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Uvodnik

Končno je v deželo prišla pomlad. Letošnji pust pač ni upravičil svojega 
slovesa kot preganjalca  zime. Kar veselo je sneg belil našo deželo še 
proti koncu marca.
Narava letos zamuja, po drugi strani pa je politična krajina  malo pohi-
tela – vlada je odstopila in si skrajšala muke. Dlje časa trajajoče politične 
stabilnosti, proti koncu mandata sicer le bolj navidezne, pa je definitivno 
konec. Sedaj gre pa za res, za boj, za politično prevlado, prerivanje, popu-
lizem in demagogijo - le kdo bo letos  na volitvah dobil dovolj glasov za 
»prikoritenje«, v imenu naroda, vsekakor? 
In nosilne predvolilne teme bodo? Kako si predstavljati življenje v priho-
dnje zaradi neugodne demografske situacije, staranja prebivalstva, vsled 
enormnih, že sedanjih, kaj šele prihodnjih tehnoloških sprememb, ali pa 
bo predvolilna retorika namenila precej večji poudarek le zaostrovanju 
zakonodaje na področju migracij. Marsikje, posebej pri sosedih Madžarih 
vidimo, da ima prikazovanje tujcev za glavno grožnjo naciji velik vpliv na 

pridobivanje volilnih glasov. No, ne samo politika, tudi tihotapci migrantov imajo od tega velike koristi. 
Vlada torej opravlja le še tekoče posle, nam pa je ostalo kar  precej velikih nerešenih problemov, pa tudi 
blokad za razumno reševanje le-teh. Med pomembnimi, na vrhu cvetobera deviacij sedanje družbe, da 
omenim le enega, mnogokrat pozabljenega, štejem tudi delovanje sindikatov, razdrobljenih, s strani posa-
meznih političnih strank podprtih, bolj »v boju« za ohranjanje lastnih pozicij kot pa interesov delavstva.  
Pri tem delovanju jim celo sporna praksa sindikatov preteklega stoletja onkraj velike luže, povezanih s 
kriminalnim podzemljem, ni čisto tuja.
Ugodnejši gospodarski rezultati zadnjih par let, posebej preteklega, so vzbudili enormne apetite ter po-
novno preusmerili glavnino pozornosti od produktivnejšega ustvarjanja in reševanja razvojnih vprašanj, 
zmanjševanja javnega dolga in varčevanja za težke čase, na področje delitve, predvsem  v javnem sektorju. 
Le-ta se podobno kot režija v podjetjih, brez sprememb organizacije, procesnega vodenja, kljub uvajanju  
novih tehnologij, le samodejno brezspolno razmnožuje.
V javnem sektorju, posebej to velja za državno upravo, pa je pred koncem vladanja zaznati še dodatno željo 
po zaposlovanju, po službah, direktoratih, ministrstvih glede na koalicijsko stranko, kateri nadrejeni vodja, 
direktor, resorni minister pripada. Zakaj le ne bi v vmesnem času - do prihoda nove vlade, plus  dodatnih 
obveznih 100 dni miru, ki po pravilih lepega obnašanja novonastali vladi pripadajo za konstituiranje - pora-
bili za delo znotraj svojih organizacij, za racionalizacijo, poenostavitve procesov, pohitritev postopkov…. , 
 ne pa le stavkovne grožnje z ulico, za višje plače. Ne glede na njihov prispevek družbi, ne glede na število 
zaposlenih, vsi bi imeli le več; ob nesporni višji povprečni stopnji strokovne usposobljenosti v javnem kot 
zasebnem sektorju pa sami med seboj niso še nikoli bili v stanju ločiti zrno od plev, vsi so le najboljši in nji-
hova kakovost ter obseg opravljenega dela se meri le med optimalnim in maksimalnim. Vsem pa je znano, 
da je v javnem sektorju veliko ljudi, ki so za svoj prispevek bistveno premalo plačani, glede na svoj prispe-
vek pa je tudi precej njih, za katere bi bilo najbolje, da bi po stavkah ostali kar na cesti.   
Tako pa…, po volitvah bo drugače. Mogoče se pa le najde kdo, vreden vsega spoštovanja in zaupanja, ki 
poreče, da je hvaležen svoji usodi, ki mu je namenila, da resnično zastopa svoje volivce, njih želje in hotenja 
pri premagovanju vsakodnevnih skrbi, vseh generacij in s pogledom v prihodnost.

Po volitvah bo
 drugače

Gorazd Bende
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»Podravje je pred velikimi 
razvojnimi izzivi, katerih uspeh 

je odvisen predvsem 
od ljudi, ki v regiji živijo«

Mihael Leskovar, novi obraz za krmilom MRA

K pogovoru smo povabili Mihaela 
Leskovarja, ki je pred kratkim 
prevzel krmilo Mariborske razvojne 
agencije (MRA). Sogovornik, sicer 
diplomirani univ. politolog, ima 
pestro poklicno preteklost, tudi na 
odgovornih položajih. Diplomiral 
je  na Fakulteti za družbene vede 
v Ljubljani. Pred imenovanjem za 
direktorja MRA je bil 4 leta direk-
tor Štajerskega tehnološkega 
parka, ki v Podravski regiji opravlja 
naloge podjetniškega inkubatorja. 
Izkušnje si je pridobival tudi v 
zasebnem sektorju, in sicer kot pro-
jektni manager, kjer je opravljal na-
loge  poslovnega svetovanja in pro-
jektnega vodenja, izobraževanja 
ter spletnega komuniciranja. 
Pred tem je naš sogovornik bil 5 
let zaposlen kot vodja zahtevnih 
projektov v MRA, v oddelku za 
mednarodno sodelovanje, kjer 
je pripravljal in izvajal evropske 
projekte čezmejnega ter transna-
cionalnega sodelovanja. V Službi 
Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalni razvoj je bil zaposlen 
v sektorju za ekonomsko kohezijo, 
in sicer kot član projektne enote za 
izvajanje strukturne politike EU, 
kjer je bil zadolžen za informiranje 
in obveščanje ter podporo organu 
upravljanja in posredniškim tele-
som pri upravljanju ter izvajanju 
programa. Kariero na področju 
regionalnega razvoja pa je pričel 
leta 2004 z zaposlitvijo na Agenciji 
RS za regionalni razvoj.

Kakšna je vaša vizija razvoja MRA in 
njene vloge v gospodarstvu mesta 
in regije?
Podravje je pred velikimi razvo-
jnimi izzivi, katerih uspeh je odvisen 
predvsem od ljudi, ki v regiji živijo. 
Temeljno poslanstvo MRA ostaja vse-
skozi enako, to je pomagati občinam 
ustanoviteljicam, javnim zavodom, 
gospodarskim subjektom in vsem 
ostalim zainteresiranim v regiji, da s 
skupnimi močmi vzpostavimo pogoje, 
ki bodo zadovoljevali želje in potrebe 
vseh. Osebno pa želim, da MRA pos-
tane regijsko in mednarodno priznana 
razvojna agencija, ki z vrhunskim 

znanjem, inovativnimi projekti in 
storitvami z visoko dodano vrednostjo 
spodbuja konkurenčnost podravske 
razvojne regije, trajnostni razvoj in 
kakovost življenja v njej.
Strateške usmeritve razvoja in dela 
MRA, ki zarisujejo prihodnost MRA v 
naslednjih smereh, so:
• ostati nosilna razvojna agencija v 

Podravski regiji, ki s svojim delom in 
znanjem širi svoje poslovanje preko 
teh meja, ter obenem veča lastno pre-
poznavnost in prepoznavnost regije; 

• dvig kakovosti podjetniškega sveto-
vanja in specializacija zaposlenih po 
področjih;

Mihael Leskovar
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• dvig kakovosti projektnega man-
agementa in svetovanja za neprof-
itne institucije;

• zastopanje interesov regionalnega 
gospodarstva in občin ustanoviteljic 
v regionalnem razvojnem svetu;

• vedno večja prisotnost v mednarod-
nih partnerskih mrežah.

V skladu z zakonom o skladnem 
regionalnem razvoju MRA opravlja 
splošne razvojne naloge. Povedano 
drugače: pripravlja, usklajuje, sprem-
lja in vrednoti regionalni razvojni 
program in regijske projekte v regiji. 
Pripravlja dogovore za razvoj regije, 
izvaja regijske projekte in sodeluje pri 
izvajanju postopkov javnih razpisov, 
naročil in javno-zasebnega partnerstva 
v okviru teh projektov, sodeluje in nudi 
podporo svetu regije, regijski razvojni 
mreži in območnim razvojnim partner-
stvom, in sicer tako, da obvešča, svetu-
je, popisuje projektne ideje ter usmerja 
razvojne partnerje pri oblikovanju, 
prijavi na razpise in izvedbi regijskih 
projektov ter skrbi za prenos znanja 
in dobrih praks regionalnega razvoja 
ter nudi pomoč pri izvedbi regijskih 
finančnih shem. Opravlja tudi druge 
naloge v javnem interesu: izvaja regi-
jsko finančno shemo, regijsko shemo 
kadrovskih štipendij, upravlja dve 
lokalni akcijski skupini – TOTI Las in Las 
Lastovica v okviru izvajanja lokalnega 
razvoja, spodbuja razvoj podjetništva 
ter kulture inoviranja, promovira regijo 
in spodbuja investicije v njej, izvaja 
regijske programe internacionalizacije 
gospodarstva ter druge razvojne na-
loge v dogovoru z ustanovitelji.

Je Maribor z regijo kot celota dovolj 
vpet v nepovratne vire financiranja 
gospodarskega razvoja, kakršne 
krojijo na državni ravni in EU?
Vprašanje je precej retorično. O vplivu 
lahko govorimo zgolj, če oblikujemo 
razvojne ukrepe ali jih neposredno 
izvajamo. Oboje počne, tako v imenu 
Vzhodne kot Zahodne kohezije, 
državna uprava in ne razvojne or-
ganizacije niti lokalne skupnosti. O 
participaciji pri oblikovanju lahko 
govorimo v primeru Programa spod-
bujanja konkurenčnosti Maribora s 
širšo okolico, v okviru katerega smo na 
lokalnem nivoju razpisovali sred-
stva za manjše začetne naložbe ter 
subvencije MSP, a ta program, ki je bil 
namenjen predvsem reševanju brez-
poselnosti v Mariboru s širšo okolico, 
se zaključuje z novembrom 2018. 
Novih podobnih programov ni na 
vidiku. Resda v nekaterih teritorialnih 
programih poskušamo sooblikovati 
razvojno politiko, a smo od konkretnih 
dogovorov še zelo daleč.

Kje vidite glavne razvojne 
poudarke mesta in regije in kaj je 
potrebno, da bi jih uresničili?
Regionalni razvoj postavlja v os-
predje trajnostni razvoj, in kot kažejo 
napovedi za obdobje po letu 2020, bo 
sredstev manj, s kohezijskimi sredstvi 
se bodo reševali izzivi skupne zunanje 
in varnostne politike EU, migracij in 
tudi izzivov, ki jih prinaša t. i. industrija 
4.0. Maribor je industrijsko mesto, zato 
velja staviti na razvoj gospodarstva 
in izhajati iz potreb, s katerimi se 
podjetja v regiji soočajo, pa naj gre 
za obratna sredstva ali za dolgoročne 
naložbe. Poenostavitev postopkov 
pri kandidaturi podjetij na javne 
razpise, predvsem pa ustrezna ročnost 
le-teh, bi morali biti opredeljeni za 
celotno obdobje posamezne finančne 
perspektive. Operativni programi, 
pa naj gre za nacionalni, regionalni 
ali lokalni program, bi morali opre-
deljevati ne samo, kaj želimo in kako 
bomo to merili, temveč predvsem 
opredeliti instrumente, kako bomo 
zastavljene cilje tudi dosegli. Kdo, 
kaj, kdaj, zakaj in kako so osnovna 
vprašanja, ki bi jih morali razbrati 
iz razvojnih dokumentov, pa jih ne. 
Glede na izvozno usmerjenost naših 
podjetij velja pri oblikovanju razvojnih 

politik ločevati med tem, kar dejansko 
potrebujejo mikro in kaj mala in kaj 
srednje velika podjetja. Javni sek-
tor je zato predvsem pred izzivom, 
kako slediti trendom, ki jim podjetja 
s svojo ohranitveno ali ekspanzivno 
logiko sledijo. Načrtovanje takšnega 
razvoja pa je možno zgolj v dialogu in 
iskanju ustreznih rešitev, dialogu med 
javnimi institucijami, to je razvojnimi 
in kapitalskimi kot seveda konkretnimi 
podjetji.
  
MRA ureja bazo nepremičnin. 
Ali oziroma v kolikšni meri se 
investitorji zanimajo za naložbe 
v Podravju, kaj v tem prostoru pred-
nostno pričakujejo?
Za naložbe v Podravje se zanima 
vedno več investitorjev. Tu in tam je 
kakšna zgodba medijsko odmevna, 
mnogo več je takih, ki si medijske 
pozornosti ne želijo. Investitorji 
investicijo obravnavajo celostno, kar 
pomeni, da na odločitev vpliva več de-
javnikov. Takšnih dejavnikov je več in 
se med sektorji razlikujejo. Praviloma 
pa na odločitev vplivajo: cene zemljišč 
in njihova komunalna urejenost, čas 
pridobivanja gradbenega dovoljenja, 
kakovost in cena delovne sile itd. 
Vsaka investicija investitorju predstav-
lja določeno tveganje, ki jo želi mini-
mizirati. Zaradi tega so investitorjem 
zanimive tudi razne davčne spodbude 
in nepovratna sredstva. Osebno men-
im, da je veliko bolj ključen dejavnik 
kvalificirana in zanesljiva delovna 
sila. In prav to investitorji prednostno 
pričakujejo. 

 Ali lahko na kratko predstavite 
načrtovane investicije v infrastruk-
turo Cone Tezno, pri čemer so 
mišljene predvsem prometnice, ki 
so v pristojnosti države?
Namen projekta je zagotoviti (in-
frastrukturne) pogoje za odpiranje 
novih delovnih mest v podjetjih, 
ki v coni že delujejo in načrtujejo 
širitev poslovanja, ter podjetjih, ki 
se želijo naseliti v coni in tu zgraditi 
proizvodno-poslovne objekte. Projekt 
zajema dva podsklopa – severni in 
južni cestni odsek Ceste S-J-3. Severni 
odsek je načrtovan v območju, kjer 
obstoječa podjetja načrtujejo gradnjo 
novih objektov. Na tem območju 
sedaj poteka neutrjen makadamski 

Z Evropo roko pod roko
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kolovoz, ki je zaradi težkega pro-
meta močno poškodovan in skoraj 
neprevozen. Načrtovane širitve 
poslovanja podjetij zahtevajo tudi 
dodatno komunalno in energetsko 
infrastrukturo. Načrtovan južni odsek 
bo potekal po zemljišču, kjer cestna in 
komunalna infrastruktura še ne obsta-
jata. Ob načrtovani cesti leži približno 
51.500 kvadratnih metrov zemljišč, 
predvidenih za prodajo investitor-
jem, med njimi so štirje že znani. 
Celotno območje je opredeljeno kot 
degradirano območje. Na večjem 
delu celotnega zemljišča je v višini 
1–3 metrov nad ravnino načrtovane 
ceste nasuta zemljina (s kamenjem, 
gradbenim in drugim materialom), ki 
jo je treba odstraniti. Čez parcele, ki 
so namenjene investitorjem, poteka 
plinovod.

Ali lahko poveste, kaj je bistvo  
Dogovora o razvoju regij (DRR) 
in kako poteka usklajevanje med 
občinami v Vzhodni kohezijski 
regiji ter državo? 
V mesecu novembru so bile vse 
regije pozvane, da na osnovi poziva 
predložijo predlog projektov, ki bi 
se lahko sofinancirali iz EU skladov 
in proračuna RS v naslednjih letih. 
Predlagane so bile naslednje pred-
nostne naložbe:  PN 3.1. Spodbujanje 
podjetništva (podporno okolje za 
podjetništvo – poslovna infrastruk-
tura), PN 4.4 Spodbujanje multi 
modalne urbane mobilnosti (gradnja 
regionalnih kolesarskih povezav za 
zagotavljanje trajnostne mobilnosti 
in gradnja infrastrukture za pešce ter 
ukrepi za zagotavljanje e.mobilnosti), 
PN 5.1 Podpora naložbam za prilaga-
janje podnebnim spremembam, PN 
6.1 Vlaganje v vodni sektor (gradnja 
javne infrastrukture za odpadne 
vode in gradnja javne infrastruk-
ture za oskrbo s pitno vodo), PN 6.2 
Varstvo in obnova biotske raznovrst-
nosti ter PN 7.2 Izboljšanje region-
alne mobilnosti. Podravska regija je 
kot svoje prioritete izbrala PN 3.1, PN 
4.4 ter PN 6.1.

Kakšne naložbe občin se bodo 
financirale iz teh virov in na kakšen 
način?
Občine so predlagale projekte, ki 
zadevajo opremljanje poslovnih con 

s komunalno opremo, izgradnjo kole-
sarskih povezav, izgradnjo čistilnih 
naprav za odpadne vode ter kanali-
zacijo in oskrbo s pitno vodo.

Glede tega so menda najbolj 
problematični načrti, roki in po-
dobno?
Rok za izvedbo vseh projektov je 
leto 2023. V tem času morajo občine 
opraviti vse načrtovane aktivnosti ter 
doseči načrtovane kazalnike, ki so jih 
opredelili v projektnih vlogah.

Projektni predlogi so predloženi 
ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Kaj sledi? Kdaj lahko 
pričakujemo potrditev predloženih 
projektov in podpis DRR s strani 
države?
Po administrativnem in vsebinskem 
pregledu vlog sledi teritorialni dialog 
s pristojnimi ministrstvi, ki bodo 
odločala o tem, kateri projekti izpol-
njujejo pogoje za izvedbo. Nato sledi 
podpis DRR in predložitev vlog na 
SVRK za neposredno potrditev. O roku 
je težko govoriti, saj je  »v igri« veliko 
število projektnih vlog. V regiji upamo, 
da bodo vloge potrjene v prvi polovici 
letošnjega leta.

MRA je nova točka VEM. Kaj to 
pomeni za vašo agencijo?
V začetku leta je bilo vzpostavljenih 
12 poslovnih točk, imenovanih SPOT 
svetovanje, kjer se bodo izvajale 

celovite podporne storitve za 
potencialne podjetnike ter mala in 
srednje velika podjetja (MSP). Sedež 
SPOT svetovanje se nahaja v MRA, 
pri izvajanju pa sodelujejo svetovalci 
iz ključnih podpornih institucij v 
Podravski regiji (ŠGZ, OOZ MB, ZRS 
Bistra in RIC Slovenska Bistrica). SPOT 
svetovanje je nadgradnja dosedan-
jega sistema VEM točk, saj razen 
samih postopkov registracije pod-
jetij uporabnikom nudi brezplačno 
informiranje o podjetniških vsebinah, 
svetovanje, usposabljanja, delavnice, 
izmenjavo dobrih praks ter odpiranje 
poslovnih priložnosti. MRA ima kot 
vodja konzorcija v projektu pomem-
bno nalogo, da povezuje regionalno 
podporno okolje in v sodelovanju z 
drugimi regionalnimi ter podornimi 
institucijami oblikuje in razvija pod-
porno okolje za poslovne subjekte. 
Cilji SPOT svetovanje Podravje so 
povečanje informiranosti in znanja za 
reševanje izzivov na podjetniški poti 
v vseh fazah podjetniškega ciklusa 
ter povečanje zgodnje podjetniške 
aktivnosti, kar bo prispevalo k 
večjemu nastajanju in izboljšanju 
rasti in razvoja podjetij. S tem se bo 
povečalo število podjetij, ki pre-
jmejo nefinančno podporo. Projekt je 
sofinanciran s pomočjo Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter SPIRIT Slovenija, javne agencije. 

Domovanje MRA na Pobreški cesti
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Nič prometnih nesreč, 
nič poškodb, 

nič smrtnih žrtev

Multinacionalka Continental v Coni Tezno

Še eno pomembno podjetje, ki 
je doma v Coni Tezno in je spričo 
svojega pomena  v njej še premalo 
prepoznavno, je firma Continental 
Adria pnevmatike d.o.o. Domuje v 
poslopju med NKBM in Menergo 
ter poštnim logističnim centrom, 
ki je v lasti Komunaprojekta d.o.o., 
torej v novejšem delu Cone Tezno. 
Podjetje skrbi za prodajo in market-
ing potniških, tovornih ter special-
nih pnevmatik na področju Adria 
regije, se pravi v Albaniji, Bolgariji, 

Bosni in Hercegovini, Hrvaški, 
Kosovu, Makedoniji, Črni gori, 
Srbiji in Sloveniji. Podjetje je bilo 
ustanovljeno leta 2012, uradno pa 
je v polnem obsegu začelo delovati 
1. januarja 2014. Kot je razvidno iz 
uvodnih besed se sedež podjetja 
nahaja v Mariboru, Zagrebška 104, 
in trenutno zaposluje 31 ljudi. Sicer 
pa je družba Continental  v regiji 
prisotna že več kot 20 let in si je v 
tem času zagotovila viden položaj 
na trgu.

Continental je družba s tradicijo, 
saj je bila ustanovljena v Han-
novru na severozahodu tedanjega 
nemškega kraljestva  že davnega 
leta 1871. Danes družba sodi med 
vodilne dobavitelje avtomobilske 
industrije na svetu. Imamo, kot pove 
Petra Volšek, direktorica slovenske 
podružnice Continentala, več kot 
200.000 izkušenih zaposlenih na 269 
lokacijah v 53 različnih državah. In 
doda: »Firma kot celota skrbi za nap-
redek ter trajnostni razvoj avtomo-

Poslopje, kjer domuje podjetje Comtinental Adria
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bilske industrije. Naše tehnologije 
in znanje so osnova, s pomočjo 
katere odločilno prispevamo k ob-
likovanju prihodnjih avtomobilskih 
trendov. Obelodanjamo inteligentne 
in inovativne rešitve, s katerimi 
postaja cestna mobilnost varnejša, 
udobnejša in bolj trajnostno narav-
nana. Naše izkušnje so veliko širše od 
zgolj izdelave vrhunskih pnevmatik. 
Smo strokovnjaki za praktično vse 
ključne avtomobilske tehnologije 
in s svojimi vsakodnevnimi prizade-
vanji redefiniramo prihodnost. Leta 
2016 je naša korporacija s svojimi 
petimi poslovnimi sektorji - Chas-
sis & Safety, Interior, Powertrain, 
Tire in ContiTech -ustvarila za okrog 
40,5 milijarde evrov prihodkov od 
prodaje.«

In kako Continental preobli-
kuje prihodnost vsakdanje vožnje? 
Družba je spričo 140 letnega obstoja 
pionir na področju varnosti cestnega 
prometa. A ni obstala na mestu. 
Pomemben podatek je, da je danes 
svojo usmeritev še nadgradila, in 
to s projektom Vision Zero, po naše 
Vizija Nič. Njegov osnovni cilj je od 
najboljšega po zavorni učinkovitosti 
priti do nič prometnih nesreč, do nič 
poškodovanih, do nič smrtnih žrtev. 

Ali: Continental, katerega ljudje 
veljajo za največje strokovnjake za 
prometno varnost na svetu, želi ta 
ambiciozni cilj doseči v treh zapored-
nih stopnjah: torej od najboljšega po 
zavorni učinkovitosti do že omenjeni 
nič prometnih nesreč, nič poškodb, 
nič smrtnih žrtev.  In to z razlo-
gom: le Continental do potankosti 
pozna celoten proces zaviranja - od 
zavornega pedala do pnevmatike, 
v čemer se skriva ključ omenjenega 
varnostnega napredka v cestnem 
prometu. 

V Continentalu pravijo, da se varnost 
cestnega prometa začne tam, kjer 
se pnevmatike dotikajo tal. Pomeni, 
da zavoljo  izjemnega in obsežnega 
znanja s področja pnevmatik pr-
ipomorejo k dvigu nivoja varnosti 
cestnega prometa že več kot sto 
let. Zato želijo, kot poudari Petra 
Volšek, čim več voznikov seznaniti 
s pozitivnimi učinki na varnost v 
prometu, ki jih nudijo tehnološko 
napredne pnevmatike s pravilnim 
tlakom polnilnega zraka in ustrezno 
globino profila.

Poleg inovativnih pnevmatik je 
skupina Continental Automotive 
razvila tudi prelomne tehnologije, 

ki jih dandanes srečamo že v večini 
sodobnih avtomobilov: sistemi za 
preprečevanje blokiranja koles ABS, 
za elektronski nadzor stabilnosti 
ESC in za pomoč pri zaviranju v sili 
EBA, če jih naštejemo le nekaj. To 
pa je šele začetek. Ponudba tako 
imenovanih pametnih avtomobilov 
narašča, s tem pa so možnosti, da 
dosežejo cilj programa Vision Zero, 
boljše kot kadarkoli prej.

Kakovost prevmatik in njihov 
razvoj sta ključna tudi pri  varo-
vanju virov, skupaj z varčevanjem 
goriva. Podrobneje Petra Volšek: 
»Prizadevanja za trajnostni razvoj so 
v Continentalu visoko na prednostni 
listi. Pri tem strokovnjaki z zelo 
raznolikih področij tesno sodelujejo 
v raziskavah in razvoju, testiranjih 
in proizvodnji, katerih namen je 
razviti in proizvesti pnevmatiko 
prihodnosti. Ta bo skozi vse svoje 
uporabno obdobje energetsko 
varčna, še učinkovitejša in okolju 
prijazna, vključno s proizvodnjo,  
uporabo  in reciklažo. Naši stroko-
vnjaki se v tem procesu poglobijo 
v vsako sestavino pnevmatike in 
jo po potrebi nadomestijo z okolju 
ustreznejšimi materiali. Usmeritev 
v večjo trajnost zajema tudi proiz-

»V podjetju sem odgovorna za finančno področje. Karierno pot 
sem začela v reviziji, nadaljevala kot direktorica ekonomike in 
financ v slovenskem srednje velikem podjetju, ki se ukvarja z 
igralniško dejavnostjo, in leta 2013 prišla v podjetje Continental 
Adria d.o.o. Na začetku sem bila del ekipe, ki je pripravila vse 
potrebno, da je podjetje lahko začelo z dejanskim poslovanjem 
v letu 2014. Od takrat do danes je podjetje dobilo nove posle 
(prodaja pnevmatik prve vgradnje) in trge (Bolgarija) ter 
odprlo novo skladišče v Zagrebu, od koder prav tako dobavlja 
pnevmatike svojim kupcem za namenom, da smo bližje trgu. 
V tem obdobju je podjetje precej povečalo svoje prihodke in 
posluje zelo uspešno. Podjetje se uspešno prilagaja tržnim 
razmeram ter skrbi za zadovoljstvo svojih zaposlenih, pri čemer 
so ključ do uspeha predvsem motivirani sodelavci. 

Odločitev, zakaj Maribor, je bila takrat v veliki meri sprejeta zato, 
ker so bili prvi zaposleni, ki so že pred ustanovitvijo podjetja v 
letu 2012 sodelovali s Continentalom, doma iz tega mesta.« 

Petra Volšek, direktorica  Continental Adria d.o.o.,družbo 
zastopa skupaj z drugim direktorjem Piotrom Zielakom, ki 
prihaja iz Poljske. O svojem poklicnem profilu na kratko pove:

Petra Volšek
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vodne procese Continentala. 
Kot primer naj navedem, da 
smo vpeljali inovativen proces 
vračanja odpadnega kavčuka 
v proizvodni cikel, kar nam 
omogoča ponovno uporabo te 
surovine iz izrabljenih tovornih 
pnevmatik pri obnavljanju 
njihove tekalne plasti.«
Še nekaj za tiste, ki razmišljajo 
zeleno. Tako je med izve-
denci znano, da pnevmatike 
za hibridna in električna 
vozila pomagajo zmanjševati 
emisije CO2. Najnovejši izdelek 
v Continentalovi ponudbi 
je posebna pnevmatika za 
hibridna vozila, ki ima 30 
odstotkov manjši kotalni upor 
v primerjavi s standardnimi 
pnevmatikami. Hibridnim av-
tomobilom, ki so opremljeni s 
temi pnevmatikami, se skrajša 
prevožena razdalja z motorjem 
z notranjim zgorevanjem in 
podaljša prevožena razdalja 
z električnim pogonom. Ta 
izboljšan kotalni upor so 
razvijalci pnevmatik pri Conti-
nentalu dosegli brez sklepanja 
kompromisov pri lastnostih, 
povezanih z varnostjo, kar 
dokazujeta tudi najvišji oceni 
A, ki ju je pnevmatika dosegla 
na nalepki EU na pnevmatikah 
za kotalni upor in zavorno pot 
na mokrem.

Petro Volšek vprašamo, kolikšen 
delež prometa družbe Continen-
tal Adria s sedežem v mariborski 
Coni Tezno odpade na posamezne 
države, ki jih "pokriva" – kot rečeno v 
uvodu  so to Albanija, BiH, Bolgarija, 
Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Črna 
gora, Srbija in Slovenija: »V letu 2017 
smo ustvarili 85 milijonov evrov pri-
hodkov. Države z najvišjim deležem 
prodaje so Slovenija, Hrvaška in 
Bolgarija. Delež prodaje v Sloveniji 
znaša 25 odst. vsega ustvarjenega 
prometa. Naši poslovni partnerji 
so naši kupci, torej veletrgovci in 
trgovci, ki se ukvarjalo s prodajo 
avtomobilov.

Zanimalo nas je še,  ali je Con-
tinental d.o.o. v Mariboru zgolj 
prodajno podjetje, ali pa morda 
sodeluje tudi v raziskovalnih in 
drugih projektih korporacije Conti-
nental? Direktorica odgovori, da je 
Continental Adria zgolj prodajna in 
marketinška organizacija in da ne 
sodeluje v raziskovalnih podjetjih, 
saj se razvojne dejavnosti odvi-
jajo v okviru matične družbe. V 
njihovem podjetju pa je trenutno 
zaposlenih 31 ljudi, v glavnem 
ekonomistov. 

Proizvodnja Continentalovih pnevmatik nekoč ...

... in proizvodnja danes
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Asfalterstvo kot gospodarska oziroma specializirana 
gradbena dejavnost danes torej ni nič posebnega. 
Vendar pa ne srečamo venomer uspešna podjetja s tega 
področja. No, enega med njimi premoremo v Coni Tezno, 
kamor se je že leta 2002  priselilo leto prej ustanovljeno 
podjetje z imenom Asfalterstvo Brus, gradbena meha-
nizacija in nizke gradnje d.o.o., na kratko pa Asfalterstvo 
Brus d.o.o. Bojan Brus, njegov ustanovitelj, lastnik in 
direktor, Asfalterstvo Brus označuje kot manjše podjetje, 
ustanovljeno leta 2001. V podjetju je pretežno zaposlen 
mlajši kader z različnim znanjem in usposobljenostjo, ki 
zaokroža njegovo dejavnost. Tako so se znotraj njega z 
leti oblikovale skupine, ki opravljajo gradbena dela, za 
kar so tudi primerno usposobljene. Več let sodelujejo z 
istimi poslovnimi partnerji, kar samo potrjuje uspešno 
poslovno usmerjenost.
»Prvotna osnovna gradbena dejavnost, ki jo je ponu-
jalo naše podjetje, je bilo asfaltiranje, vendar se je skozi 
leta ob pomoči izkušenj in potreb na trgu izoblikovalo 
v gradbeno podjetje s ponudbo različnih storitvenih 
dejavnostih. Opravljamo celostno storitev na področju 
nizkih gradenj. Po letih samostojnega dela se je naše 
podjetje širilo in tako sta se širila tudi naš strojni in vozni 

Do danes so že prerasli 
v manjše gradbeno podjetje

V Coni Tezno domuje Asfalterstvo Brus d.o.o.

Bojan Brus

Danes je vsakomur jasno, kaj pomeni pojem asfal-
terstvo, asfaltirati. To označuje – najkrajše pov-
edano - uporabo asfaltne mase, ki je posebna zmes 
bitumena in peska v gradbene namene. Naj- 
bolj je ta reč uporabljena pri utrjevanju cestišč, 
kjer se zdi naravnost nenadomestljiva. A ni čisto 
tako: »zares« so začeli z asfaltom utrjevati cestišča 
komaj v začetku prejšnjega, 20. stoletja, pa še 
to zelo odbrano, saj je stvar bila draga. Dotlej so 
pomembnejše ceste in trgi, praviloma v mestih, 
bili tlakovani. A tlakovanje, tudi na »dolge proge«, 
je pa res že zadeva z brado, saj poznamo pojem 
»rimska« cesta kot s kamni utrjeno stabilno cestišče, 
kakršnega so na veliko uporabljali v gradnji cest že 
pred 2500 leti.

park. Danes imamo vso potrebno mehanizacijo za opravl-
janje različnih gradbenih del,« pojasnjuje Bojan Brus. Kako 
je danes in kako vidijo prihodnost, pa je povedal: »V vseh 
teh letih smo si nabrali veliko izkušenj in pozitivnih refer-
enc. Naš glavni cilj je zadovoljna stranka, ki se vedno vrača 
nazaj, iščoč naše storitve. Seveda pa hkrati skrbimo, da se 
naš vozni park nenehno posodablja in povečuje. V poplavi 
gradbenih storitev in podjetij je danes težko najti tisto, ki 
bo vedno delovalo v vašo korist in vam ponudilo celostne 
ter kakovostne storitve, in to za nameček po konkurenčno 
ugodnih cenah. Asfalterstvo Brus d.o.o. smo kot manjše 
gradbeno podjetje pravi naslov za to! Mirno lahko povem, 
da ponujamo izjemno kakovostne in ugodne posege z 
gradbeno mehanizacijo. V ta namen smo svojim strankam 
vedno na voljo, danes in jutri, zato naj ne odlašajo.  Če kdo 
potrebuje zanesljivega partnerja na področju gradbenih 
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del s težko in lahko mehanizacijo, pa ureditev okolice, 
asfaltiranje dovoza in še veliko tega, naj ga ne skrbi. As-
falterstvo Brus d.o.o. je namreč v nenehno pripravljenosti 
za posege, ki bodo zadovoljile naše stranke. Naše storitve 
opravljamo kvalitetno in po konkurenčnih cenah, pri 
tem pa se trudimo, da naročnikom zagotovimo celostne 
storitve.«
Večina strank se, tudi po lastnem pričevanju, odloči za 
Asfalterstvo Brus d.o.o. zavoljo zanesljivosti in natančnosti 
ter spoštovanja dogovorjenih rokov, kot je strategijo 
svojega ugleda že prej nakazal Bojan Brus, zavoljo česar 
»nas odlikujejo dolgoletne izkušnje in številne zveste 
stranke«. K temu še dodaja: »Naša prvotna in osnovna 
gradbena dejavnost je bila asfaltiranje, vendar se je naše 
podjetje – kot rečeno – skozi vsa ta leta in ob pomoči 
izkušenj ter tržnih potreb izoblikovalo v gradbeno 

Priprava za asfaltiranje v naselju Plintovec, Asfalterstva Brus Brez mehanizacije ne gre

Asfaltiranje tekaške steze v Kamnici

podjetje z različnimi storitvenimi dejavnostmi. V podjetju 
so pretežno zaposleni mlajši ljudje z različnimi znanji in 
usposobljenostjo, ki dopolnjuje njegovo uspešnost. Tako 
so se z leti oblikovale skupine, ki opravljajo tista gradbena 
dela, za katera so tudi usposobljene. Spet poudarjam, 
da že več let sodelujemo z istimi poslovnimi partnerji, 
kar potrjuje uspešnost sodelovanje. Tako opravljanje ce-
lostnih storitev na področju nizkih gradenj  med drugim 
pomeni asfaltiranje dvorišč, pločnikov, parkirišč, cestišč, 
muld, udarnih jam in podobnega, poleg tega pa je tu še 
polaganje vseh vrst tlakovcev, izdelava škarp, priprava 
terena, izkopi in prevozi, polaganje robnikov itd. V tak 
ponudbeni sveženj sodijo še urejanje okolja, izdelava 
kanalizacij, dela z gradbeno mehanizacijo. Skratka, pod-
jetje Brus Asfalterstvo d.o.o.opravlja celostno storitev na 
področju nizkih gradenj.«  
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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«.

Andragoški zavod Maribor-LU – 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 z največ srednjo poklicno šolo, ki potre-
bujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela. Izobraževalno 
svetovanje, ki je brezplačno, lahko izvedemo v prostorih delodajalca ali na naslovu Andragoškega zavoda 
Maribor. Cilj svetovalnega pogovora je, da se posameznik vključi v izobraževanje.

V sklopu drugega projekta splošnih in poklicnih kompetenc nudimo zaposlenim (z največ 4-letno srednjo 
šolo in praviloma starejšim od 45 let) tudi možnosti brezplačnega izobraževanja. 
Vsebine izobraževanja, ki jih ponujamo, so:

- računalniški tečaji, ki omogočajo pridobitev temeljnih informacijskih znanj ter izdelavo in oblikovanje 
besedil, uporabo interneta in elektronske pošte; tečaje izvedemo v 10 do 12 srečanjih,

- tečaji slovenščine na začetni in nadaljevalni stopnji, ki jih izvedemo v 24 ali 36 srečanjih,
- jezikovni tečaji (nemščina, angleščina in ostali), ki jih izvedemo v 10 srečanjih,
- trening socialnih veščin za ustrezno komunikacijo na delovnem mestu, ki ga izvedemo v 10 

srečanjih.  

S programi temeljnih in poklicnih kompetenc želimo partnerji projekta – poleg že omenjenih – tudi Fun-
dacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova – vplivati na višjo stopnjo znanja, usposo-
bljenosti in motivacije zaposlenih.
Dodatne informacije: 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 o izobraževalnih 
možnostih do novega znanja
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Osnovno šolo je Tomaž obiskoval v 
Vuzenici med leti 1980 in 1988, Sred-
njo  ekonomsko šolo pa v Mariboru. 
2007 je diplomiral na višji trenerski 
šoli v Novem Sadu v Srbiji. Leta1987 
je v Mariboru pod vodstvom trenerja 
Marijana Piliha začel tekmovalno 
pot. Že leto pozneje je začel za 
njegov športni razvoj skrbeti trener 
tedanje jugoslovanske reprezent-

Športni center Barada 
v polnem zagonu

Cona Tezno ni le industrija in trgovina

Tomaž Barada, ki letos praznuje okroglih 45 let 
življenja,  velja za najuspešnejšega slovenskega 
športnega  borilca vseh časov. Je šestkratni evropski 
in trikratni svetovni prvak v taekwon-doju, trikratni kralj 
taekwon-doja, šestkratni evropski prvak v kickboxu in dvakrat-
ni amaterski svetovni prvak ter petkratni profesionalni svetovni 
prvak v tem športu. Nič manj pomenljivo pa ni dejstvo, da Barada s 
svojim športnim centrom  gostuje v Coni Tezno že vse od leta 2002. 
V njem je s svojimi sodelavci  v vseh te letih treniral in usposobil 
mnogo tekmovalnih in rekreativnih športnikov. V Mariboru velja za 
človeka, ki svoje znanje nesebično prenaša na druge. Pred kratkim je 
prostore svojega centra Tomaž Barada tudi prenovil. 

ance Anton Nobilo, s pomočjo 
katerega je 1990 v Kanadi osvojil 
naslov svetovnega podprvaka. 1993 
je vlogo njegovega trenerja prevzel 
Nizozemec Willy van de Mortel, ko 
je Barada na Nizozemskem osvojil 
tudi prvi naslov evropskega prvaka v 
taekwon-doju. 1994 se je preizkusil 
še v kickboxu  in si istega leta na ev-
ropskem prvenstvu združenja IAKSA 
v Italiji priboril zlato kolajno. 
Prvi naslov svetovnega prvaka v 
kickboxu po različici WAKO (World 
Association of Kickboxing Organiza-
tions) si je priboril 1995 v Nemčiji, 
v taekwon-doju pa je svetovni 
prvak prvič postal 1999 v Argentini. 
V naslednjih letih je sledila vrsta 
svetovnih uspehov, ki je Tomaža 
Barado učvrstila na samem vrhu 
borilnih športov. 

A Tomaž Barada ni o(b)stal le znotraj 
športnega podjetništva, njegovo 
zanimanje, povezano s športom in 
fizično kulturo sploh, je veliko širše. 
Tako je med drugim tudi pod-
predsednik Olimpijskega komiteja 
Slovenije, kar je postal leta 2014. V 
svojem klubu borilnih veščin deluje 
od leta 1992, v zadnjem obdobju 

kot trener in vodja kluba. V ob-
dobju 2010–14 je bil tudi mariborski 
mestni svétnik. Za športne dosežke 
je prejel številna družbena priznanja, 
med drugim je bil sedemkrat 
najboljši športnik leta mesta Maribor 
(1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 
2003), leta 1994 pa je prejel najvišjo 
republiško, Bloudkovo nagrado. 
1996 je bil počaščen s Cizljevo plake-
to MO Maribor za najboljšega trener-

Tomaž Barada
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ja mladih nadarjenih športnikov. Za 
nameček  je lansko jesen postal še 
predsednik Športne zveze Maribor. 
Glavni poudarek, povezan z njego-
vimi tovrstnimi izzivi,  povzemamo 
po njegovem pogovoru za dnevnik 
Večer. 

"Zveza ima še veliko prostora za 
širitev delovanja. Njeno financiranje 
ne sme biti odvisno le od Mestne 
občine Maribor. Od fundacije za 
šport so dobili premalo denarja, saj 
ni bilo pripravljenih dovolj projektov. 
V aktivnosti niso vključevali sponzor-
jev in tudi za promocijo zveze ni bilo 
narejeno dovolj. Na skupščini me je 

denimo zmotila banalna razprava 
o neplačnikih članarine zvezi, ki je 
na klub 21 evrov. To je sramota. Ne 
zaradi članarine, pač pa zato, ker 
se klubi ob tem najbolj pogosto 
vprašajo, kakšne koristi imajo od te 
zveze. Morda niso plačali, ker v zvezi 
niso videli prihodnosti. Sam si želim 
ustvariti razmere, ko bodo klubi z 
zadovoljstvom plačali članarino."

Vrnimo se na Tezno. Tomaža Barado 
vprašamo, kolikšna je površina vad-

benih prostorov njegovega centra in 
kaj pomeni njihova nedavna pren-
ova: »Skupna površina meri1600 
kvadratnih metrov, 680 kvadratov pa 
odpade na objekt. Glede na to, da 
od leta 2002, ko smo odprli športni 
center, nismo prenavljali sanitarij in 
kopalnic, je že bil čas, da to storimo. 
Glede na to, da smo v centru aktivni, 
je tudi prav, da se vanj vlaga. K temu 
velja dodati, da imamo treninge še 
na dveh lokacijah, in sicer v fitnes 
klubih Pristan ter Betnava.. Skupaj 
z aerobnimi vadbami se v centru v 
letu dni zvrsti okrog 300 ljudi.«

Zanimalo nas je tudi, kakšni so 
razvojni načrti centra, ali je res v 
igri – kot se šušlja– izraba površine 
nekdanjega kopališča TAM, kar pa 
je Tomaž Barada  zanikal, češ da o 
kopališču TAM doslej ni bilo noben-
ega govora, vsaj kar zadeva njegovo 
zgodbo. Ob tem je izrazil željo, da 
Barada center ostane na visokem 
nivoju strokovnega kadra kot tudi 
samega objekta. »Trudimo se, da 
lahko pri nas vsakdo nekaj najde 
zase - če že ne športnih aktivnosti, 
pa vsaj čas za pijačo v našem lokalu 
oziroma na terasi s pogledom na 
otroška igrala, ali pa na igrišče, kjer 
se igra odbojka.« 

V šampionskem blišču

Navajen na mednarodne lovorike, 
tudi svetovnega prvaka - tistikrat, davnega leta 1995, v kicksboxu

Prijateljstvo velikih borcev, v ospredju boksar Dejan Zavec
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Kaj vse ponuja center Barada sport?
Borilne veščine: taekwon-do, kickbox, box, forme, tigerčki
Aerobne vaje: bian box, body boom, trx, cardio box, streching
Individualne treningi
Športna trgovina
Zabave in praznovanja: otroci, odrasli, podjetja
Ostalo: najem dvorane, športi na prostem odbojka,nogomet, zunanja igrala

Pogled na vadbene prostore Barada Centra v Coni Tezno

...kot tudi tunaj, vključno z igrali za otrokeNa manjka niti barskih prostorov, tako znotraj...

Tudi soproga Bianca ve, kako se streže borilnim  veščinam
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Poligon varne vožnje 
vzbuja medijsko pozornost

Večer o nas

V prvi polovici marca je dnevnik 
Večer objavil prispevek, ki govori o 
tekoči investiciji Zavoda PPC Tezno 
v vadbeni poligon za avtošole v 
tem delu Slovenije. V Contactu smo 
o tem širše odmevnem projektu 
pri vhodu v Cono Tezno že obširno 
poročali in še bomo. Tokrat pa, da 
bi bolje spoznali pogled na projekt 
»od zunaj«, ponatiskujemo prispe-
vek o poligonu z naslovom Maribor 
bo dobil prvi poligon varne vožnje, 
katerega avtor je ugledni Večerov 
časnikar in urednik Igor Selan. 

Doslej so šole vožnje in tisti, ki so 
želeli le preveriti svoje veščine varne 
vožnje, gostovali na poligonih po 
Sloveniji, najbližje na Ptuju. Od jeseni 
bodo lahko vadili v Mariboru.  Zavod 
Poslovna cona Tezno bo predvidoma 
do jeseni nadgradil vadbeni poligon 
za varno vožnjo v cestnem prometu 
tudi za šolanje voznikov avtomobilov 
oziroma za pridobitev vozniškega do-
voljenja B in višjih kategorij. Poslovna 
cona Tezno je že lani na zemljišču 
pri vhodu v cono, kjer je ob nedeljah 
kramarski sejem, uredila del poligona, 
ki pa je bil doslej namenjen le vadbi 
in opravljanju izpitov za enosledna 
vozila. 

"Kot lastniki tega zemljišča smo 
morali narediti korak naprej. Lokacija 
je namreč atraktivna, zato je škoda, 
da je v uporabi samo en dan v tednu. 
Čeprav smo zemljišče kupili predvsem 
iz varnostnih razlogov, zraven so 
namreč ceste in nedobronamerni ku-
pec, ki bi lahko vse poslovne subjekte 
v coni izsiljeval s plačilom služnosti, se 
je treba obnašati ekonomično," je pov-
edal direktor zavoda Gorazd Bende. 

Zavod bo za ureditev skoraj štirih  
hektarjev velikega poligona namenil 
okrog pol milijona evrov, tudi po 
investiciji pa bo na tem območju 
vsako nedeljo še naprej kramarski 

sejem. "Ob načrtovanju smo vseskozi 
imeli v mislih, kako temu prostoru dati 
vsebino, ki dopušča sobivanje s kra-
marskim sejmom, saj ta v mestu pred-
stavlja neke vrste socialni korektiv. 
Hkrati je to edina sejemska dejavnost, 
ki v tem mestu sploh še živi." A vodja 
kramarskega sejma Milan Lovec nad 
širitvijo poligona za zdaj ni navdušen: 
"Gradnja bo trajala tri, štiri mesece, ne 
vem, kako bomo v tem času preživeli 
in plačali davke in druge prispevke."

Precej bolj so zadovoljni v Izpitnem 
centru Maribor. "To je velika prido-
bitev ne le za Mariborčane, ampak 
tudi prebivalce vseh bližnjih občin. 
Od leta 2016 je namreč v zakonu o 
voznikih zapisano, da je treba usposa-
bljanja in del vozniških izpitov opraviti 
na vadbeni površini. Najbližji poligon, 
a manjši, je zdaj na Ptuju, prav tako 
jih imajo na Vranskem, v Ljubečni, 
Krškem, Logatcu in Murski Soboti. 
Poligon bomo uporabljali za izvajanje 
tečajev za voznike, šole vožnje pa za 
usposabljanje kandidatov za voznike. 
Doslej so to omogočali na več 

lokacijah, zdaj pa bodo imeli možnost 
vadbe vsi pod enakimi pogoji na eni 
površini," je povedal Janez Meznarič, 
vodja petega izpitnega območja, 
ki vključuje Izpitni center Maribor, 
pokriva pa še Lenart, Ptuj, Ormož, 
Lendavo, Mursko Soboto, Ljutomer, 
Gornjo Radgono in Slovensko Bistrico.

Nadgradnjo poligona pozdravljajo 
tudi v šolah vožnje. "Končno bomo 
lahko normalno delali, poleg tega 
bo zdaj šola vožnje dosti bolj varna 
za kandidate. Sedanji poligon sicer 
zadostuje zakonskim določbam, a 
je absolutno premajhen. Sčasoma 
bi lahko iz tega nastal resen center 
varne vožnje," pravi Peter Vremec iz 
Avtošole Vremec. Po razširitvi poligon 
ne bo namenjen le šolam vožnje, 
ampak tudi posameznikom, ki bi 
želeli osvežiti svoje znanje. "Številnim 
starejšim, recimo, vožnja skozi krožišča 
ne gre prav dobro od rok, tukaj pa 
bodo lahko to preizkusili v bolj var-
nem okolju," še pove Bende. 
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Vadbeni poligon tudi pod lupo OPPN
Vadbeni poligon za avtošole se udejanja tudi na ravni »papirologije«. Tako je mariborski 

župan  konec februarja naznanil javno razgrnitev in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja Tezno Te 6-C, 

kjer je načrtovan  vadbeni poligon.

Občinski podrobni prostorski načrt določa merila in pogoje za posege v prostor. Načrtovano 

območje je namenjeno vadbenemu poligonu za motorna vozila in občasni sejemski 

dejavnosti. Velikost območja je približno. 4,5 hektarja.

Prostorski akt je bil javno razgrnjen v času od 21. februarja 2018 do vključno 23. marca 2018. 

Koliko (in kakšne) je v času javne razgrnitve k navedenemu prostorskemu aktu podalo svoje 

pripombe pravnih in fizičnih oseb, še nimamo podatkov. O pripombah in predlogih, danih 

med javno razgrnitvijo, odloča pripravljalec občinskega podrobnega prostorskega načrta 

po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca. Rok za oddajo pripomb je potekel zadnji 

dan razgrnitve, torej 23. marca 2018.
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Maribor uvrščen 
med vodilna 

majhna evropska mesta

Investicijske priložnosti

Pred kratkim nas je dosegla spod-
budna novica, po kateri sta bila 
Maribor in regija Podravje uvrščeni 
med vodilnima po prijaznosti do 
investitorjev.

Takšen kompliment, ki so ga za 
domačo rabo oznanili v poslopju 
Menerge, na območju Cone Tezno 
(pomenljivo, ne?), je naše kraje 
dosegel s strani uglednega london-
skega časnika Financial Times, ki je 
izpeljal projekt, imenovan  fDi Euro-
pean Cities & Regions of the Future 
2018/2019.  Maribor in regija Podravje 
sta bili izbrani  med deset najboljših  v 
kategoriji fDi strategy,  ki bi ji po naše 
»dešifrirali« kot Strategija privabljanja 
investicij malih evropskih regij ozi-
roma mest, prijaznih do investitorjev.

Prizadevanja Maribora in regije 
Podravje so bila prepoznana z 
umestitvijo med tista evropska mesta, 
ki imajo dobro razvito strategijo 
privabljanja investitorjev. Maribor se 
je umestil na sedmo mesto t.i. mikro 
evropski mest, prijaznih do investitor-
jev, Podravje pa na šesto mesto malih 
evropskih regij, prijaznih do investi-
torjev. Biti na takšni lestvici je uspeh 
tudi zato, ker je to pomemben signal 
za investitorje, ki spremljajo slovensko 
gospodarsko in politično okolje.

Župan MO Maribor dr. Andrej 
Fištravec je ob tej priložnosti menil, 
da gre za lestvice o najbolj razvijajočih 
se in perspektivnih mestih in regijah v 
Evropi. Po njegovem na tem področju 
v zadnjih treh letih v Podravju in 

Mariboru intenzivno delamo in prejeti 
označbi pričata, da je takšna strategija 
postala prepoznavna, kar je »pomem-
bno sporočilo za vse potencialne 
investitorje, saj dejanja potrjujejo naše 
besede.«

Svoj pogled je na javnem srečanju 
podal tudi Mihael Leskovar, direktor 
MRA: »V lanskem letu smo pričeli z 
delovanje investicijske pisarne, zato je 
ta naziv tudi dokazilo, da je usmeritev 
našega delovanja pravilna. S pomočjo 
te nagrade smo se postavili na ev-
ropski zemljevid. Tudi v prihodnjem 
letu bo naš cilj internacionalizacija in 
privabljanje tujih investitorjev, želimo 
si, da se regije med seboj povežemo, 
ker smo povezani močnejši. Prav tako 
se v letošnjem letu iztekajo ukrepi, 
saj nismo več problemsko območje, 

zato je potreba po iskanju novih virov 
toliko večja.«

Nekdanji direktor MRA Božidar 
Pučnik, ki je tam vodja investici-
jske pisarne Invest Podravje, pa je 
poudaril, da je cilj delovanja agencije 
rast delovnih mest in hkrati pomoč 
obstoječim podjetjem. Odločitev 
za ustvarjanje platforme Invest 
Podravje naj bi se lotili sistematično, 
upoštevajoč zemljišča, ki so na voljo, 
pisarne in hale, pripravljajo pa tudi 
podatkovne baze. Po Pučnikovih bese-
dah naziv Financial Timesa pomeni 
spodbudo. In dodal: »Kriteriji priprave 
so bili predvsem v smislu, kaj smo že 
naredili, kakšne so naše namere za 
prihodnost in kaj bomo še naredili, ko-
liko ljudi dela na področju privabljanja 
investitorjev. Pomemben dejavnik 

Od leve Brane Krajnik, Marko Kovačič, dr. Andrej Fištravec, Mihael Leskovar in Božidar Pučnik
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Po nagrade v Cannes
Podelitev nagrad oziroma nazivov fDi European Cities & Regions of the Future 2018/2019, evropskih 
mest in regij prihodnosti, je bila  v znamenitem mestu Cannes na Azurni obali, v okviru največjega 
mednarodnega investicijsko-nepremičninskega sejma MIPIM. Sejem MIPIM velja za največje 
mednarodno nepremičninsko stičišče tako podjetij, agencij, držav, mest, lokalnih oblasti, ki ponujajo 
različne investicijske projekte, kot tudi potencialnih investitorjev, ki iščejo nove priložnosti. Tradicionalno 
prepoznan sejem, kjer svoje priložnosti iščejo oziroma se predstavljajo tudi mesta in regije. Letos je 
bilo na MIPIM-u okoli 500 predstavnikov lokalnih oblasti. To samo potrjuje prizadevanja in usmeritev 
Maribora ter Podravja in njunih investicijskih platform Invest in Maribor in Invest in Podravje, ki razvijata 
strategijo privabljanja investitorjev na lokalni ravni. 

Nagrado, ki jo je Mariboru podelil svetovno priznan časnik Financial Times in Maribor uvršča na sedmo 
mesto mikro evropskih mest, prijaznih do investitorjev, je prevzel župan Mestne občine Maribor dr. Andrej 
Fištravec. Enako nagrado v kategoriji regij je za šesto mesto prejela regija Podravje, nagrado je sprejel 
Božidar Pučnik, vodja investicijske pisarne Invest in Podravje iz Mariborske razvojne agencije (MRA). 

je bilo letališče in načrti za razvoj 
letališča. To je pomembno, saj je sedaj 
veliko povpraševanja po logističnih 
lokacijah in z logistiko povezanimi 
dejavnostmi.«

Brane Krajnik, direktor in urednik The 
Slovenia Times, pa je poudaril: »Priti 
na lestvico top 10 je uspeh, posebej 
pa je to potrebno izkoristiti za korake 
za naprej. Ljubljana se je uvrstila med 
vodilnimi evropskimi mesti na sedmo 
mesto južnoevropskih mest, ampak 
Maribor in Podravje sta se umestili na 
sedmo in šesto mesto po privabljanju 
investitorjev, kar pomeni, da mesto 
in regija imata strategijo. Z velikimi 
se seveda ne moremo kosati, niti po 
velikosti ne, ampak že biti na takšni 

lestvici je uspeh.« 

Na informativnem dogodku v 
Menergi je sodeloval tudi Marko 
Kovačič, svetovalec župana MO 
Maribor za gospodarske zadeve, ki 
je med drugim dejal:  »Oktobra 2008 
so mariborska podjetja generirala 
68.000 delovnih mest, do marca 2013 
je bil  padec zaposlitev v Mariboru 
za več kot 13.000. Od takrat je novih 
delovnih mest 4.700, trend padanja 
se je zaustavil in beležimo trend 
vzpona oziroma rasti delovnih mest. 
Večje družbe iščejo okolje, kjer imajo 
večje možnosti. Na globalnem trgu 
se ponujajo subvencije, ugodnosti in 
podjetja se odločajo na podlagi teh 
benefitov.«

Dodajmo še, da je  konec marca v Mar-
iboru bilo poslovno srečanje z Britan-
sko-slovensko gospodarsko zbornico, 
kjer so predstavniki uspešnega mesta 
(ne le zaradi nogometa…) Manchester 
Cityja predstavili, kako so se lotevali 
privabljanja investitorjev, hkrati pa 
je šlo za izmenjavo dobre prakse in 
iskanje povezav.  

Prejemnika priznanj 
Andrej Fištravec in Božidar Pučnik Mariborski glamour v filmskem mestu
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Izšla je monografija
Slovenska podjetja 

in krožno gospodarstvo 

Slovenski podjetniški observatorij 2017

V začetku marca je bila v Mariboru 
predstavljena znanstvena mono-
grafija Slovenska podjetja in krožno 
gospodarstvo, ki je izšla v okviru 
Slovenskega podjetniškega obser-
vatorija 2017. Najpomembnejše 
poudarke iz te za vse gospodarstvo, 
predvsem pa predelovalno indus-
trijo in gradbeništvo pomembne ter 
koristne publikacije, povzemamo 
po sporočilu za medije, ki so ga pri-
pravili v Inštitutu za podjetništvo 
in management malih podjetij 
Ekonomsko-poslovne fakultete Uni-
verze v Mariboru, ki je publikacijo 
tudi izdal.

V monografiji so analizirali vse gosp-
odarske družbe in samostojne podjet-
nike v Sloveniji za leto 2016 ter prim-
erjali ključne podatke za leto 2015 
oziroma 2014 med Slovenijo in EU-28 
oziroma posameznimi članicami v 
nefinančnem sektorju gospodarstva 
(to so dejavnosti industrije, trgovine 
in storitev). V drugem delu proučujejo 
kontekst krožnega gospodarstva z 
vidika izzivov in priložnosti za sloven-
ska MSP (mala in srednje velika pod-
jetja). Opredeljujejo koncept krožnega 
gospodarstva, strateška izhodišča za 
prehod v krožno gospodarstvo na 
nacionalni ravni, problematiko mer-

jenja krožnega gospodarstva in prikaz 
stanja ter možnosti uporabe ekodi-
zajna v slovenskih MSP na področju 
gradbeništva in z njim povezanih 
dejavnostih. 

Poudarjajo, da se ob ukrepih za 
spodbujanje ustanavljanja kakov-
ostnih novih podjetij mora Slovenija 
bolj učinkovito lotiti izboljšanja 
ekonomskega in konkurenčnega 
položaja svojih podjetij. Slovenija, ki 
se je med prvimi državami v Evropi 
aktivno pridružila naporom za uvedbo 
krožnega gospodarstva, je stopila na 
dolgoročno pot, ki je ključnega pom-

Racionalni transport bistveno pripomore k dvigu krožnega gospodarstva
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ena za blaginjo njenega gospodarstva 
in podjetij.

V letu 2016 je bilo v Sloveniji 124.058 
podjetij, od tega petina gospodar-
skih družb z 0 zaposlenimi, skoraj tri 
četrtine mikro podjetij, 4,5 odst. malih 
podjetij, manj kot odstotek srednje 
velikih podjetij in le petina odstotka 
velikih podjetij. Slovenska podjetja 
so skupaj s samozaposlenimi nudila 
delo 543.371 ljudem, ustvarila 3,5 
milijarde evrov neto poslovnega izida 
in 22 milijard evrov dodane vrednosti. 
Več kot tretjino dodane vrednosti 
so ustvarila velika podjetja, medtem 
ko preostali slabi dve tretjini mikro, 
mala in srednja podjetja. Več kot 
tretjina dodane vrednosti v letu 2016 
je bila ustvarjena v predelovalnih de-
javnostih. Prihodek od prodaje na tu-
jem trgu, kjer je bila ustvarjena skoraj 
tretjina vsega prihodka slovenskega 
gospodarstva (32,5 milijarde evrov), se 
je glede na leto 2015 povečal za skoraj 
petino. Več kot polovico izvoznega 
prihodka so ustvarile predelovalne 
dejavnosti, ki so svoj izvoz povečale za 
skoraj desetino glede na preteklo leto. 
V nefinančnem sektorju gospodarstva 
EU-28 leta 2015 je bilo več kot 23 
milijonov podjetij, ki so zaposlovala 
skoraj 138 milijonov ljudi in ustvarila 
7.030 milijard evrov dodane vrednosti. 
Največji delež podjetij, zaposlenosti 
in dodane vrednosti je pripadal storit-
venemu sektorju.

Prof. dr. Dijana Močnik je ob tem 
poudarila: »Precej manjša povprečna 
produktivnost slovenskega delavca je 
zagotovo povezana z ustanavljanjem 
številnih podjetij, ki ne ustvarjajo 
nove vrednosti in ne rastejo. Ustanav-
ljanje novih podjetij brez potenciala 
rasti, zagotavljanja delovnih mest 
in ustvarjanja dodane vrednosti ne 
prinaša blagostanja družbi, pač pa 
nekaterim morda le kratkoročno in 
parcialno rešuje specifično sit-
uacijo. Najbolj očitno je to zaznati v 
izjemnem porastu števila podjetij v 
dejavnosti strokovnih, znanstvenih in 
tehničnih dejavnostih v Sloveniji, ki jih 
je bilo največ v nefinančnem sektorju 
gospodarstva Slovenije. In prav v 
tej dejavnosti je bila produktivnost 
najnižja.« 

Drugi del monografije Slovenskega 
podjetniškega observatorija 2017 
se podrobneje posveča krožnemu 

gospodarstvu, ki je v zadnjih letih 
pridobilo pozornost svetovne javnosti 
zaradi priznanja, da sta varnost 
oskrbe z viri in učinkovita raba virov 
ključnega pomena za blaginjo gosp-
odarstev in podjetij. Osredotočajo 
se na proučevanje krožnega gosp-
odarstva z vidika MSP kot ene izmed 
skupin deležnikov, ki pomembno 
vpliva na implementacijo krožnega 
gospodarstva v poslovno prakso. S 
tem namenom je poglavje sestav-
ljeno iz teoretičnega okvirja krožnega 
gospodarstva, katerega namen je 
dvigniti ozaveščenost in informira-
nost med podjetji ter posamezniki, 
ter iz praktičnih vidikov implement-
acije krožnega gospodarstva na ravni 
podjetij, vključno s študijo primera, ki 
prikazuje stanje in možnosti upo-
rabe ekodizajna v slovenskih MSP 
na področju gradbeništva in z njim 
povezanih dejavnosti. 

Prof. dr. Karin Širec poudarja: 
»Slovenija se je aktivno pridružila 
naporom za uvedbo krožnega 
gospodarstva. Proces, v katerega je 
stopila, zahteva več fazni pristop, 
začenši z dvigovanjem ozaveščenosti 
in poznavanja koncepta krožnega 
gospodarstva, tako med posamezniki 
– odjemalci, kot med podjetji in 
podpornimi institucijami.« 

Z vidika MSP je ključnega pomena 
sistemski pristop k implementaciji 
krožnega gospodarstva. Ugotavljajo, 
da je za podjetja na voljo vse več 
kazalnikov, metod in orodij, s katerimi 
lahko merijo krožnost svojih procesov. 
Ker je koncept krožnega gospodarstva 
v začetnih fazah razvoja, je rezulta-
tov in učinkov njegove implement-
acije zelo malo. Ob tem razpoložljive 
študije učinkov krožnega gospodarst-
va uporabljajo različne pristope, zato 
je primerjava rezultatov zelo otežena. 

Prof. dr. Barbara Bradač Hojnik ugo-
tavlja: »Za podjetja je na voljo vse več 
informacij o uvajanju načel krožnega 
gospodarstva v poslovno prakso, 
vključno s primeri dobrih praks, orodji 
in priročniki, katerih uporaba in zgledi 
lahko pripomorejo k hitrejšemu in 
uspešnejšemu implementiranju 
koncepta.«

Analiza področja ekodizajna kot dela 
krožnega gospodarstva v zadnjem 
delu monografije je pokazala, da se je 

v zadnjem desetletju največ ukrepov 
ekodizajna nanašalo na ravnanje z 
odpadki. Velik neizkoriščen potencial 
za izboljšave ostaja v fazi načrtovanja 
za pridobivanja materialov ter 
načrtovanja za uporabo. Podjet-
nike zelo pritegnejo ukrepi za višjo 
energetsko učinkovitost v vseh fazah 
okoljskega življenjskega cikla. Kljub 
nenehnemu razvoju orodij in opreme 
za podporo poslovanju podatki iz 
literature in prikazane študije primera 
jasno kažejo na to, da večina MSP 
sploh ne uporablja nikakršnih orodij 
za trajnostno upravljanje podjetij. 
Videti je, kot da MSP še vedno niso 
prepoznala koristi trajnostnega 
poslovanja.

»Večina managerjev je prepričanih, 
da je vključevanje ekodizajna v razvoj 
predrago, kar kaže na nerazumevanje 
samega koncepta ekodizajna. Ob tem 
ugotavljamo, da podjetja niso dovolj 
seznanjena in se ne zavedajo okoljskih 
vplivov, ki jih posredno povzročajo že 
v zgodnjih fazah življenjskega cikla 
proizvodov,« dodaja prof. dr. Matjaž 
Denac. 

Raziskavo Slovenski podjetniški obser-
vatorij, ki že vse od leta 2000 kon-
tinuirano spremlja stanje slovenskih 
podjetij in podaja sliko slovenskega 
podjetništva, je v letu 2017 financiralo 
ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo preko Javne agencije 
Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, 
tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) 
ter Inštitut za podjetništvo in man-
agement malih podjetij na Ekonom-
sko-poslovni fakulteti Univerze v 
Mariboru. Publikacija je brezplačno 
dostopna na: http://ipmmp.um.si/
slovenski-podjetniski-observatorij/
spo-monografije/. 



-  22  - 

Na področju fizike in 
astronomije ponovno

med najboljšimi na svetu

Univerza v Mariboru 

V referenčno ocenjevanje univerz 
Quacquarelli Symonds (QS) World 
University Rankings (WUR) po 48 
študijskih področjih v letu 2018 je 
bilo vključenih 4.488 univerz in le 
1.130 je izpolnilo zahtevne pogoje in 
se uvrstilo med najboljše univerze. 
Ob tem se je Univerza v Mariboru na 
tej mednarodni lestvici razvrščanja 
univerz  po študijskih področjih letos 
znova uvrstila med najboljše univerze 
na področju fizike in astronomije (401. 
– 450. mesto). Študijski program, ki je 
deležen tolikšnega priznanja, izvajajo 
na mariborski fakulteti za naravoslovje 
in matematiko. V razvrščanje univerz 
je bilo, kot rečeno,  vključenih 48 
študijskih področij, evalviranih 4.488 
univerz in več kot 19.000 študijskih 
programov. Univerzi v Mariboru se 
je v preteklem letu že drugič uspelo 
uvrstiti na QS WUR med 3 odstotki  
najboljših univerz na svetu. QS je 
pomemben ponudnik informacij o 
visokošolskih izobraževalnih instituci-
jah in pogojih za študij v različnih 
državah, ki vsako leto ocenjuje 
kakovost univerz in njihovih študijskih 
programov.

»Ponovna uvrstitev na prestižno 
svetovno lestvico potrjuje odličnost 
pri delu naših kolegic in kolegov, s 
tem pa tudi izjemnost naših študentk 
in študentov. Pri vrednotenju je 
upoštevana široka paleta različnih 
kriterijev. Ob izjemnih raziskovalnih 
dosežkih še posebej izpostavljamo 
pohvale delodajalcev, zaradi česar 
je ta uspeh še toliko pomembnejši. 
Uvrstitev na lestvico programu 
fizika in celotni fakulteti zagotavlja 
velik mednarodni ugled, Univerzo 

v Mariboru pa uvršča med 
najpomembnejše uni-
verze na svetu«, je ob tem 
poudaril dekan Fakultete za 
naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru doc. dr. 
Mitja Slavinec.

 Quacquarelli Symonds (QS) 
je vodilni svetovni ponud-
nik informacij s področja 
visokošolskega izobraževanja 
in kariernega svetovanja. 
Neposredno je prisoten v 
50 državah in sodeluje z več 
kot 2.000 visokošolskimi 
institucijami. Njihova spletna 
stran QS TopUniversities sodi 
med najpogosteje obiskane 
strani z informacijami o uni-
verzah. QS vsako leto objavlja 
različne lestvice o univer-
zah in njihovih študijskih 
programih, namenjene pa so 
predvsem potencialnim študentom. 
QS analizira delovanje univerz na 
osnovi podatkov iz mednarodne an-
kete med zaposlenimi v visokošolskih 
institucijah in strokovnjaki s področja 
visokega šolstva (v 5 letih 170.000 
odgovorov) in ankete med deloda-
jalci (v 6 letih 158.000 odgovorov), ki 
ocenjujejo zadovoljstvo delodajalcev 
z diplomanti posameznih univerz. Za 
izračun kazalnikov število citatov na 
članek in h-indeks je QS pregledal 22 
milijonov člankov in 200 milijonov 
citatov. 

 Da QS vključi v razvrščanje, mora 
ta preseči minimalno oceno 
ugleda pri delodajalcih in na aka-
demskem področju, doseči mora 

določeno število objavljenih člankov 
s študijskega področja in izva-
jati dodiplomske ali podiplomske 
študijske programe v ocenjevani 
znanstveni disciplini. Vsak od štirih 
kazalnikov ima drugačno utež pri 
izračunu skupne ocene. Največji vpliv 
na oceno študijskih področjih ima 
ugled univerze v akademski skupnosti 
(60 % - 40 % ocene), in pri delodajalcih 
(30 % - 10 % ocene). Število citatov na 
članek in h-indeks pa skupaj prispe-
vata od 20 % do 50 % ocene. 

Univerza v Mariboru je izpolnila krit-
erije za ocenjevanje na 28 področjih 
in bila uvrščena na lestvico najboljših 
univerz v enem študijskem področju 
(QS world University rankings by sub-
ject 2018 - University of Maribor). 
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Cona Tezno predstavljena 
v novem časopisu

Časopis RTS24 o nas

V Mariboru je kmalu po novem letu začel izhajati nov tiskani medij, 

štirinajstdnevnik RTS24. Kot že ime pove je časopis tesno povezan 

z istoimensko mariborsko/slovensko televizijsko hišo, kjer igrajo 

pomembno vlogo kitajski poslovneži. Odgovorni urednik RTS24 je znan 

novinar Dejan Pušenjak, ki je pred tem urejal sobotno prilogo Večera. 

Še pred prihodom na Večer je bil Dejan Pušenjak zaposlen tudi pri 

dnevniku Delo.

K tej informaciji velja kot nadgradnjo dodati, da se je uredništvo 

RTS24 odločilo, da že v drugi številki štirinajstdnevnika objavi obširno 

dvostransko prikaz uspešnega gospodarskega dogajanja v Coni Tezno. 

Splošni profil cone je podal Braco Zavrnik, sicer urednik Contacta, 

tega pa je s svojim zanimivim razmišljanjem dopolnil Gorazd Bende, 

direktor Zavoda PPC Tezno. 
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www.solni-kristal.si I Češka ulica 14, 
2000 Maribor I 070/682-382

*Popust velja za vse zaposlene v podjetjih, ki se nahajajo v Coni Tezno.


