Nemčiji 
proizvedene kakovostne cevne vode, 
armature, tehnične priključke in 
dodatke za podjetja vseh velikosti 
– od malih do svetovnih koncernov. 
Hansa-Flex je danes v panogi fluidov 
eden izmed največjih ponudnikov 
sistemov na svetovni ravni. Čedalje 
več strank zaprosi za rešitve za celotni 
hidravlični sistem iz ene roke. S tem 
pridobijo prednost medsebojnega 
delovanja stranki prilagojenih storitev 
Hansa-Flexovih visoko specializiranih 
strokovnih podjetij. Preko svojega 
svetovnega omrežja podružnic 
pokrivajo tako v celoti raznolikost 
fluidne tehnologije. Kompetence 
firme za prvo opremo zajemajo 
izdelavo agregatov in inženiring, 
popravilo valjev in tesnila, izdelavo 
posebnih cevi in armatur ter serijsko 
izdelavo cevnih vodov  
in cevovodov.

Hansa-Flex ima obsežne 
izkušnje in odlične reference v  

Hansa-Flex, 
mednarodni »zakon« za 
hidravlično tehnologijo, 
sedaj tudi v Coni Tezno

Začelo se je z »one man bandom«

Primož Poljanec, direktor mariborskega Hansa-Flexa
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gradbeništvu,  rudarstvu in gradnji 
predorov, kmetijstvu in poljedelstvu, 
gozdarstvu, odstranjevanju odpadkov 
in recikliranju, kemični industriji, 
transportu in logistiki znotraj podjetja, 
pomorskem gospodarstvu, distribuciji 
električne energije, železnici 
in strojništvu ter projektiranju 
industrijskih naprav.

Hansa-Flex-Nova d.o.o. Maribor 
pokriva Maribor z okolico in koroško 
regijo. V podjetju so zaposlene  štiri 
osebe oziroma dva hidravličarja v 
delavnici, eden na terenu z mobilno 
delavnico ter komercialistka. Kot so 
povedali je njihova temeljna vizija 
še naprej biti zanesljiv dobavitelj in 
partner podjetjem, ki potrebujejo 

hitre in celovite rešitve v hidravliki. 
Ob tem dodajmo, da bo v začetku leta 
2017 odprta še šesta poslovalnica v 
Sloveniji, v gorenjskem Naklem, kjer 
bo poudarek predvsem na industrijski 
hidravliki. V Ljubljani pa so v fazi 
odpiranje posebne servisne delavnice 
za hidravlične cilindre. 

Ekipa mariborskega Hansa-Flexa

Od priprave ... ... do dostave
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Gospodarska kriza je potrošnike 
prisilila k varčnejšemu obnašanju 
in drugačnemu razmišljanju tudi 
pri odločanju o nakupu novega 
avtomobila. Vse več ljudi se odloča 
za popravilo svojega »starega« 
avtomobila, pri tem pa so preudarni 
in čedalje pogosteje posegajo po 
nadomestnih delih, ki so bistveno 
cenejši od originalov. Pri tem je 
zelo pomembna izbira in vgradnja 
kakovostnih nadomestnih delov, ki so 
enakovredni originalnim, ter pravilna 
kleparska in ličarska obdelava, ki 
lahko bistveno podaljša življenjsko 
dobo vozila, saj prepreči rjavenje in s 
tem njegovo propadanje.

Ponudba nadomestnih 
avtomobilskih delov je velika, zelo 
pomembno pa je, kako se v tej 
ponudbi znajti, kako priti do najboljše 
in hkrati cenovno najugodnejše 
rešitve. Takšne možnosti se zdaj 
krepijo tudi v Coni Tezno, kjer se 
je v Perhavčevi 24 pred kratkim 

ustalilo podjetje 123avtodeli d.o.o. 
V družbi zagotavljajo, da potrebe in 
želje svojih strank uresničuje hitro 
in na visoki kakovostni ravni, kar 
potrjujejo z garancijskimi jamstvi. 
Njihova ponudba namreč zajema 
širok izbor rezervnih in nadomestnih 
delov s certifikati kakovosti vseh 
svetovnih avtomobilskih blagovnih 

znamk po zelo ugodnih cenah.  
Podjetjem ponuja tudi različne oblike 
sodelovanja, s katerim si zagotovijo še 
dodatne cenovne ugodnosti.

V podjetju 123avtodeli zagotavljajo 
hitro dobavo naročenega blaga 
in strokovno pomoč, vse dni v 
tednu, tudi ob sobotah. Zavedajo 
se, da je hitra in zanesljiva dostava 
avtomobilskih delov do naročnika 
ključnega pomena, zato naročilo, ki 
je oddano do 9:30, kupec/naročnik 
prevzame še isti dan v njihovi 
poslovalnici v Mariboru. Naročila, 
oddana po 9:30, pa je možno prevzeti 
naslednji delovni dan.

Za naročene izdelke, ki jih naročnik 
ne želi ali ne more osebno prevzeti, 
imajo v podjetju 123avtodeli urejeno 
prožno in ekspeditivno rešitev. Na 
željo kupca jih pošljejo po pošti še isti 
dan, ko jih dobijo v skladišče, možen 
pa je tudi – kot že rečeno - osebni 
prevzem v poslovalnici v mariborski 
Coni Tezno. 

Gospodarska kriza 
je vplivala na trgovino z 

rezervnimi deli

123avtodeli, novinec v Coni Tezno

Izrez iz bogate ponudbe

Poslopje 123avtodelov v Perhavčevi ulici
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Andragoški zavod Maribor-
Ljudska univerza je nosilec 
konzorcija dveh projektov, 
financiranih s strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport 
ter Evropskega socialnega sklada. 
To sta Javni razpis za pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc 
od 2016 do 2019 ter Javni razpis za 
financiranje dejavnosti informiranja 
in svetovanja ter za ugotavljanje 
in vrednotenje neformalno 
pridobljenega znanja od 2016 do 
2022. V okviru tega se odpirajo 
nove in vsem dostopne možnosti 
odraslih zaposlenih za pridobivanje 
novih znanj, ki jih potrebujejo 
oziroma jih bodo potrebovali pri 
svojem poklicnem delu.

Tako Andragoški zavod Maribor 
skupaj s partnerskima organizacijama 
Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica 
in Zavodom Antona Martina Slomška 
izvaja svetovanje o možnostih 
izobraževanja in učenja odraslih. 
Izobraževalno svetovanje je 
namenjeno zaposlenim, praviloma 
največ tistim s srednjo poklicno šolo, 

ki potrebujejo dodatna usposabljanja, 
kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi 
potreb na trgu dela. Izobraževalno 
svetovanje, ki je brezplačno, je 
mogoče izvesti v prostorih delodajalca 
ali na naslovu Andragoškega 
zavoda. Cilj svetovalnega pogovora 
je, da se posameznik lažje vključi v 
izobraževanje.

V okviru drugega projekta splošnih 
in poklicnih usposobljenosti se 
zaposlenim z največ 4-letno srednjo 
šolo in praviloma starejšim od 45 let 
nudijo tudi možnosti brezplačnega 
izobraževanja. Pri tem bodo v letu 
2017 namenjali veliko prostih mest 
vključevanju v 60-urni program 
računalniške pismenosti za 
odrasle. V okviru tega programa si 
lahko zaposleni pridobijo temeljno 
računalniško znanje za potrebe 
poklicnega dela in vsakdanjega 
življenja. Vsebina programa je 
naslednja:  
• temeljna informacijska znanja 

(poznavanje računalnika, delo z 
računalnikom, delo s podatki); 

• izdelava in oblikovanje besedil 

(osnove urejevalnika besedil, 
urejanje dokumentov, vstavljanje 
tabel, tiskanje datotek);

• uporaba interneta (osnove 
interneta, uporaba spletnega 
brskalnika, iskanje po spletu);

• uporaba elektronske pošte 
(osnovna uporaba in urejanje 
elektronske pošte).

S programi temeljnih in poklicnih 
kompetenc želijo partnerji projekta 
– poleg že omenjenih tudi fundacija 
za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 
Prizma, ustanova – pozitivno 
vplivati na višjo stopnjo znanja, 
usposobljenosti in motivacije 
zaposlenih.

Dodatne informacije je mogoče 
dobiti na naslednjih kontaktnih mestih:
•  Andragoški zavod Maribor-LU, 02 / 

234 11 11
• Spletna stran: http://www.

azm-lu.si/projekti/419-
kompetence-2016-2019 

• http://www.azm-lu.si/
svetovalno-sredisce-maribor/427-
svetovanje-2016-2022

S svetovalno podporo  
do izobraževalnih možnosti  

za nova znanja

Dodatno izobraževanja za odrasle

Nove možnosti za nova znanja



Izboljšajte svoje 
trženje in odnos s kupci!

Verusova šola marketinške prakse 

Ali znate oblikovati marketinško 
zgodbo, ki prepriča, in vzpostaviti 
pristen odnos s strankami? Se vam 
dogaja, da se obseg in število rednih 
strank zmanjšuje, nove stranke pa 
je vedno težje pridobiti? Sredstev za 
marketing je vedno manj, odzivi pa 
slabši. Če ste se pri zgornjih besedah 
zamislili, potem je zagotovo čas, 
da malo prevetrite svoje tržne in 
marketinške aktivnosti in se udeležite 
Šole najboljše marketinške prakse, 
ki jo je Verus marketinška agencija 
s klicnim centrom odprla v mesecu 
oktobru v Coni Tezno.

Agencija Verus je že vrsto let 
locirana pri starem vhodu v Cono 
Tezno. V petnajstih letih delovanja 
so za vrsto tujih in domačih podjetij 
pridobili ogromno praktičnih znanj na 
področju marketinga in učinkovitega  
odnosa s strankami, preizkusili številne 
prijeme, ki povedo, kaj na trgu deluje 
najbolje. V zadnjih petih letih so izvedli 
več kot šeststo dogodkov in okrog 
tisoč promocij na prodajnih mestih. 
Za svoje delo so prejeli tudi svetovno 
priznano nagrado Effie za učinkovitost 
v komuniciranju. Ker se zavzemajo za 
širitev dobre marketinške prakse in 
izmenjavo izkušenj, so se odločili, da to 
znanje in izkušnje delijo z vsemi preko 
Verusove šole marketinške prakse.

Verusova šola obravnava teme 
s področja marketinga, trženja 
in tržnega komuniciranja, ki so 
praktično naravnane in predstavljajo 
nujno potrebna znanja v vsakem 
podjetju. Dober izdelek namreč še 
ni garancija za dober posel. Vse je 
odvisno od učinkovitega tržnega 
komuniciranja. Prednost Verusove 
šole je individualen pristop in delo 
v majhnih skupinah. Udeležencem 
namreč želijo pomagati do lastnega 
recepta uspešnega komuniciranja s 

strankami in na trgu.

Prva dva seminarja sta bila 
izvedena 13. in 15. oktobra. Prvi dan 
je bil posvečen temi z naslovom 
Kako oblikovati ponudbo, da ni 
moč reči ne. Kako zastaviti dobro 
marketinško zgodbo, ki prepriča, saj je 
oblikovanje konkurenčnih prednosti 
pred ostalimi in kako izstopati na trgu 
osnova preživetja vsakega podjetja. 
Vsi zaposleni v podjetju morajo vedeti, 
kdo ste, kaj predstavljate, kaj so vaše 
vrednote in fizični dokazi, prodajni 
argumenti, zakaj bi nekdo kupil od vas. 

Uspešno telefonsko trženje 
in servis strank je bila vodilna nit 
petkovega seminarja. Le v malo 
podjetjih znajo izkoristiti vsak 
klic kot priložnost, da s stranko 
navežejo pristnejši odnos, tudi 
če gre za reklamacijo. Udeleženci 
so poslušali številne primere 
pogovorov, spoznali, kaj je dobra 
struktura dohodnega in odhodnega 
klica in kako je moč dogovoriti 
sestanke. Izvedeli so, kakšna je 
prava umetnost komuniciranja 
s strankami, kako z aktivnim 
poslušanjem in postavljanjem skrbno 
izbranih vprašanj  priti do boljšega 

razumevanja stališč in problemov 
sogovornika. Zelo malo podjetij se 
zaveda, da je dejansko dobro izveden 
servis strank daleč najdonosnejši 
kanal tržnega komuniciranja!

Učilnica, kjer je potekala 
prva Verusova šola marketinške 
komunikacije, je bila – kot je povedala 
direktorica Tanja Verhovnik - oba 
dni nabito polna. In kakšni so bili 
komentarji udeležencev?   Anja 
Slapšak, BBT Trzin: »Praktična, jasna, 
enostavno razumljiva...super je bilo!« 

Luka Topolovec, Equaleyes   
„Verusova šola marketinške prakse 
je za vse, ki želijo dobiti ‚hands 
on‘ izkušnje glede komunikacije 
s strankami. Je ena izmed boljših 
investicij, ki jih posameznik lahko 
naredi za svoj napredek v prodaji.« 

Monika Smrtnik, Združba IP:  
»Šola je bila zelo učinkovita, ker smo 
se veliko naučili, ne glede na to, da 
smo iz iste stroke.« 

In še vprašanje za Tanjo Verhovnik, 
kdaj bo naslednja Verusova šola 
marketinške prakse. »Že januarja!«, je 
bil odgovort kratek in jedrnat. 
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Tanja Verhovnik podaja svoje izkušnje obiskovalcem šole



Maribor pri nas vodilen,
priložnost tudi za Cono Tezno

 Ekološko-gospodarski projekt Wcycle

Predstavitev projekta Wcycle je 
na Evropskem tednu regij in mest v 
Bruslju meseca oktobra  pritegnila 
veliko pozornosti in zanimanje 
držav članic EU. Predstavitvi je sledil 
tudi nekdanji evropski komisar za 
okolje dr. Janez Potočnik, ki je 
mariborskemu županu dr. Andreju 
Fištravcu potrdil, da je usmeritev v 
krožno gospodarstvo racionalen in 
ekonomsko najbolj smiseln odgovor 
na izziv ohranjanja naravnega okolja in 
naravnih virov ter hkrati zagotavljanja 
življenjskega standarda na današnjem 
nivoju. Te teme smo se dotaknili že v 
prejšnji številki Contacta, a je od tedaj 
njen pomen še narastel.

Projekt Wcycle so namreč v okviru 
strokovnega posveta z naslovom 
Prehod Maribora v krožno 
gospodarstvo predstavili 18. oktobra  

tudi v Mariboru, s čimer sta naše mesto 
in regija postala v Sloveniji vodilna 
na tem strateškem, dogoročnem 
ekološkem (in gospodarskem hkrati) 
projektu. Upamo, da se bo njegov 
dobri duh razširil tudi v Cono Tezno. 
Tudi zato, ker je v njeni neposredni 
bližini komunalno podjetje Snaga, 
ki bo eno od vodilnih v našem, 
mariborskem delu evroprojekta 
Wcycle. Njegova vizija je, da tudi 
najmanjši drobec odpadkov, ki  
nastane med proizvodnjo, mora  
romati nazaj v reciklažni postopek. 
Projekti, združeni pod imenom  
Wcycle Maribor, bodo poleg Snage 
povezovali še dve sodelujoči podjetji 
v večinski javni lasti, in sicer Nigrad ter 
Energetiko.

Na strokovnem posvetu v 
Narodnem domu je med drugimi 

sodeloval tudi predstavnik norveške 
agencije Mepex Geir A. Sorensen, ki 
svetuje norveški vladi. Ta dosledno 
uresničuje strategijo krožnega 
gospodarstva v vseh porah javnega 
življenja na Norveškem. V drugem 
delu posveta, pred okroglo mizo, se 
je avditoriju pridružila tudi ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak.

»Če boste šli po tej začrtani 
poti, boste zmagovalci.« S temi 
besedami je Geir Sorenson uvedel 
predstavitev primerov dobrih 
praks krožnega gospodarstva na 
Norveškem.  Mariborski župan dr. 
Andrej Fištravec pa mu je »odgovoril«: 
»Prehod v krožno gospodarstvo, h 
kateremu smo se zavezali v Mariboru, 
začenjamo s tremi javnimi podjetji, saj 
želimo dajati zgled, hkrati pa dokazati, 
koliko strokovnega znanja je med 
zaposlenimi in kako pomembno je za 
prihodnost povezovanje.«

Skratka, Wcycle je strateški razvojni 
model mesta Maribor kot urbanega 
središča na področju celovitega 
ravnanja z vsemi na tem področju 
nastalimi odpadki na temelju politike 
krožnega gospodarstva kot novega 
ekonomskega modela materialnega, 
energetskega in vodnega 
gospodarstva, uporabe predelanih 
odpadkov, energije in vode kot novih 
virov. S tega stališča je povezovanje 
Snage, Nigrada in Energetike povsem 
logično. Snaga bo kot zbiralec 
odpadkov v sortirnici za mešane 
komunalne odpadke te pripravila  
na reciklažo, seveda pa kot  
komunalni izvajalec gospodarske 
javne službe ravnanja z odpadki  
zbere tudi druge vrste odpadkov. 
Gradbeni bodo tako služili Nigradu 
za predelavo v polnila in kompozite, 
lahka frakcija pa Energetiki v 
pirolitičnih postopkih. 
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Geir A. Sorensen med nastopom v Narodnem domu



Krepitev zdravja 
zaposlenih na delovnem mestu

Projekt, ki obeta

V prvi polovici leta je v 
sedmih regijah potekal niz 
strokovnih posvetov v okviru 
projekta Vseslovenska kampanja 
za ozaveščanje delodajalcev za 
ohranjanje in krepitev zdravja 
zaposlenih na delovnem mestu. Gre 
torej za zelo aktualno in občutljivo 
reč, ki terja korenite posege. Eden 
od posvetov je bil izpeljan tudi v 
organizaciji Štajerske gospodarske 
zbornice. Častna pokroviteljica 
projekta je dr. Anja Kovač Mrak, 
ministrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti.

Po njenih besedah je ta namenjen 
dvigu ozaveščenosti in informiranosti 
strokovne in splošne javnosti o 
pomenu promocije zdravja na 
delovnem mestu (PZD) ter koristih, 
ki jih ta prinaša. V okviru projekta so 
bile izvedene številne informativno-
promocijske aktivnosti, kot so 
organizacija strokovnih regijskih 
posvetov, izdajanje spletnega 
newslettra s področja PZD ter izvedba 
natečaja za delodajalce za izbor 
inovativnih in učinkovitih dobrih 
praks s področja PZD.

Glavni namen posvetov je bil 
informirati in ozavestiti delodajalce, 
zaposlene ter strokovno in drugo 
zainteresirano javnost o promociji 
zdravja na delovnem mestu ter 
koristih, ki jih ta prinaša. Namen 
posvetov je bil tudi odpiranje prostora 

za širšo razpravo o promociji zdravja 
na delovnem mestu v slovenskem 
prostoru, medsebojno podporo 
delodajalcev pri njenem načrtovanju 
ter za širjenje primerov dobrih praks 
promocije zdravja na delovnem mestu. 
Od projekta je pričakovati povečanje 
izvajanja ukrepov za ohranjanje 
in krepitev zdravja zaposlenih 
na delovnem mestu v slovenskih 
delovnih organizacijah ter posledično 
izboljšanje zdravja prebivalstva, 
zvišanje skrbi za zdravje in zmanjšanje 
rabe zdravstvenih storitev.

 Na podravskem regijskem posvetu 
na sedežu ŠGZ je njena direktorica 
mag. Aleksandra Podgornik 
poudarila, da je skrb za zdravje 
odgovornost vseh deležnikov, tudi 
delodajalcev. Zagotavljanje varnega 
in zdravega dela zmanjšuje število 
nezgod in bolezni, povezanih z 
delom, poleg tega pa tudi pomembno 
prispeva k širši poslovni uspešnosti 
podjetij. ŠGZ v sklopu kampanje 
aktivno sodeluje pri informiranju in 
promociji zdravja na delovnem mestu 
preko svojih komunikacijskih kanalov 
ter promovira natečaj za delodajalce 
za izbor najboljših in najučinkovitejših 
ukrepov na tem področju.

Igor Hrast, direktor Izobraževalno 
raziskovalnega inštituta Ljubljana, 
pa poudarja, da le zelo majhno 
število mikro-, malih- in srednjih 
slovenskih organizacij promocijo 

zdravja na delovnem mestu dejansko 
načrtuje, izvaja in vrednoti, in to 
kljub dokazanim številnim koristim 
promocije zdravja na delovnem 
mestu tako za zaposlene kot za 
delodajalce. Zanemariti pa ne gre niti 
zakonskih obvezanosti delodajalcev k 
načrtovanju, izvajanju in vrednotenju 
promocije zdravja na delovnem 
mestu. Po Hrastovih besedah so glavni 
razlogi za takšno neobetavno stanje 
predvsem pomanjkanje praktičnih 
znanj, konkretnih pripomočkov in 
podpore, četudi so delodajalci zelo 
motivirani za izvajanje ukrepov 
promocije zdravja na delovnem 
mestu. Po mnenju Igorja Hrasta mora 
promocija zdravja na delovnem mestu 
postati trajen element poslovnega 
modela vsake organizacije.

 Marjeta Hedl Škrinjar, direktorica 
kadrovsko-pravne službe v podjetju 
Swatycomet, je predstavila primer 
dobre prakse promocije zdravja na 
delovnem mestu. V Swatycometu so 
pred tremi leti začeli izvajati projekt 
Smer zdravje, ki temelji na jasnih 
ciljih, vključenosti vseh akterjev 
in uvajanju sprememb, vključno s 
spreminjanjem nezdravih navad. 
S timom za zdravje in 21 internimi 
promotorji zdravja spodbujajo 
zdrav način življenja in varnost pri 
delu s pomočjo številnih aktivnosti. 
Poudarila je, da zdravje zaposlenih v 
Swatycometu obravnavajo celostno, s 
preventivnimi ukrepi, preprečevanjem 
nezgod in poklicnih bolezni, programi 
dobrega počutja ter programi, kot so 
vsakoletni teden zdravja, družinski 
dan na Rogli ter športne aktivnosti 
na srečanjih zaposlenih ter v sklopu 
športno-rekreativnega društva. 
Rezultati so med drugim vidni tako 
pri zmanjšanju bolniških staležev in 
nezgod pri delu kot tudi pri večjem 
zadovoljstvu zaposlenih. 
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Zaposleni potrebujejo sproščen počitek in malico
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Šest odličnikov, 
ki so lahko za zgled

Podjetniški zmagovalci v Podravju

V oktobru so bili v osredju 
pozornosti letošnji podjetniški 
zmagovalci Podravja. Gre za sedaj 
že tradicionalni izbor najboljših, 
ki ga pripravljajo v Štajerski 
gospodarski zbornici.

V akciji so sodelovali tudi bralci 
Večera, ki so z glasovanjem odločali 
v eni od šestih kategorij, namreč 
o izboru najbolj priljubljenega 
podjetja v Podravju.  V ostalih petih 
kategorijah (veliko podjetje, srednje 
veliko podjetje, majhno podjetje, 
mikro podjetje in naj zaposlovalec) 
sta odločili strokovni komisiji. O 
najboljšem podravskem zaposlovalcu 
so odločali le med srednje velikimi 
in velikimi podjetji, izbrali so samo 
eno podjetje. Kazalniki, ki so jih 
upoštevali pri izboru, so zajemali 
indeks rasti bruto plač v podjetju 
med letoma 2014 in 2015, indeks rasti 
števila zaposlenih v istem obdobju, 
spodbujanje inovativnosti v podjetju, 
predstavitev aktivnosti na področju 
izobraževanja in usposabljanja ter 

predstavitev aktivnosti s področja 
družbene odgovornosti. Za prihodnji 
izbor naj podjetja Podravja bodo 
kazalnike razširili in dali poseben 
poudarek takšnim, kot so skrb za 

zdravje zaposlenih, vzgoja lastnega 
kadra in štipendiranje, odnos do 
starejših delavcev in invalidov, načini 
komuniciranja z zaposlenimi  in 
podobno. V prihodnje nameravajo 

Zgodilo se je v mariborskem Narodnem domu

Marko Lukić, direktor Lumarja Jernej Čokl, predsednik uprave Impola



člani komisije podjetja, ki bodo prišla 
v ožji izbor, pred odločitvijo obiskati, 
kar letos ni bilo predvideno.

Strokovna komisija pod vodstvom 
dr. Romana Glaserja, predsednika 
Štajerske gospodarske zbornice, 
ki je izbirala najboljše v štirih 
kategorijah po velikosti podjetij, je 
sprva opravila ožji izbor, saj je bilo v 
širši izbor povabljenih 220, po javno 
objavljenih podatkih najboljših 
podravskih podjetij. Podjetja so 
ocenjevali na podlagi kazalnikov iz 
javno dostopnih baz po naslednjih 
področjih: kazalniki donosnosti, 
finančna moč, družbena relevantnost v 

regiji kakor tudi dinamika sprememb v 
poslovanju med letoma 2014 in 2015. 
»Točkovanje razmerij med podjetji je 
bilo izvedeno preko standardizacije 
dosežka posameznega podjetja na 
enem kazalniku v okviru dosežka 
vseh podjetij iste velikostne skupine 
na istem kazalniku. Končna ocena 
je seštevek standardizirane ocene 
podjetja glede na vse kazalnike, 
vsak kazalnik pa ima v končni oceni 
enako težo,“ je precej zapleteno 
formulo izbire pojasnil Glaser in tako 
posredno potrdil, da so skušali biti 
pri ocenjevanju povsem objektivni. 
V komisiji so bili preizkušeni člani, ki 
znajo dobro brati bilance, tudi če in 

ko se v njih «skriva» kaj, kar bi lahko 
zameglilo realno stanje v podjetju.

In kdo so bili letošnji zmagovalci 
akcije Štajerske gospodarske 
zbornice?  Slovenjebistriški Impol 
je bil prvak med veliki podjetji, 
mariborski Primat med srednje 
velikimi, Em.Tronic med majhnimi  
in Založba Forum Media med 
mikropodjetji. Za najboljšega 
podravskega zaposlovalca so 
prepoznali mariborsko podjetje 
Lumar, pri bralcih Večera pa se je za 
najbolj priljubljeno izkazalo hočko 
podjetje Ledinek Engineering. 

Razdrobljenost
po slovensko

Tuje naložbe

„Slovenija ima kakšnih 300 
industrijskih, poslovnih in obrtnih con, 
kar nam veliko pove o politiki na tem 
področju v preteklosti. Veliko jih je 
nezasedenih in nerazvojno naravnanih. 
To je posledica politike, ko mora imeti 
praktično vsaka vas svojo obrtno cono,“ 
je o potencialnem prihodu Magne 
Steyr v Maribor, ki bi v regijo prinesel 
okoli tri tisoč delovnih mest, poleg 
tega pa še o petih visokotehnoloških 
investicijah v nerazvitih območjih 
Slovenije, dejal državni sekretar na 
ministrstvu za gospodarstvo Aleš 
Cantarutti. S tem je opozoril na 
težave razdrobljenosti že tako majhne 
Slovenije. Za neke manjše zadeve je 
to primerno, za velike projekte, ki bi 
prišli v Slovenijo, pa ne. „Ne moremo 
biti vsi za vse, treba je določiti namen 
posameznih področij in jih spodbujati,“ 
je poudaril in dodal, da zato poskušajo 
usmeriti investicije v zapostavljena 
področja, kot so Pomurje, Pokolpje, 
Maribor z okolico itd.

Visokotehnološke investicije, ki 
so povezane s slovenskimi ključnimi 
gospodarskimi panogami, kot 
je avtomobilska, so po njegovih 
besedah ključ do uspeha, saj vsak 

investiran evro vrnejo s tremi ali pa 
štirimi evri. Vsako ustvarjeno delovno 
mesto v takšni gospodarski panogi 
tako ustvari še tri ali štiri delovna 
mesta drugod med dobavitelji, je 
dodal. „Nič ne naredimo, če vso to 

hi-tech zadevo pripeljemo iz tujine, 
ambicija je, da pripeljemo investicije 
na področjih, kjer smo močni, tam 
se lahko vključi slovensko malo 
gospodarstvo,“ je Cantarutti pojasnil 
načrtovane sinergije. 
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Aleš Cantarutti
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Okolje in družba bosta veliko 
pridobila, če bo gospodarstvo 
zavzelo odgovorno držo in se začelo 
zavedati, da želja po dobičku ne 
sme vedno prevladati nad željo po 
zmerni porabi virov. Trajnostno 
podjetništvo ima visoke cilje – 
spremeniti svet na bolje in se 
izogniti količinskemu materialnemu 
razvoju ter zlorabljanju okolja in 
naravnih virov.

Bolj zeleno, bolj konkurenčno

Trajnostno podjetništvo spodbuja 
konkurenčno in zeleno gospodarstvo, 
ki bolj preudarno izkorišča naravne in 
človeške vire. Z manjšo porabo goriv 
in bolj prožnimi delovnimi procesi 
bodo podjetja laže preprečevala 
propadanje okolja, izgubo biotske 
raznovrstnosti, nepotrebno porabo 
virov in neučinkovito proizvodnjo. 
Trajnostno gospodarjenje, ki dobro 
razume okolje, krepi ekonomsko, 

družbeno in okoljsko povezanost.
Novi delovni procesi in zelene 

tehnologije so odvisni tudi od 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, od t. i. pametnega 
omrežja, ki povezuje delovanje 
podjetja ter lokalno in globalno 
skupnost. Podjetje, ki modro preplete 
vse te elemente, bo v konkurenčni 
prednosti pred drugimi. Daljnovidnost 
je v primeru trajnostnega podjetništva 
še posebej zaželena lastnost.

Zeleno podjetništvo podaja  
roko sodobni ekonomiji

POZITIVNE SPREMEMBE V DRUŽBI SO NA VIDIKU. REŠITEV ZA ZAGATE SODOBNEGA GOSPODARSTVA, KOT SO DEGRA-
DACIJA OKOLJA, SLABŠANJE BIOTSKE SLIKE IN NEUČINKOVITA PROIZVODNJA, JE V ZELENEM PODJETNIŠTVU, KI DELUJE 

SONARAVNO, KI  JE PRIJAZNO DO OKOLJA IN LJUDI.

Tako naprej ne bo več šlo



Kako svoje podjetje usmeriti v 
trajnostno poslovanje?

Podjetja, ki želijo biti trajnostno 
naravnana ter imajo med svojimi 
poslanstvi tudi skrb za okolje in družbo, 
imajo pomembno skupno točko 
– želijo si dolgoročnih sprememb. 
Gospodarstvo in družba se spreminjata 
s svetlobno hitrostjo, zato se morajo 
podjetja ozirati za menedžerji, ki imajo 
vizionarske sposobnosti in znajo 
krmariti svojo ekipo na dinamičnem 
valu sprememb. Takšni voditelji se 
odlikujejo po tem, da prepoznajo nove 
možnosti za harmonično življenje na 
našem planetu ter priložnosti za rast in 
povezovanje.

Za uspešno vodenje podjetja po 
načelih trajnostnega menedžmenta 
ni dovolj le osebna zavzetost za 
pozitivne spremembe v družbi, 
nujno je treba poznati gospodarske, 
družbene in okoljske vidike 
trajnostnega razvoja.

Kako biti uspešen v 
trajnostnem podjetju? Odgovor 
skriva preteklost. 
Zadajte si višje cilje in zaupajte svoji 
drzni ideji. 

Nekaj odgovorov skriva tudi 
preteklost – poglejte nazaj in v 
preteklosti odkrijte svojo prihodnost. 

Osredotočite se na ljudi – 
reorganizirajte notranje strukture in 

postanite okretnejši. 
Zavedajte se koristi odpadkov – 

tudi v odpadkih se skriva vrednost. 
Svoje glavne poslovne dejavnosti 

postopno nadgrajujte z ekološkimi 
izboljšavami. 

Vaš cilj naj bo rast s pomočjo 
trajnostne naravnanosti, dobiček 
ponovno investirajte za spodbujanje 
trajnostne rasti. 

Vaše lokalno okolje naj ima 
globalne razsežnosti. 

Strategija za prihodnje 
desetletje
Evropska unija je sprejela strate-
gijo Evropa 2020. Ta spodbuja 
konkurenčnejše in bolj zeleno 
gospodarstvo, ki gospodarneje 
izkorišča vire. Cilji strategije  
se nanašajo na zaposlovanje, 
inovacije, izobraževanje, socialno 
vključenost in podnebje oziroma 
porabo energije.

Top trije zeleni velikani: zakaj 
so trajnostne blagovne znamke 
uspešne?

Med tujimi podjetji, ki veljajo za 
pomembne zelene velikane v 
gospodarstvu, je tudi podjetje 
Jessice Alba – The Honest Company, ki 
potrošnike nagovarja, da z nakupom 
njegovih kozmetičnih izdelkov 
podpirajo raziskave in izobraževanje. 

Tudi modna znamka za oblačila za 
prosti čas Patagonia je podjetje, 
predano družbeni odgovornosti. 
Dobiček, ki ga ustvarijo, želijo deliti 
s skupnostjo in okoljem. Lani so 
za okolje donirali kar 6,2 milijona 
dolarjev. Tretje najuspešnejše 
tuje zeleno podjetje je Seventh 
Generation, ki izdeluje naravna 
čistila in se zavzema za ozaveščeno 
potrošništvo. Podjetje verjame, 
da lahko pripomore k pozitivnim 
spremembam v družbi. 

ŠTUDIJ, KI SLEDI 
TRAJNOSTNEMU 
GOSPODARSTVU

Študij na podiplomskem pro-
gramu Management trajnostnega 
razvoja na Fakulteti za manage-
ment Univerze na Primorskem v 
Kopru študenta opremi z znanji in 
vrednotami za uvajanje pozitivnih 
sprememb v družbo. Kot prvi v 
Sloveniji so študij akreditirali leta 
2009, sledi pa hitremu razvoju na 
področju trajnostnega gosp-
odarstva. Študij je interdisciplin-
aren, izvajajo ga skupaj s fakulteto 
za humanistične študije, fakulteto 
za vede o zdravju in fakulteto za 
turistične študije – Turistica. 



Legendarnih 
tamičev praktično 
ni več, na cesti, pa 
še to praviloma 
stranski, ga je 
mogoče videti 
res zelo redko. 
A tudi spodnje 
postaje Pohorske 
vzpenjače, kakršna 
je včasih bila, več 
ni. Tako izpade, 
da se na našem 
posnetku družita 
dva »duhova«, 
eden je tovarniški, 
drugi gradbeni. Pa 
vendarle gresta 
skupaj, kot »ata 
na mamo«, kakor 
rečemo v šali. In 
kakšno podobo 
kažejo  nekoč 
mladi smučarji, 
ki jih je tamič 
pripeljal uživati 
zimsko veselje?

O tem lahko 
samo ugibamo ...

Kaj imata tamič in 
vzpenjača skupnega?

POPRAVEK
V jesenski številki Contacta smo v prispevku z naslovom Ni kar ni... napačno zapisali ime direktorja 

podjetja EVT iz Idrije Ivana Grahlja. Se opravičujemo.

Uredništvo
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Le kdo še ni slišal za slavni izrek Reneja Decartesa, 
francoskega filozofa iz 17. stoletja: »Mislim, torej sem!«

Že veliko stoletij prej je kitajski mislec Lao Ce izustil nekaj 
povsem nasprotnega: »Kdor misli, tega ni!«

Ni naša naloga, da bi se šli arbitra v tem zamršenem 
protislovju dveh kultur. Poslanstvo Zavoda PPC Tezno je 
namreč pospeševati in izboljševati ponudbo Cone Tezno, 
pomagati vsem, ki si v njej ustvarjate kruh in še kaj več. 

Skratka, naša skupna filozofija je in naj tudi v letu 2017 bo: 

»Sem uspešen, če nisem, pa še bom!«


