
CELOVITE REŠITVE S
PODROČJA MEHANSKE OBDELAVE

ŠTIRJE ZLATI V NACIONALNI IZBOR

FER DO KUPCEV, FER DO ZAPOSLENIH

CONA TEZNO IN BOLJŠJAK ŽE 24 LET SKUPAJ
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Uvodnik

Čeprav vreme ne kaže, da smo zakorakali v poletno obdobje, v začetku 
katerega nas občasne misli nehote popeljejo v skopo odmerjen čas, namenjen 
planiranemu dopustu, si kot po navadi privoščim nekaj besed v uvod poletne 
številke Contacta.
Vreme zadnjih dni je bilo skladno s tradicijo, tako kot se za dober teden prireditev 
Festivala Lent spodobi.  Klub hudomušnosti izza oblakov nam je le-ta prinesel 
kar nekaj svežine, po vsebini in na prireditvenih prostorih. Mislim, da je število 
obiskovalcev spremembe pozitivno sprejelo – predvsem ponovno postavitev 
glavnega odra na Dravi. Maribor je živ dokaz za to.
Volitve so za nami in če naj skromno sklepam, te ponovno niso dale odgovora 
oziroma podlage za oblikovanje vlade, ki bi lahko omilila cono bolečine na 
narodovem telesu.
Naivneži še vedno upajo ob sedanjem volilnem sistemu, da bodo izvolili ljudi, 
ki bi predstavljali toplo gredo za nove rešitve, dobre vsaj za večino ljudi. Tako pa 
bo komaj čas pokazal, kdo je relativni zmagovalec. Le za mlade generacije se ve, 
kdo je absolutni poraženec, že nekaj mandatov. Ko bi jih vsaj bolje usposobili, 

povečali sposobnost za zaznavanje podjetniških priložnosti. Podučili o celoviti prenovi modela ekonomije v smeri 
krožnega gospodarstva.
Tako pa, politikantom ostane fraza – potrebno je spoštovati voljo ljudi. Upam, da tudi tistih, ki se volitev namenoma 
ne udeležijo. Kdo bi vedel, kateri so bolj zaslepljeni, zmanipulirani?
Človeški razvoj se lahko meri najbolje skozi kakovost življenja, dostopnost do novih tehnologij, informacij, spremembe 
življenjskih navad, odnosa do družbenih vrednot.
Kakšni so obeti za novo vlado? So pričakovanja, da si bo zastavila ta prava vprašanja, realna?
Ali  nas delovno okolje podpira, je stimulativno ali nas spotika? Ali bo storjen končno kakšen korak v smeri 
decentralizacije? Kje so ukrepi ekonomske politike za krepitev podjetniške aktivnosti?
Za 2 milijona ljudi 20.000 predpisov. Ti bi naj določevali pravila življenja, pomenili pomoč državljanom, ne pa, da 
se nas prisiljuje, da delamo tako, da se zadosti predpisom. Za takšno delo si odgovorni ne zaslužijo aplavza. Bodo 
nebrzdani apetiti javnega sektorja požrli tisto malo optimizma ob povečani gospodarski rasti, povečanem izvozu? 
Ali se bo podprlo raziskave in razvoj; trajnostni razvoj, inovacije informacijske družbe z odgovorno skrbnostjo za 
okolje?
Kaj bomo naredili za sedanjo, bodočo gospodarsko rast? Jo bo ogrozil manko primerno usposobljene, delavoljne 
delovne sile. Ali bo iz bazena nezaposlenih brez socialne potuhe prehod na trg dela večji?
Kdaj se bo spremenil okostenel plačni sistem? Kdaj bodo plače postale bolj ekonomska kot socialna kategorija? Kako 
živeti z »minimalcem«? Po drugi strani pa smo manj konkurenčni pri višjih plačah in se bodo zahtevnejša delovna 
mesta selila na tuje. Primanjkljaj možganov pa tudi ni dober za razvoj družbe.
Kakšne bodo posledice za domačo predelovalno industrijo, vezano na avtomobilski sektor, če bo ameriški predsednik 
uresničil grožnjo o uvedbi najmanj 20-odstotne carine na evropske avtomobile? 
Še enkrat udeležba na volitvah vedno bolj potrjuje pomen in zasluge politične srenje. Predvolilnim praznim obljubam 
se ne verjame več. Okupacije družbe s strani politike je konec. Demokracija ni cirkus.
Naj zapisano ne deluje kot pesimizem. Gre za delček samozavedanja, v pogum in spoznanje odločevalcem. 
Sicer pa, kdo bo zmagal na svetovnem prvenstvu v nogometu? 
Potem pa, kot omenjeno uvodoma, na zaslužen dopust.

Za večino 
ni tople grede

Gorazd Bende
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Mariborska poslovalnica podjetja 
BTS Company d.o.o. je še ena od 
prepoznavnih točk poslovne Cone 
Tezno. Gre za trgovsko podjetje z 28 
letno tradicijo v slovenskem pros-
toru. Sedež podjetja je v Ljubljani in 
poleg poslovalnice v Mariboru imajo 
še podjetja v Zagrebu, Sarajevu ter 
Beogradu. Na mariborski lokaciji 
je poleg BTS trgovine tudi demo 
center z obdelovalnimi stroji. BTS 
poslovalnica se nahaja na Cesti k 
Tamu, poleg poslopja Daimlerje-
vega Starkom. Svojim strankam 
nudijo celovite rešitve na področju 
rezilnega orodja, merilne opreme, 
CNC obdelovalnih strojev, robotike, 
servisa in svetovanja. Nekatera 
področja delovanja predstavljamo v 
nadaljevanju prispevka.

Podjetje BTS Company ima širok proda-
jni program na področju obdelave 
kovin, saj  strankam nudi visokokako-
vostna rezilna, vpenjalna in merilna 

orodja ter najsodobnejše CNC-stroje, 
kot so stružnice, rezkalni centri, sistemi 
za potopno in žično erozijo, žage ter 

rešitve s področja robotske avtomati-
zacije. Seveda pa zgolj bogata ponudba 
ni edini razlog, zakaj BTS Skupini, ki 
posluje že 28 let in ima poslovalnice v 
Ljubljani, Mariboru, Zagrebu, Beogradu 
in Sarajevu, zaupa že več tisoč podjetij. 
Strokovno podkovani komercialisti-
tehnologi nudijo strankam kakovostno 
svetovanje pri določitvi tehnologije 
obdelave ter izbiri orodja in strojev. 
Poleg hitre dobave orodja pa BTS 
Company nudi tudi sistemske rešitve 
za skladiščenje in upravljanje orodja. 
Podjetjem so na voljo storitve logis-
tike dostave in namestitve strojev, 
izobraževanje operaterjev ter projekti 
avtomatizacije proizvodnje z roboti. 
BTS Company danes stroje, orodja in 
robote dobavlja v 12 držav, za stranke 
pa skrbi 120 zaposlenih.
BTS Company ima rešitev za vsak 
proizvodni izziv, saj podjetje zastopa 

Uprava BTS v Ljubljani

Celovite rešitve 
s področja 

mehanske obdelave

BTS Company

Trgovina v Mariboru je dobro založena s svedri, navojnimi svedri, 
rezkarji in orodjem za struženje, merjenje in vpenjanje.
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več kot 30 svetovno znanih blagovnih 
znamk orodja in strojev. Na področju 
rezilnega orodja ima v prodajnem 
programu svedre, navojne svedre, 
vtiskovalce navoja, rezkarje, orodje za 
struženje in drugo specialno orodje 
proizvajalcev Sumitomo, OSG in 
Dormer. Trži tudi vpenjala Nikken, 
d`Andrea, Röhm, Tecnomagnete, mer-
ilno orodje Mitutoyo, brusno orodje 
Pferd in opremo za delavnice. Proda-
jni tehnologi strankam priporočajo 

uporabo orodja najvišje kakovosti, 
na željo kupca pa lahko dobavijo 
tudi cenovno dostopnejše orodje. 
Stroškovni izračun namreč pokaže, da 
proizvodna podjetja največji pr-
ihranek dosežejo z uporabo visokoka-
kovostnega in zmogljivega orodja – to 
namreč zagotavlja krajši čas obdelave 
in manjše število menjav orodja.
Družba BTS Company je poznana 
po celoviti ponudbi CNC-tehnologij, 
ki vključujejo CNC-stroje, pripravo 

tehnologije obdelave, avtomatizacijo 
in pooblaščen servis strojev. Podjetje 
je zastopnik za CNC-stružnice in ob-
delovalne centre proizvajalca Doosan 
Machine Tools, ki je eden največjih 
na svetu, saj ima v svojem prodajnem 
programu več kot 360 modelov stro-
jev. V premijskem razredu so strankam 
na voljo horizontalni obdelovalni 
centri Toyoda, ki izpolnjujejo najvišje 
zahteve glede produktivnosti in 
zanesljivosti delovanja. BTS Company 

Mariborska poslovalnica BTS Company v poslovni Coni Tezno

Strankam v regiji Adriatik je na voljo pet razstavno-prodajnih centrov podjetja.
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strankam nudi še žične in potopne 
erozije Mitsubishi Electric ter tračne 
žage DoAll in Pegas. Poleg strojev 
podjetje dobavlja tudi transporterje 
odrezkov, podajalce palic, delilnike, 
gnana orodja in ostalo opremo.
Za potrebe velikoserijske proizvodnje 
je BTS Company izdelal več deset 
projektov avtomatizacije in strege z 
roboti Kawasaki. Poleg robotiziranih 
celic nudijo tudi avtonomne mobilne 
robote proizvajalca MiR, ki opravljajo 
naloge notranjega transporta in proiz-
vodne logistike. Uvedba robotizacije 
stranki omogoča povečanje dodane 
vrednosti poslovanja.
BTS Company poleg prodaje stro-
jev nudi tudi servisne storitve. 
Servis sestavlja ekipa 25 izkušenih 
strokovnjakov s področja mehanike 
in elektronike in je pooblaščen s 
strani proizvajalcev. Serviserji so 
opremljeni z vrhunskimi napravami 
za meritve na strojih, kot sta npr. 
merjenje vibracij in balansiranje. Z 
načrtovanim vzdrževanjem strojev 
lahko stranka poveča razpoložljivost 

strojnega parka in zmanjša zastoje ter 
nepotrebni izmet. Visokozmogljiva 
orodja in najsodobnejši stroji z vsemi 
spremljajočimi storitvami na enem 
mestu poenostavijo proizvodni proces 
in zmanjšajo strošek po izdelku. 
BTS Company si prizadeva najti 
vedno nove rešitve, ki bodo strankam 

omogočile dvig produktivnosti in 
izboljšale konkurenčnost njihovega 
poslovanja. 

Poslovalnica v Mariboru ima tudi dve liniji za varjenje listov tračnih žag.

Sedež mariborske podružnice BTS še z drugega zornega kota
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Fer do kupcev, 
fer do zaposlenih 

Lidl  Slovenija seže v Cono Tezno

Vlada je že lani sprejela spremembo 
uredbe o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo, s katero želi 
trajno zmanjšati potrošnjo lahkih 
plastičnih nosilnih vrečk. V Sloveniji 
bodo tako s 1. januarjem 2019 na 
vseh prodajnih mestih blaga ali 
izdelkov prepovedane brezplačne 
plastične nosilne vrečke ne glede na 
njihovo debelino. Iz vseh ukrepov 
so v skladu z evropsko direktivo 
izvzete zelo lahke plastične nosilne 
vrečke, ki so namenjene za primar-
no embalažo svežih živil in ki niso 
predpakirana.
V trgovinah Lidla v Sloveniji, katerega 
del  administrativnega osebja z okrog 
 90 zaposlenimi domuje v Coni Tezno 
 - sicer je sedež Lidla d.o.o., ki je veja 
 nemške mutinacionalke s tem 
imenom, v Komendi pri Kamniku – so 
glede tega pohiteli. Od 1. junija na 
blagajnah Lidlovih marketov namreč 
ni več plastičnih vrečk. Kupci lahko 
izbirajo papirnato ali bombažno 
vrečko, še naprej pa ponujajo trajne 
vrečke, izdelane iz reciklirane plastike, 
ter vrečke za zagotavljanje hladilne 
verige.
"Z umikom navadnih plastičnih vrečk 
iz prodaje želimo dodati kamen v mo-
zaiku trajnega zmanjšanja potrošnje 
plastičnih nosilnih vrečk, obenem pa 
kupcem ponuditi trajnostno alter-
nativo," poudarja generalni direktor 
Lidla Slovenija Gregor Kosi. V Lidlu 
napovedujejo tudi, da bodo do leta 
2025 zmanjšali uporabo plastičnih 

materialov v poslovanju za 20 ods-
totkov. Do istega leta naj bi bila vsa 
embalaža izdelkov Lidlovih blagovnih 
znamk narejena iz plastičnih mate-
rialov, ki jih bo možno 100-odsto-
tno reciklirati, obnoviti ali ponovno 
uporabiti. 
Glede na te napredne trende in pa 
tudi dejstva, da veja njegove uprave 
domuje v Coni Tezno, smo se odločili, 
da to družbo tokrat predstavimo 
nekoliko podrobneje. Lidl Slovenija 
je del mednarodne Skupine Lidl, ki 
je trenutno prisotna v 30 državah po 
svetu, trgovine pa ima v 28 državah. 
Lidl Slovenija ima 52 trgovin in več 
kot 1.500 zaposlenih, na slovenskem 
trgu pa posluje že enajst let. Leta 2007 
so odprli prvih 23 trgovin, sledile so 
ostale. Svojo prodajno mrežo še širijo 
in bodo, kot pravijo v Komendi,  tudi v 

prihodnje še odpirali nove trgovine. 
Morda za uvod (in zgled) informacija, 
da zaposleni  v Lidlu Slovenija preje-
majo stimulativno plačilo, ki je višje 
od povprečja v trgovinski panogi. 
Od 1. marca 2016 podjetje za svoje 
zaposlene vplačuje tudi premije v 2. 
pokojninski steber, božičnica je prav 
tako stalnica, regres pa izplačajo vsako 
leto junija.  V desetih letih so v Lidlu 
Slovenija zastavili in uspešno izva-
jajo številne projekte za zaposlene, 
s katerimi ustvarjajo dobro delovno 
vzdušje ter pogoje za rast in razvoj. 
Nedavno so že drugič zapored prejeli 
certifikat Top Employer Slovenija in 
Europe, ki kažeta na to, da je Lidlova 
skrb za zaposlene res velika. Od leta 
2014 so Družini prijazno podjetje, od 
konca leta 2017 pa na tem področju 
premorejo polni certifikat. Tako izva-

Gregor Kosi, direktor slovenskega Lidla
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jajo več kot 20 ukrepov in projektov 
za lažje usklajevanje delovnega in 
zasebnega življenja. 
Med drugim za otroke zaposlenih vsa-
ko leto organizirajo praznično obdaro-
vanje in pripravijo počitniški tabor za 
otroke sodelavk in sodelavcev, za ka-
terega stroške v celoti plača podjetje. 
Vse sodelavce povabijo na vsakoletni 
piknik (na ta dan Lidl Slovenija tudi 

zapre vse svoje trgovine), organizirajo 
družinski dan, ko se zaposlenim v 
službah pridružijo otroci, organizirajo 
različne aktivnosti v okviru Promocije 
zdravja, se skupaj športno udejstvu-
jejo, nudijo brezplačna cepljenja proti 
gripi, v vsaki enoti so vodni bari in 
mešalniki za smutije ipd. 
V središče svoje dejavnosti vedno 
postavljajo kupce. Držijo se pre-

prostega načela: ponujati najvišjo 
kakovost po ugodnih cenah in s 
ponudbo več kot 1800 izdelkov last-
nih in uveljavljenih blagovnih znamk 
želijo zadovoljiti vsakdanje potrebe 
vsake družine. Ustvariti boljši svet je 
trajnostna pobuda Lidla Slovenija, s 
katero želijo s pozitivnim zgledom k 
ustvarjanju boljšega sveta spodbujati 
tudi svoje zaposlene, poslovne part-
nerje, kupce in širšo družbo. Vsako leto 
sodelujejo z več kot 250 organizaci-
jami s področja izobraževanja, kulture, 
športa ter humanitarne pomoči lju-
dem in živalim. K najpomembnejšim 
poslovnim odločitvam dosledno 
prištevajo tudi odgovornost do 
okolja, in sicer s čim bolj optimal-
nim načrtovanjem logističnih poti, 
z varčnejšo razsvetljavo v svojih 
poslovalnicah, z doslednim ravnanjem 
z odpadki in z oblikovanjem ukrepov 
za zmanjševanje zavržene hrane. (Več 
na www.boljsi-svet.si.) 
Zelo ponosni so na sponzorstvo 
Zveze za šport invalidov Slovenije - 
Paraolimpijskega komiteja, s katero 
sodelujejo že od leta 2016 in so v 
tem času skupaj poskrbeli za večjo 

Domovanje mariborske izpostave Lidla v Coni Tezno

Na robu Cone Tezno najdemo tudi Lidlov market
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prepoznavnost slovenskih športnikov 
invalidov, njihove predanosti in motivi-
ranosti za čim boljše športne rezultate. 
V komunikacijo s svojimi kupci so že 
leta 2014 vključili slovenskega kuhar-
skega mojstra Tomaža Kavčiča. Ta je 
skupaj s hrvaškim kolegom Matejem 
Jankovićem vsak teden prinašal 
nove odlične recepte v slovenske 
domove, seveda iz Lidlovih sestavin. 
Lani je Mateja zamenjala simpatična 
deklica Ema, ki s svojo navihanostjo in 
radovednostjo sporoča, da je kuhanje 
dejavnost za celotno družino, da je 
zabavno, predvsem pa je to način 
povezovanja celotne družine. 
V Lidlu Slovenija s številnimi ak-
tivnostmi spodbujajo slovensko 
gospodarstvo - sodelujejo z več kot 70 
slovenskimi dobavitelji, s projektom 
Lidlova lojtrca domačih pa so jeseni 
2016 na Lidlove  police povabili tudi 
butične slovenske proizvajalce, ki so 
se tako lahko spomladi 2017 pred-
stavili vsej Sloveniji. Zaradi izjemnega 
odziva so Lojtrco ponovili še lansko 
leto in izdelke druge generacije 
Lojtrce predstavili svojim kupcem 
letošnjo pomlad. 
Trenutno poteka kampanja Vsi vedo, s 
katero predstavljajo izjemne rezul-
tate raziskave kakovosti Lidlovih 
izdelkov. V raziskavo so vključili 5600 
sodelujočih iz vse Slovenije, ki so 
s slepimi testi ocenjevali kakovost 
izbranih 247 prehranskih izdelkov ter 
izdelkov za nego in gospodinjstvo. 

Rezultati so več kot spodbudni. Tako 
je denimo 89 odst. anketirancev 
testiranim Lidlovim izdelkom podalo 
oceno dobro, prav dobro ali odlično. 
(Več lahko preberete na https://www.
lidl.si/sl/kakovost.htm)
Pa še nekaj o Lidlovem mednarodnem 
servisnem centru za nabavo: ta nudi 
administrativno podporo oddelkom 

nabave znotraj mednarodne Skupine 
Lidl, v njem je trenutno zaposlenih več 
kot 70 sodelavk in sodelavcev, nove še 
zaposlujejo, zato bo številka do konca 
leta še večja. Ključne naloge servis-
nega centra so upravljanje in vnos 
podatkov o izdelkih in dobaviteljih 
v centralni sistem za mednarodno 
Skupino Lidl.  

Iz pisarne na sedežu podjetja v Komendi

Ema in Tomaž, najbolj znani  faci Lidla pod Triglavom
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Podelitev priznanj za najboljše 
inovacije podravske regije je za 
Štajersko gospodarsko zbornico 
tradicionalni dogodek, ki ga z na-
menom spodbujanja inovativnega 
razmišljanja in delovanja organizira 
že 16 let. V skladu z razpisom je 
letos v razpisnem roku prispelo 
23 inovacij. Vse prispele vloge je 
pregledala strokovna komisija, ki jo 
je tudi letos vodil dr. Marjan Leber, 
v komisiji pa so bili še Bruno Rumež, 
Simona Rataj in mag. Aleksandra 
Podgornik. Komisija se je odločila, 
da podeli 4 zlate, 8 srebrnih in 3 bro-
nasta priznanja ter 5 zahval. Štirje 
zlati nagrajenci, ki so prejeli največ 
točk, se bodo uvrstili v nacionalni iz-
bor, ki ga organizira GZS s partnerji, 
Ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo RS in Javno agencijo 
Spirit Slovenija. 

Zlata priznanja so prejele štiri ino-
vacije. Ledinek Engineering, d. o. o., 
je podjetje, ki  praktično vsa leta sode-
luje in dobiva najvišja priznanja, tudi 
letos je njihova produktna inovacija 
UNIPRESS – stiskalnica za stiskanje in 
lepljenje lesnih lamel v lamelne plošče 
poljubnih širin z možnostjo vmesnih 
odprtin  prejela najvišje priznanje. 
Drugi prejemniki zlatih priznanj so 
podjetje Talum Tovarna aluminija, d.d., 
Kidričevo za inovacijo Eco green Alu 
can, podjetje Swatycomet, d. o. o., za 
inovacijo Inovativna linija smolno reza-
nih rezalk in brusnih plošč mMetalynx 
Ceramic s samoostritvenim keramičnim 
zrnom, in Impol 2000, d. d., v sodelo-
vanju z Alcad, d. o. o., in C3M, d. o. o., 
za inovacijo Razvoj industrijskega algo-

 Štirje zlati v 
nacionalni izbor 

Najboljše inovacije podravske regije 2018

ritma za načrtovanje sestave, lastnosti 
in proizvodnih parametrov recikliranju 
prijaznejših zlitin v skupini Impol. Že 
sam pogled na imena podjetij, 
dobitnikov zlatih priznanj in dejstvo, 
da ta podjetja z inovacijami praktično 
vsa leta pobirajo priznanja za svoje 
inovacije, pove seveda zelo veliko o 
njih in spodbujanju inovativnosti v 
njihovih sredinah. 
 
Srebrna priznanja so prejele inovacije 
iz podjetij TPV Prikolice, d. o. o., AJM 
okna-vrata-senčila, d. o. o., Dravske 
elektrarne Maribor, d. o. o., Izoele-
ktro, d. o. o., Plan-ka Špela Recer, s. 
p., Boxmark Leather, d. o. o., Mari-
borski vodovod, d. o. o., in Talum 
Tovarna aluminija, d. d., Kidričevo. 
Bronasta priznanja so prejeli Tehniški 

šolski center Maribor, Občina Hoče 
Slivnica in dr. Tanja Simonič Korošak 
ter Nataša Grandovec.
 
Izbor za najboljšo inovacijo Podravja, 
ki ga vsako leto organizira ŠGZ, spod-
buja podjetja in samostojne inovatorje 
k višji stopnji inovacij ter razvijanju 
inovacijske kulture, ki jo naše gosp-
odarstvo nujno potrebuje za razvoj in 
poslovno uspešno delo v domači in 
mednarodni konkurenci. Posebnost 
letošnjega razpisa je bil inovacijski 
izziv – Izzivi krožnega gospodarstva, 
v okviru katerega je podjetje Talum 
Tovarna aluminija, d. d., prejelo 
zlato priznanje. ŠGZ tudi sicer aktivno 
deluje kot koordinator strateško 
razvojno-inovacijskega partnerstva 
Krožno gospodarstvo. 

Zlati Lestro - Ledinek Ingeeniring
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ZLATA
Ledinek Engineering d.o.o.
UNIPRESS - stiskalnica za stiskanje in 
lepljenje lesnih lamel v lamelne plošče 
poljubnih širin z možnostjo vmesnih 
odprtin brez izmeta lesnih lamel. Leidnek 
Engineering d.o.o.: Gregor Ledinek, Robert 
Gašparič; Simat, Janez Klemenčič s.p. - 
Janez Klemenčič, produktna. Unipress 
- inovativna stiskalnica za bočno spajanje 
lamel v enojne sloje CLT panelov, omogoča 
izdelavo vmesnih odprtin s prihrankom 
lesa. Uporaba naravnih materialov, 
del česar je tudi gradnja lesenih hiš, je 
vedno bolj razširjena. Les med svojo rastjo 
absorbira toplogredne pline (predvsem 
ogljik) in deluje kot dolgoročna shramba. 
Razlog za izdelavo panelnih plošč s čim 
večjim izkoristkom (brez izmeta) vhodne 
surovine - lesa, natanko to kar nudi naša 
stisklanica. Z našo inovacijo smo lansirali 
popolnoma novo tehnologijo, ki nudi 
proizvodnjo lamelnih plošč na tehnološko 
dovršeni ravni kot odgovor na zahtevne 
izzive strank.

Talum Tovarna aluminija d.d., Kidričevo 
Eco green Alu can. Boris Šegula, Simon 
Strmšek, mag. Gregor Zečević. Kombinacija: 
produktna, procesna, trženjska; inovacijski 
izziv  2018 - krožno gospodarstvo. Talum 
lahko s posodobitvijo tehnološke opreme 
in razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi 
omogoči svojim kupcem sklenjen krog 
reciklaže. Postopek poteka tako, da Talum 
od svojih kupcev odkupi procesni odpad 
in ga uporabi kot vhodno surovino v proiz-
vodnji rondic za istega kupca. S tem se 
zniža ogljični odtis tlačne doze, ki je proiz-
vedena na ta način, poveča se energetka 
učinkovitost proizvodnje rondic v Talumu 
in konkurenčna prednost Taluma na trgu. 
Trg v tem trenutku ne ponuja podobnih 
rešitev zaradi omejitev v proizvodnji po-
nudnika rondic.

Swatycomet d.o.o. 
Inovativna linija smolno rezanih rezalk 
in brusnih plošč mMetalynx Ceramic s 
samoostritvenim keramičnim zrnom. Val-
entina Prapotnik, Rok Mezgec, Lolita Šerod, 
Danijela Senčar, Marija Kotnik, Valerija 
Napotnik, mag. Urška Vouri, 
Peter Matavž, prodkutna / trežnjska. 
Linija je izdelana s keramičnimi abrazivnimi 
zrni, ki se zaradi posebne mikokristalne 
strukture med procesom rezanja ali 
brušenja nenehno samoostrijo, kar 
pomeni, da izdelek vedno reže ali brusi 
s polno močjo. To zrno zahteva posebno 
močen vezivni sistem, močnejši kot ostale 
rezalne in brusne plošče. Zato smo razvili 
tudi nov vezivni sistem, ki močneje drži 
zrno v matrici. Za optimalno učinkovitost 
izdelkov je potrebna pravilna kombinacija 
stroja in izdelka; zahteva stroje z največjo 
zmogljivostjo (brez padca obratov pri 
delu). Celotna izbira kombinacije zrn 
in veziva omogoča izredno učinkovito 
brušenje oz. rezanje, bistveno daljšo 
življnjsko dobo izdelka v primerjavi z 
ostalimi izdelki v tem segmentu.

Impol 2000 d.d.; Alcad d.o.o.; 
C3M d.o.o. 
Razvoj industrijskega algoritma za 

načrtovanje sestave, lastnosti in proizvod-
nih parametrov recikliranju prijaznejših 
zlitin v skupini Impol. 
Impol 2000 d.d.: dr. Varužan Kevorkijan, 
Uroš Kovačec, dr. Peter Cvahte,  Vukašin 
Dragojević, Marina Jelen, dr. Darja Volšak, 
Borislav Hostej, Irena Lesjak; Alcad d.o.o.: 
Sara Hmelak, Branko Hmelak; C3M d.o.o.: 
dr. Tomaž Šustar, dr. Janez Langus, pro-
cesna. Inovacija se nanaša na razvoj orodja 
(naprednega algoritma) za načrtovanje 
gnetnih aluminijevih zlitin standardne 
oz. predpisane kakovosti s povečanim 
deležem (novega-industijskega in starega) 
odpadnega aluminija in procesnih poti 
izdelave končnih izdelkov za zagotavl-
janje želene kombinacije funkcionalnih 
lastnosti. Algoritem je zasnovan na uporabi 
umetne inteligence (nevronskih mrež) in 
njenem učenju s podatki, pridobljenimi 
s podatkovnim rudarjenjem po procesih 
skupine Impol, zbranimi v big data matriki. 
To je tudi ena izmed ključnih prednosti 
predlagane metodologije načrtovanja 
zlitin in procesov, ki zagotavlja delovanje 
brez izvažanja podatkov iz komercialnih 
podatkovnih oblakov. Razvito industrijsko 
orodje je zaradi tega veliko bolj varno a 
kljub temu zelo učinkovito, saj omogoča 
nadomeščanje do 73% primarnega 
aluminija z recikliranim. Enako velja tudi 
za legirne elemente. Tako velika stopnja 
namomerčanja primarnega aluminija z 
recikliranim omogoča skupini ustvarjanje 
pomembnega deleža dodane vrednosti.

TPV Prikolice d.o.o. 
OFF Road prikolica za kampiranje. 
Sandi Kramberger, Željko Šekuljica, 
Aleksander Karlovčec, Peter Hajdinjak, 
produktna.  

AJM okna - vrata-senčila d.o.o. 
GFK kompozitno krilo za Zero Sash okno
Danijel Keuc, produktna. Okenska 
krila se zahtevajo vedno večja, zato se z 
uporabo kompozitnih materialov (GFK) 
lahko dosega velike površine (predvsem po 
višini) oken. Izboljšana je statika samega 
krila, saj je material, iz katerega je krilo 
izdelano, zelo čvrst. Toplotna izolacija okna 
se s tem krilom še izboljša.

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.  
Sistem za spremljanje stanja hidroelektrarn 
na osnovi tehnologije OPC, sodobnih 
matematičnih orodij in umetnih nevron-
skih mrež. 
Dr. Dalibor Kranjčič, Sašo Kreslin, Iztok 
Dover, procesna. V družbi Dravske elek-
trarne Maribor, d. o. o., (DEM) se v letu 2017 
zaključila nadgradnja t. i. sistema ZVAPS, 
tj. sistema za zajemanje, vrednotenje, 
analiziranje, predstavitev in shranjevanje 
procesnih podatkov. Ta sistem je zasno-
van na tehnologiji OPC (Object Linking 
and Embedding for Process Control, 
z namenom centralnega zbiranja in 
obdelave podatkov, ki so v procesnih 
in tehničnih sistemih hidroelektrarn ter 
pripadajočih podatkovnih bazah. Zbrani 
podatki specialistom omogočajo izvajanje 
poglobljenih namenskih analiz obratoval-
nih dogodkov, dostopni pa so tudi drugim 
uporabnikom tehničnih in poslovnih 
sistemov in procesov DEM. 

SREBRNA
Izoelektro d.o.o. 
PKI E (podporni kompozitni izolator) z 
zgornjim pritrdilnim elementom iz izol-
acijskega materiala za vodnike premera 
od 15 mm do 25 mm. Vid Vončina, Jure 
Pungerčar, prodkutna.
Bistven izziv, ki ga inovacija rešuje je 
pritrjevanje vodnika večjega premera 
15mm-25mm, kjer je glavni pritrjevalni 
element vzmet, ki zagotavlja konstantno 
silo na vodnik ne glede na zunanje vplive. 
Vzmet na sponki je iz nerjavnega jekla in 
mora zagotavljati vertikalno silo Fv=2500N, 
izvlečno silo Fh= 1200N. Material sponke 
nudi optimalno kombinacijo mehanske 
trdnosti, trdote, žilavosti, zmožnost mehan-
skega dušenja in odpornost na obrabo. Te 
lastnosti, skupaj z dobro dielektrično izol-
acijsko trdnostjo in dobro kemično odpor-
nostjo dokazujejo, da je PA6 vsestransko 
uporaben proti lezenju in ima dimenzijsko 
stabilnost, obenem pa obdrži še odlično 
odpornost na obrabo. Dovoljuje tudi višje 
maksimalne delovne temperature.

Plan-ka Špela Recer s.p.
Krajinska zasnova rekreativnega območja 
ob gramoznici Duplek - razvoj in varovanje 
z roko v roki. Robert Gostinčar, Špela Recer, 
procesna.
Inovacija rešuje soočenje razvoja in varstva 
na prostorskem področju (krajinsko-
urbanistično planiranje in načrtovanje). 
Praviloma je na tem področju velljalo 
nepisano pravilo ali ali. Prevladali so ali var-
stveni argumenti ali pa razvojni na škodo 
nasprotnih argumentov, razvoja ali varstva 
okolja. V primeru projekta KREACIJA RE-
KREACIJE OB REAKCIJI VARSTVA pa sta 
bila upoštevana in v prostorsko ureditev 
vključena oba vidika - razvojni in varstveni 
vidik. Do rešitev je prišlo tako zaradi nuje 
prostorskega razvoja, ki je počasi izčrpal 
instrument argumentacije moči, kot tudi 
zaradi naključnega redosleda dogodkov na 
tem projektu. Prostorski akt je bil sprejet tik 
pred novelacijo varstvene zakonodaje na 
področju gradnje na poplavnih območjih. 
Tako je imela lokalna skupnost veljaven 
prostorski dokument in obenem je na 
državnem nivoju veljala zakonodaja, 
ki je onemogočala izvedbo tovrstnih 
lokalnih aktov. Iz navidez brezizhodnega 
položaja se je vendarle pokazala možnost 
izvedbe, ki izpolnjuje oba osnovna pogoja: 
razvoj turizma in rekreacije ob hkratnem 
upoštevanju varstvenih vidikov.

Boxmark Leather d.o.o.
Lahki 3D dekorativni usnjeni paneli.
Dr. Polona Kraner Zrim, Dejan Vidovič, 
produktna, procesna. 
Inovacija omogoča izdelavo lahkih 3D 
dekorativnih usnjenih stenskih panelov. 
Postopek s pomočjo termooblikovnega 
materiala in modularne šablone omogoča 
izdelavo velikega števila individualno 
oblikovanih panelov brez težke in drage 
rezkane nosilne podkonstrukcije. S tem 
smo dosegli za 70% nižjo maso panelov, 
kot bi jo, če bi uporabili podkonstrukcijo iz 
rezkanega lesa. Zaradi modularne šablone 
lahko design hitro in enostavno prilagodi-
mo željam stranke.
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Mariborski vodovod d.d.
Družbeno odgovoren odnos do odjemal-
cev vode - otipljiva H2O informacija. Mag. 
Danilo Burnač, prof. ddr. Matjaž Mulej, 
Borut Ambrožič, Milan Murgele, kombi-
nacija: socialna, produktna.
Bistven izziv, ki ga novi obrazec kot 
produktna in socialna inovacija rešuje, je 
slepim in slabovidnim osebam omogočiti 
enako samostojnost pri urejanju finančnih 
obveznosti. S položnicami, natisnjenimi 
v brajici (brailovi pisavi), bodo lahko 
člani Medobčinskega društva slepih in 
slabovidnih Maribor in drugi enakopravno 
obveščeni o svojih stroških za vodo, svoje 
finance bodo lahko vodili bolj samosto-
jno; lahko se bodo izognili moerbitnim 
zlorabam ali napakam. Novi obrazec 
kot inovacija dviguje kvaliteto življenja 
odjemalcev Mariborskega vodovoda, je 
edinstven.

Talum Tovarna aluminija d.d., Kidričevo
Integracija naprednih in-situ meritev pri 
proizvodnji primarnega aluminija. Haris 
Salihagić Hrenko, Branko Juršek, procesna.
In-situ meritve lastnosti elektrolita v 
elektroliznih celicah omogočajo meritev 
ključnih parametrov v realnem času. 
Optimalni nadzor kemijske sestave in 
temperature elektrolita je ključen za sta-
bilnost elektroliznega procesa, energijsko 
in snovno učinkovitost. Klasični pristop 
predvideva periodične meritve kemijske 
sestave in temperature elektrolita, s tem, 
da med odvzemom vzorca in korektivnimi 
ukrepi na celici lahko preteče tudi 8-12 
ur. Z in-situ meritvijo lastnosti elektrolita 
v realnem času in praktično izničeno 
možnostjo napak, se rezultati preko 
brezžičnega omrežja prenesejo v procesni 
računalnik elektrolizne hale v roku 3-4 
minut. Hitrejši vnos tako omogoča opti-
miranje procesnih parametrov, ki ključno 
vplivajo na delovanje elektroliznih celic.

BRONASTA
Dr. Tanja Simonič Korošak in Nataša 
Grandovec
Zgodba stare trte - protokolarno darilo, dr.  
Tanja Simonič Korošak; Nataša Grandovec, 
socialna + produktno - trženjska inovacija.
Predlagana inovacija Zgodba Stare trte 
je protokolarno darilo. Avtorici sta si sami 
zamislili, grafično oblikovali, oblikovali 
in izdelali celotni izdelek: zgodbo, moto, 
risbo, izdelano z vinskim črnilom, in 
srebrno priponko v obliki grozda, vinskega 
lista in vitice. Inovativni koncept in kompo-
zicijo protokolarnega darila tvorijo zgodba 
z vodilnim motom 'Spoštovati preteklost, 
ustvarjati prihodnost', grafična re-
produkcija risbe Stare vinske trte, narisane 
v vinskem črnilu iz vina potomke te trte 
ter unikatni srebrni nakit- priponka - pin iz 
recikliranega srebra. 

Tehniški šolski center Maribor
Horizontalna sirarska preša, Adrian Obrul, 
produktna. S horizontalno sirarsko prešo, 
lahko sir v modelih stiskamo v horizon-
talni smeri in je vsak sir obremenjen z 
isto silo. Posebnost te preše je možnost 
nastavitve horizontalnih vodil, pri katerih 
lahko potem stiskamo različne velikosti 

sirov. Nastavljamo lahko tudi silo stiskanja 
in število modelov. Narejena je iz inox 
nerjavečega jekla, pnevmatičnih cilindrov 
in ventilov.

Občina Hoče Slivnica 
Ekodan ni zaman.  Dr. Marko Soršak, mag. 
Peter Cokan, mag. Vanja Jus, socialna + 
organizacijsko-prodkuktna-procesna.
S projektom Ekodan ni zaman v Občini 
Hoče-Slivnica smo zaokrožili gospodar-
sko – reciklirni cikel: odvržene smeti smo 
odstranili iz narave. Občanke in občane 
smo aktivirali za čiščenje in zraven povabili 
lokalna društva ter podjetja. Najmlajše 
občanke in občane pa smo motivirali v 
smeri, da ponovno uporabijo odvržene 
smeti ali jih zbirajo za dober namen in 
s tem prispevajo k čistemu okolju in 
družbeni odgovornosti. 

ZAHVALA 
IME-Insol d.o.o.
Naprava za zbiranje in prečiščevanje 
lebdečih vlaken z uporabo krožnega 
zračnega toka.
Marjan Žargi, Igor Ferk, Sašo Kramberger, 
produktna. Naprava omogoča selektivno 
zbiranje topolovih vlaken (brez odpadkov 
in nečistoč). Trenutno je v svetu zbiranje 
topolovih vlaken zelo velik problem, s kat-
erim smo se soočili tudi v našem podjetju, 
zato smo pristopili k razvoju naprave za po-
biranje topola. Smatramo, da so topolova 
vlakna (praktično so to naravne nanoce-
vke) izrednega pomena za industrijo in 
varovanje okolja. Predvidevamo tudi, da bo 
uspešno zbiranje topolovih vlaken postala 
donosna dejavnost, naravne nanocevke pa 
strateški material.

Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola
Napredni nakupovalni voziček. Tilen 
Tadej Žafran, Aljaž Šešo, Tadej Vidovič, 
Tomi Žerak, Žiga Smolinger, Robert Harb, 
Marjan Bezjak, kombinacija: produktno-
procesna. Napredni nakupovalni voziček 
ima električni pogon in tablični računalnik, 
na katerem prikazuje in ponuja posebne 
ugodnosti, mnenja drugih kupcev, garan-
cijo ter zaposli najmlajše s predvajanjem 
animiranih vsebin in igricami ter tudi 
polni mobilne telefone. V prihodnosti bo 
nudil koristne informacije z obogateno 
resničnostjo.

Tehniški šolski center Maribor
Izdelava večnamenskega vozila. Teo 
Butolen, produktna. Delovni stroj oziroma 
traktor je pololnoma domače izdelave, 
brez kakršnihkoli prej narisanih načrtov 
in je domišljijsko vozilo. Na vozilu se je 
uporabila šasija, ki je bila prvotno narejena 
za stroj za molžo na kolesih od Zastave 
750. Pri izdelavi sem pridobil veliko znanja. 
Naletel sem tudi na kar nekaj ovir, saj vse 
zgrajeno izdelam sam, ali pa ustrezno 
prilagodim in predelam.

Zveza Slovenska unija pacientov
Mala knjiga - velika vsebina.Borut 
Ambrožič, prof. ddr. Matjaž Mulej, Ana 
Perišipč, dr. Tanja Simonič Korošak, Lilijana 
Zorko, Zora Levačič, kombinacija: socialna 

+ produktno - izobraževalna. Bistven izziv, 
ki ga inovacija rešuje je posredovanje 
znanja o otrokovih pravicah mladim in os-
talim starostnim skupinam. Z mladim dost-
opnim in najbolj razumljivim e-načinom je 
boljša od konkurenčnih rešitev, saj vkjučuje 
mlade v sam nastanek inovacije.

Hortikulturno društvo Maribor
Tifološka hortikulturna publikacija - horti-
kulturni dotik. Borut Ambrožič, Karin Bejo, 
Lea Zinauer, dr. Tanja Simonič Korošak, 
prof. ddr. Matjaž Mulej, Milan Mugerle, 
mag. Vanja Jus, kombinacija: socialna + 
produkt za osveščanje slepih. 
Slepi in slabovidni so slabo informirani. 
Predstavitvena mapa Hortikulturnega 
društva Maribor in projekta ZLATA VRT-
NICA, ki letos obeležuje že 55. obletnico, 
vsebuje inovacije -tipni (taktilni) zapis v 
brajilici, s pomočjo katere slepi in slabo-
vidni lahko pišejo in berejo. Nadomešča 
vizualno zaznavanje. Novo taktilno-
kinestetično zaznavanje v direktnem 
kontaktu s predstavitveno mapo Hortikul-
turnega društva Maribor inovativno izvaja 
načelo OZN o dostopnosti informacij za 
slepe in slabovidne v praksi. Prispeva k 
zelenemu Mariboru in združuje NVO, javni 
in zasebni sektor.

Tehniški šolski center Maribor
Izdelava gokarta. David Novak, Mihael 
Muršec, produktna. Hitrost in adrenalin sta 
dve najbolj zaželeni občutji ljubiteljev av-
tomobilizma.  Ker je vožnja s prekoračeno 
hitrostjo po cesti prepovedana, se veliko 
ljudi posluži spročanja adrenalina na kart-
ing poligonih s temu namenjenimi vozili - 
gokarti. Po pol leta aktivnega dela je sledila 
prva testna vožnja, dokazala sva, da sva 
sposobna sama narediti čisto pravo vozilo. 

Tehniški šolski center Maribor
Izdelava električnega kolesa. David Novak, 
Tilen Račnik, Anže Krevh, produktna.
Predelali smo navadno kolo tako, da 
deluje 100% na električni pogon. Največ 
pozornosti smo namenili akumulatorju in 
zmogljivosti akumulatorja. Na kolo smo 
vgradili tudi poseben plašč (gumo), ki 
je namenjena e-kolesom zaradi boljših 
kontaktnih lastnosti.

Tehniški šolski center Maribor
Protivibracijski sistem ADS. Matic Kuhta, 
produktna. Vibracijski sistem ADS je 
sistem, ki deluje na principu krmiljenja 
pnevmatike, s katerim omogočamo 
boljše in natančnejše delovanje strojev in 
naprav. Sistem krmilimo s programom na 
računalniku, z njim pa lahko niveliramo 
naprave, ponastavljamo položaj posa-
meznega ležaja, natančnost prvotnega 
položaja, časovni zamik in ga uporabljamo 
tudi za nadzor ter dokumentiranje. Namen 
sistema ADS je, da merilne naprave ohranja 
na kar se da ravni liniji in da zunanjih obre-
menitev ne prenaša na strojali napšravo. 
Bisto delovanja pa je, da s pomočjo 
membrane, ki zadržuje zrak, spuščamo ali 
dvigamo bat. 
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Bi lahko najprej nekoliko raz-
jasnili ime sejma, torej pojma 
»boljšji« in »kramarski«. Kaj 
pomeni eno in kaj drugo?

Na boljšjaku se prodaja nerabljeno 
oziroma novo blago, na kramar-
skem pa rabljeno. Vse skupaj se 
vsako nedeljo združi v celoto na 

Cona Tezno in boljšjak 
že 24 let skupaj

Nedeljski fenom

Poligon varne vožnje, ki od nedavnega 
deluje na ploščadi ob vstopu v Cono Tezno 
(Perhavčeva cesta), je bil v zadnjih številkah 
redna tema Contacta, a tudi sicer zbuja vse 
več  medijske pozornosti. Tudi tokrat se ga 
bomo dotaknili, čeprav posredno. Ker je 
poligon urejen na območju, kjer se že 24 let 
vsako nedeljo dogaja tako imenovani boljšji 
oziroma kramarski sejem, ta novost tako ali 
drugače zadeva tudi boljšjak, kot bomo sejmu 
rekli v nadaljnjih vrsticah. Ker menimo, da je 
sama narava boljšjaka premalo prepoznavna, 
čeravno se dogaja na samem robu Cone Tezno, 
smo povabili na razgovor njegovega dolgo-
letnega direktorja in in enega od začetnikov 
tamkajšnjega živahnega dogajanja Milana 
Lovca. 

Povabili so me k sodelovanju, prej 
sem prodajal stare radie in restavri-
ral kočije, sodeloval sem z Jožetom 
Kavčičem iz Malečnika. Sam sem 
imel tudi muzej starih radiov, ki sem 
ga prodal tehniškemu muzeju Bistra 
na Vrhniki.

Kako se je boljšjak v vseh teh 
letih razvijal?

Lahko rečem, da je boljšjak danes za 
prenekatere »zakon«. Vem za kopico 
ljudi, ki gredo poleti na počitnice na 
morje ali v hribe, a se ob nedeljah 
vračajo, da bi ne zamudili boljšjaka, 
ki seveda ni samo trgovina, ampak 
ampak nič manj druženje. Mnogi  
ne morejo spati, če vedo, da ga ne 
bodo mogli obiskati.  Postanejo 
odvisni.  No, pred tistimi več kot 
dvajsetimi leti se je začelo na 
zunanjem parkirišču Tama, ko ta še 
ni bil v stečaju. Začeli smo se hitro 
razvijati. Za božiča smo si nekaj 
izmislili, nekakšen majhen božič, ker 

vzhodni strani Cone Tezno, kjer 
dominirata že omenjena betonska 
ploščad za avtošole, in pa gozdič, 
kjer se odvija glavnina sejma. 

Od kdaj pa boljšjak pravzaprav 
obstaja?

Začelo se je junija leta 1994, ko je 
pri nas v Mariboru in širše gospo-
darstvo šlo »pa-pa«.  Tedaj si je 
marsikateri nezaposleni ali pa iska-
lec službe rešil ekonomski položaj 
s stojnico. Boljšjaka in kramarski 
sejem smo povezali v eno celoto, 
ker se drugače ni izšlo. Četrtega 
junija bo 24 let od začetka nje-
govega delovanja. Oba sejma v tem 
okviru imata zaščiteno blagovno 
znamko, ki jo država vsakih deset 
let potrdi. Pred lokacijo na Teznem 
se je boljšjak odvijal na povezavi 
med Lentom in Ulico kneza Koclja, 
vendar s tistim nisem imel nič skup-
nega. Sam sem prišel na Tezno dva 
meseca po ustanovitvi boljšjaka. 

Milan Lovec
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je tako padlo. Leta 1995 smo tako na 
tem prostoru imeli božično veselico. 
Parkirišče smo imel v najemu od 
Tama, brez gospoda Jožeta Čuješa, 
desne roke Mirka Žagarja, prvega 
stečajnega upravitelja Tama, bi 
danes ne bilo sejma, saj mi je dal 
elan, da sem postal njegova gonilna 
sila. Pomagal mi je pri zagonu  in 
tudi rešitvi pravnih zadev, za kar 
sem mu od srca hvaležen. Gos-
pod Čuješ mi še danes svetuje in 
pomaga.

Kako je potekal razvoj boljšjaka v 
prostorskem smislu?

Tam zunaj na asfaltni ploščadi ob 
Perhavčevi cesti nas je v poletnem 
obdobju počasi začela dajati preve-

lika vročina, zato smo se leta 1998 
preselili v nekdanjo kolesarnico 
Tama, bolj v senco, za ograjo še iz 
Hitlerjevih časov. Tako se je boljšjak 
širil. Če me je kdo vprašal, v katero 
smer gremo, sem odgovoril: »Boga 
vprašaj!«. Stvar  se je razvijala proti 
vsem pričakovanjem. Že leta 1999 
je kolesarnica postala premajhna in 
smo se morali širiti na njeno južno 
stran. Danes je sejemske oziroma 
delovne  površine za štiri hektarje. 
Parkirni prostori zadostujejo za 
okrog 2000 avtomobilov, nahajajo 
se okrog in okrog sejemskega pros-
tora. Tezenčani so me sprejeli, tudi 
oni so sejmu v glavnem privrženi, 
omembe vrednih incidentov v vseh 
teh letih skoraj ni bilo. Moram pov-

edati, da je do leta 2010 šlo samo 
navzgor, potem pa se je tudi nas 
dotaknila finančna kriza. 

Kaj pa danes?

V zadnjih dveh letih se spet vzpen-
jamo. Sejem vse bolj obiskujejo  
kupci iz Avstrije in prodajalci iz  
Madžarske. Ko je nedeljsko vreme 
ugodno, sejem obišče tudi 15 do 
20 tisoč  obiskovalcev, takšnih in 
drugačnih. Avstrijci so »eksplodirali« 
zadnji dve leti. Sejem je, kot rečeno,  
tudi družabni dogodek, rekel sem 
že, da se zavoljo njega ljudje med 
dopustom vračajo tudi samo za en 
dan. Uradno sejem traja od sedmih 
zjutraj do enih, prvi udeleženci pa 
pridejo tudi že ob pol petih.  Proda-
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jalci so iz vse Slovenije, tudi iz zame-
jstva, enako velja tudi za kupce. 
Največ prodajalcev je Prekmurcev, 
največ kupcev pa je iz Maribora in 
zadnje čase tudi iz Avstrije.

Se pravi, da vam poslovno ni 
hudega? 

Žal ni tako, finančno le težko shaja-
mo. Najemnina je po naši sodbi 
previsoka. Tudi zima je zavora, o 
nekem dobičku je težko govoriti. Pa 
država hoče preveč, obravnava nas 
kot tiste, ki imajo pogon ves teden.   
Trenutno nas rešujejo rože, za kater-
imi so Avstrijci naravnost ponoreli. 
Sicer pa se tu prodaja prav vse, od 
sadja in zelenjave preko tekstila pa 
vse do razne kramarije. Prodajalec 
plača zgolj vstopnino, torej en evro. 
No, za sedaj gremo s sejmom dalje, 
razen če ne bo povsem zaškripalo. 
Pogodbo z Zavodom PPC Tezno  
imam sklenjeno za določen čas in 
v primeru nuje bi nam ta pomagal 
najti nadomestno zemljišče. 
Vendar takšnega prostora, kot je 
Cona Tezno, v Mariboru ni, oditi 
izven mesta pa bi za nas pomenilo 
stečaj. V takšnem položaju bi se rad 
direktorju zavoda Gorazdu Ben-
detu zahvalil za pomoč, on še zna 
trezno razmisliti, je človek Tamovske 
generacije in emocij. Zahvaljujem 
se tudi vsem občanom Maribora za 
njihov obisk. Skupaj je v boljšjaku 
zaposlenih dvajset ljudi. Ob tem bi 
pripomnil,  da ima Ljubljana dva se-
jma, poleg boljšjaka tudi takšnega 
za antikvitete in oba dobita od 
mesta subvencijo, mi pa ne dobimo 
od našega niti centa. 
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Novo osrednje omrežje TEN-T bo pod-
prto s celovitim omrežjem poti, ki se 
bodo v osrednje omrežje vključevale 
na regionalni in nacionalni ravni. Cilj je 
zagotoviti, da postopno, do leta 2050, 
velika večina evropskih državljanov in 
podjetij od tega celovitega omrežja 
ne bo oddaljena več kot 30 minut. 

S širšega vidika bo novo prometno 
omrežje zagotavljalo varnejši promet 
in manj zastojev ter nemoteno in 
hitrejše potovanje. Promet je te-
meljnega pomena za učinkovito 
evropsko gospodarstvo. Tovorni 
promet naj bi se po pričakovanjih do 
leta 2050 povečal za 80 odst, potniški 
promet pa za več kot 50 odst. Za rast 
je potrebna trgovina, za trgovino pa je 
potreben promet. Območja v Evropi 
brez dobrih povezav ne bodo uspeva-
la. V praksi je na ravni EU treba obrav-
navati pet glavnih težav. Manjkajoče 

povezave, zlasti na čezmejnih odsekih, 
so pomembna ovira za prost pretok 
blaga in potnikov v državah članicah 
in med njimi ter med njimi in sosed-
njimi državami.

Med državami članicami in znotraj 
njih obstajajo velike razlike v kako-
vosti in razpoložljivosti infrastrukture 
(ozka grla). Izboljšave so potrebne 
zlasti na povezavah vzhod–zahod, 
kar bi bilo možno zagotoviti z 
novo prometno infrastrukturo ali z 
vzdrževanjem, sanacijo ali posodobit-
vijo obstoječe. Prometna infrastruk-
tura med različnimi vrstami prevoza 
je razdrobljena. Na področju zagotav-
ljanja večmodalnih povezav številni 
evropski tovorni terminali, potniške 
postaje, pristanišča na celinskih 
vodah, morska pristanišča, letališča 

in urbana vozlišča niso kos tej nalogi. 
Ker ta vozlišča nimajo večmodalne 
funkcije, sta potencial večmodalnega 
prometa ter njegova zmožnost 
odpravljanja ozkih grl in premoščanja 
manjkajočih povezav premalo 
izkoriščena. Naložbe v prometno 
infrastrukturo bi morale prispevati k 
doseganju ciljev zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov v prometu za 60 
odstotkov do leta 2050.

Države članice še vedno ohranjajo 
različna operativna pravila in zahteve, 
zlasti na področju interoperabilnosti, 
kar znatno prispeva k oviram na pro-
metni infrastrukturi in ozkim grlom.

Podrobnejši pregled nove infrastruk-
turne politike EU 

Osrednje omrežje bo povezovalo: 

• 94 glavnih evropskih pristanišč z 
železniškimi in cestnimi povezavami, 

Nova politika EU 
za prometno 

infrastrukturo 

Jutrišnji sem in tja

Promet je bistvenega pomena za gospodarstvo: brez dobrih povezav Ev-
ropa ne bo mogla rasti in uspevati. V okviru nove infrastrukturne politike 
EU bo z namenom spodbujanja rasti in konkurenčnosti vzpostavljeno 
močno evropsko prometno omrežje, ki bo potekalo čez 28 držav članic. 
Povezalo bo vzhod in zahod ter obstoječe razdrobljene prometne mreže 
nadomestilo z zares evropskim omrežjem. Z novo infrastrukturno politiko 
se bo financiranje EU na področju prometa v obdobju 2014–2020 potro-
jilo na 26 milijard evrov. Obenem se bo financiranje na področju prometa 
preusmerilo predvsem na ozko definirano novo osrednje omrežje kot 
hrbtenico za promet znotraj evropskega enotnega trga. To bo odpravilo 
ozka grla, nadgradilo infrastrukturo ter poenostavilo čezmejni promet 
za potnike in podjetja po vsej EU, kar bo pospešilo vzpostavitev devetih 
velikih prometnih koridorjev, ki bodo tesneje povezali države članice 
in deležnike ter omogočili večjo koncentracijo omejenih sredstev in 
uresničevanje zastavljenih ciljev.
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• 38 ključnih letališč z železniškimi 
povezavami z večjimi mesti, 

• 15 000 km železniških tirov, 
posodobljenih za hitre vlake, 

• 35 čezmejnih projektov za 
zmanjšanje ozkih grl.

To bo gospodarsko gonilo enotnega 
trga, ki bo omogočilo resnično prost 
pretok blaga in ljudi po celotni EU. 

Devet novih koridorjev 
Pomembna novost v novih smernicah 
TEN-T je uvedba devetih izvedbenih 
koridorjev na osrednjem omrežju, ki 
so vzpostavljeni za pomoč pri razvoju 
osrednjega omrežja. Vsak koridor 
mora vključevati tri vrste prevoza, 
tri države članice in dva čezmejna 
odseka. 

Ustanovljene bodo „koridorske 
platforme“, v okviru katerih se bodo 
povezovali vsi zadevni deležniki in 
države članice. Koridorska platforma 
je vodstvena struktura, ki bo zasno-
vala in izvedla „delovne načrte za 
koridor“, da se bodo lahko dela na 
koridorju v različnih državah članicah 
in na različnih stopnjah napredka 
učinkovito združila. Koridorske plat-
forme za ključne koridorje na osredn-
jem omrežju bodo upravljali evropski 
koordinatorji.

Koridorji osrednjega omrežja

• Koridor Baltik–Jadran je ena 
najpomembnejših vseevropskih 
cestnih in železniških osi. Povezuje 
Baltsko in Jadransko morje ter poteka 
skozi industrijska območja med južno 
Poljsko (Zgornja Šlezija), Dunajem in 
Bratislavo, vzhodnimi obronki Alp in 
severno Italijo. Zajema pomembne 
železniške projekte, kot so gorski pre-
dor Semmering in železniška proga 
Koralm v Avstriji ter čezmejni odseki 
med Poljsko, Češko in Slovaško.

• Koridor Severno morje–Baltik 
povezuje pristanišča na vzhodni 
obali Baltskega morja s pristanišči 
ob Severnem morju. V koridor bodo 
vključene trajektna povezava med 
Finsko in Estonijo ter sodobne cestne 
in železniške povezave med tremi 
baltskimi državami na eni ter Poljsko, 
Nemčijo, Nizozemsko in Belgijo na 
drugi strani. Vključuje tudi celin-

ske plovne poti med reko Odro ter 
nemškimi, nizozemskimi in flam-
skimi pristanišči, kakršna je na primer 
„Mittelland-Kanal“. Najpomembnejši 
projekt je „Rail Baltic“, železniška 
proga s standardno evropsko tirno 
širino med Talinom, Rigo, Kaunasom 
in severovzhodno Poljsko.

• Sredozemski koridor povezuje Ib-
erski polotok z madžarsko-ukrajinsko 
mejo. Poteka vzdolž sredozemske 
obale Španije in Francije, prečka Alpe 
proti vzhodu preko severne Italije ter z 
jadranske obale zavije skozi Slovenijo 
in Hrvaško proti Madžarski. Razen reke 
Pad in nekaterih drugih kanalov v sev-
erni Italiji sestoji le iz cest in železnic. 
Ključna železniška projekta v tem kori-
dorju sta povezava med Lyonom in 
Torinom ter odsek Benetke–Ljubljana. 

• Vzhodni/vzhodnosredozem-
ski koridor povezuje pomorska 
središča med Severnim, Baltskim, 
Črnim in Sredozemskim morjem, 
pri čemer zagotavlja boljšo izrabo 
zadevnih pristanišč in z njimi pov-
ezanih morskih avtocest. S celinskimi 
plovnimi potmi v Polabju bo izboljšal 
večmodalne povezave med severom 
Nemčije, Češko, panonsko regijo in ju-
govzhodno Evropo. Z Grčije se preko 
morja razteza tudi na Ciper.

• Koridor Skandinavija–Sredozem-
lje je ključna os za evropsko gosp-
odarstvo v smeri sever–jug. Ta koridor, 
ki prečka Baltsko morje med Finsko 
in Švedsko ter poteka preko Nemčije, 
Alp in Italije, povezuje glavna skandi-
navska urbana središča in pristanišča 
s severno Nemčijo, od koder teče 
naprej proti središčem visokointen-
zivne industrijske proizvodnje v južni 
Nemčiji, Avstriji in severni Italiji, od 
tam pa se razteza naprej proti italijan-
skim pristaniščem in Valletti na Malti. 
Najpomembnejša projekta v tem 
koridorju sta fiksna povezava preko 
preliva Fehmarnbelt in gorski predor 
Brenner, vključno z njunimi dosto-
pnimi potmi. Z južne Italije se preko 
morja razteza tudi na Sicilijo in Malto.

• Koridor Ren–Alpe predstavlja eno 
najbolj obremenjenih tovornih poti 
v Evropi. Preko Švice in nekaterih 
najpomembnejših gospodarskih 
središč v Porenju in Porurju, regij ob 
rekah Ren, Majna in Neckar ter širšega 
območja Milana v severni Italiji pov-
ezuje severnomorski pristanišči Rot-

terdam in Antwerpen s sredozemskim 
bazenom v Genovi. Ren je glavna ce-
linska plovna pot v tem večmodalnem 
koridorju. Ključni projekti vključujejo 
gorske predore v Švici, ki so deloma že 
zgrajeni, ter dostopne poti do njih v 
Nemčiji in Italiji.

• Atlantski koridor povezuje 
zahodni del Iberskega polotoka s 
pristaniščema Le Havre in Rouen 
ter od tam poteka preko Pariza do 
Mannheima/Strasbourga. Vključuje 
železniške poti za visoke hitrosti z 
vzporednimi železniškimi potmi za 
konvencionalne hitrosti in celinske 
plovne poti na reki Seni. Pomorska 
razsežnost igra ključno vlogo v tem 
koridorju.

• Koridor Severno morje–Sre-
dozemlje se razteza od Irske in severa 
Združenega kraljestva preko Nizozem-
ske, Belgije in Luksemburga do Sre-
dozemskega morja na jugu Francije. 
Cilj tega večmodalnega koridorja, ki 
vključuje celinske plovne poti v Benel-
uksu in Franciji, ni le zagotoviti boljše 
večmodalne storitve med pristanišči 
ob Severnem morju in porečji Maasa, 
Rena, Šelde, Sene, Saone in Rone ter 
pristaniščema Fos-sur-Mer in Mar-
seille, temveč tudi boljše povezave 
med Britanskim otočjem in celinsko 
Evropo.

• Koridor Ren–Donava, katerega 
hrbtenico predstavljajo celinske 
plovne poti na Majni in Donavi, osred-
nje regije okoli Strasbourga in Frank-
furta preko južne Nemčije povezuje 
z Dunajem, Bratislavo, Budimpešto in 
nazadnje s Črnim morjem, pri čemer 
pomembna veja poteka od Münchna 
preko Prage, Žiline in Košic do ukrajin-
ske meje.

Navedenih devet koridorjev pred-
stavlja velik napredek pri načrtovanju 
prometne infrastrukture. V preteklosti 
se je izkazalo, da je čezmejne in druge 
projekte na področju prometa, ki 
vključujejo več držav članic, zelo težko 
izvesti usklajeno. Pravzaprav zelo 
lahko pride do tega, da se ustvarijo 
ločeni sistemi in povezave, kar privede 
do še več ozkih grl. Projekte je treba 
tudi čezmejno časovno uskladiti, da 
bi se optimizirale koristi vseh naložb. 
Novi načrti koridorjev in strukture 
upravljanja bodo močno izboljšali iz-
vajanje novega osrednjega omrežja. 
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Štajerska gospodarska zbornica je 
te dni razgrnila projekt Podravje 
2018, ki predstavlja potenciala 
regije v obliki tiskanega kataloga in 
spletnega portala www.business-
podravje.eu. Celovita predstavitev 
regije, strnjena na enem mestu, 
pomeni dobro osnovo za nadaljnji 
razvoj in poslovno uspešnost 
Podravja ter njegovih posameznih 
subjektov. Štajerska gospodarska 
zbornica s projektom odpira novo 
poglavje sodelovanja v Podravju, 
saj je prav v povezovanju ključ 
do konkurenčnosti in unovčenja 
posameznih potencialov regije. V 
katalogu se tako ob splošnih po-

datkih o podravskem gospodarstvu 
predstavljajo posamezna podravska 
podjetja, poslovne cone v podravs-
kih občinah in podporne institucije, 
ki so v povezovanju prepoznale pravi 
potencial in se zavedajo pomena 
vidnosti. Nenazadnje je ključ do 
konkurenčnosti in razvoja regije v 
sodelovanju gospodarstva, lokalnih 
skupnosti ter poslovno podpornih 
institucij

Projekt Podravje je zasnovan 
dolgoročno in Štajerska gospodarska 
zbornica z njim poziva k širšemu pov-
ezovanju soustvarjalcev podravskega 
gospodarstva ter njihovem sodelovan-

 Potencial regije na 
novem spletnem portalu 

in v tiskanem katalogu 
Podravje 2018

Podravje je vaš najboljši poslovni partner

ju na novem portalu www.business-
podravje.eu in v načrtovanem 
katalogu Podravje 2020. Odgovornost 
za gospodarski preboj regije namreč 
nosijo njeni akterji, ki pa bodo pravo 
moč dobili le s skupnim nastopom, 
skupnimi projekti in sodelovanjem. 

 Katalog Podravje 2018 in spletni 
portal www.business-podravje.eu sta 
plod enoletnega dela ter prikazujeta 
celotno gospodarsko okolje in njegove 
potenciale, ki omogočajo uspešnost 
regije. Obsegata splošno predstavitev 
Slovenije in Podravja ter njegovih 
gospodarskih družb skozi številke. 
V osrednjem delu so predstavljene 
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pomembnejše gospodarske panoge, 
vključno z naštetimi največjimi podjetji, 
in podrobnejšimi predstavitvami 
posameznih podjetij znotraj njih. V 
nadaljevanju so izpostavljene upravne 
enote skozi številke ter predstavljene 
poslovne cone nekaterih podravs-
kih občin. Vsebino dopolnjujejo še 
predstavitve posameznih poslovno 
podpornih institucij v Podravju. Poleg 
številnih informacij publikacija in portal 
tako usmerjata na prave naslove za 
povezovanje in sodelovanje. 

»Projekt Podravje 2018 predstavl-
jamo deset let po začetkih delovanja 
Štajerske gospodarske zbornice, z 
njim pa prinašamo novo energijo in 
nepogrešljivo podatkovno osnovo za 
rast regije. S tem potrjujemo, da smo 
ustvarjalci razvoja in regionalni igralci 
z mednarodnim obzorjem,« je na pred-
stavitvi poudaril predsednik Štajerske 
gospodarske zbornice  
dr. Roman Glaser.

»Podravje je gospodarstvu privlačna 
regija. Ima odličen strateški položaj, 
velik nabor izkušenih strokovnja-
kov, bogato podjetniško tradicijo ter 
kakovostne znanstvene in raziskovalne 
institucije. Verjamemo v naš slogan, da 
je Podravje vaš najboljši poslovni part-
ner, in vabimo k širšemu sodelovanju 
za nadaljnji razvoj,« je ob tem pozvala 
direktorica Štajerske gospodarske zbor-
nice mag. Aleksandra Podgornik.

Ob koncu naj poudarimo, da ima 
ustrezen prostor za celovito pred-
stavitev na portalu tudi Cona Tezno. Ta 
je „pospravljena“ v skupini, ki pripada 
poslovnimi in industrijskim ter obrtnim 
conam v Podravju. 

Podravska regija in podravska podjetja so vaš
najboljši poslovni partner 

Bogata tradicija, visoko usposobljeni strokovnjaki,

 optimizem in privlačnost doživetij. 

Poiščite poslovno cono

Najdite idealen prostor za vašo dejavnost in izkoristite vse prednosti Podravja. 

Navežite stik s podjetji

Poiščite podjetja v Podravju, se povežite in dogovorite za sodelovanje.

Spoznajte podporo okolja

Povežite se s poslovno podpornimi institucijami za enostavnejši začetek, hitrejšo rast in uspešnejše poslovanje. 



-  20  - 

Naziv slovenski start-up leta si 
vsako leto prisluži start-up, ki 
strokovno komisijo prepriča 
z odlično in predano ekipo, 
inovativnim produktom, 
dosedanjimi investicijskimi 
dosežki in potencialom 
za hitro rast ter uspešno 
globalno poslovanje. Hkrati je 
strokovna komisija pozorna, 
da gre nagrada v roke ekipi, ki 
s svojimi razvojnimi dosežki, 
dejanji in ugledom predstavlja 
novo generacijo slovenskih 
inovativnih podjetnikov, 
navajajo organizatorji.

Na tisoče gospodinjstev v vsej 
Evropi išče občasno ali redno 
pomoč za čiščenje domov oziroma 
gospodinjska opravila. Legalnega, 
preglednega trga ponudnikov 
storitev čiščenja domov ni. Ena 
izmed rešitev je črni trg, ki pa je 
nezakonit, nepregleden, zato so v 
ekipi Beeping v tem videli izjemno 
poslovno priložnost.

Ljubljanskemu podjetju Next, ki ga 
vodita Jan Dobrilovič in David Mo-
har, je v manj kot dveh letih uspelo z 
minimalnimi vlaganji zgraditi prepoz-
navno blagovno znamko Beeping za 
hitro, varno in učinkovito najemanje 
preverjenih čistilcev za dom. Več kot 
16 tisoč registriranih uporabnikov v 
Sloveniji in na Hrvaškem dostopa do 
100 profesionalnih čistilcev. Seveda je 
v teku širjenje ponudbe še v številnih 
drugih državah.

Slovenski start-up leta: 
podjetje, ki opravlja 

čiščenja
Večino oziroma 75 odstot-
kov vseh čiščenj se izvede v okviru 
naročniškega modela oziroma letnih 
naročnin. Na ta način jim uspe zago-
tavljati vzdržen poslovni model, ki 
ustvarja tudi visoko rast poslovanja 
iz meseca v mesec. Sklenili so tudi 
pomembna partnerstva z medna-
rodnimi družbami, kot sta Generali 
Insurance in Henkel Group, pred 
kratkim pa so sklenili tudi partnerstvo 
z banko NLB. Ta bo svojim novim 
komitentom pod sloganom Več časa 
za vas podarjala čiščenja Beeping, 
obstoječim strankam platforme Beep-
ing pa praktična darila za preživljanje 
prostega časa.

V letošnjem letu načrtujejo okoli 400 
tisoč evrov prihodkov. Pozornost in 
finančna sredstva bodo usmerili v to, 
da postanejo prva pametna platforma 
za pomoč gospodinjstvom, ki bo s 
pomočjo umetne inteligence in stro-

jnega učenja zagotovila večje ujeman-

je preferenc gospodinjstev in čistilcev 

ter tako še bolj osebnostno trženje in 

boljšo uporabniško izkušnjo. 

Veselju Nextovcev ni bilo ne konca ne kraja
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Za delo leto rekordov, 
kupna moč pa še kar 

caplja za EU 

Delo v statistiki: delodajalci lani razpisali 65 300 
delovnih mest, brezposelnost najnižja po 2009,  
plače pa rahlo navzgor. 

Delo v Sloveniji je bilo lani za dva odstotka (dobrih 30 
evrov) bolje plačano kot predlani: povprečna neto plača 
je znašala 1.062 evrov. A z našo kupno močjo si lahko 
privoščimo za 24 odstotkov manj od povprečja EU, ugo-
tavlja statistika. 

Obdobje neprekinjene gospodarske rasti od konca leta 
2013 in lanska visoka, petodstotna gospodarska rast 
sta bili blagodejni za zaposlenost in povpraševanje po 
delovni sili. Zlasti iz uspešnih izvoznih podjetij sporočajo, 
da se spopadajo s pomanjkanjem usposobljenih de-
lavcev. 

Lani rekordno število novih služb...
Slovenski delodajalci so lani razpisali kar 65.300 pros-
tih delovnih mest, to je za skoraj tretjino več kot leto 
prej, ugotavljajo na Sursu. Po novih delavcih so najbolj 
povpraševali v predelovalni industriji, v gradbeništvu – ki 
na Slovenskem doživlja novi preporod –, v trgovini, in 
v dejavnosti vzdrževanja in popravil motornih vozil.Ob 

pospešenem novem zaposlovanju se je število aktivnih 
povišalo za 3,2 odstotka (32 tisoč) na milijon 27 tisoč. 
Povečuje se tudi število zaposlenih: lani jih je bilo 819 tisoč, 
to je – za primerjavo – kar 73 tisoč več kot v 2014. Povečuje 
se delež zaposlitev za določen čas – kar kaže, da je sloven-
ski trg dela čedalje bolj fleksibilen. 

...brezposelnih pa vse manj
Stopnja anketne brezposelnosti lani se je zmanjšala po 
vsej Sloveniji – znaša 6,6 odstotka in je najnižja v zadnjih 
osmih letih, Število brezposelnih se je konec 2017 znižalo 
na 60 tisoč, kar je 21 tisoč manj kot leto prej, ugotavljajo 
na Sursu. Najmanjši delež brezposelnih je na Koroškem 
in Posavju, najvišji pa v pomurski in obalno-kraški regiji. 
Sicer pa smo Slovenci pri iskanju zaposlitve tradicionalno 
zelo mobilni. Več kot polovica ne dela v občini, v kateri 
ima prebivališče. Pretekli vzorci se nadaljujejo, delovne 
migracije gredo v smeri vzhod-zahod. Mestna občina Lju-
bljana ostaja daleč največji magnet: konec leta 2017 se je 
vanjo na dnevni ravni vozilo na delo kar 122 tisoč ljudi.
 
Zaposlitev povečuje življenjsko zadovoljstvo...
Imeti zaposlitev in redno delo je vrednota, ki vpliva na 
kvaliteto življenja. Zaposleni so skupina, ki je druga najbolj 
zadovoljna s svojim življenjem, pred njimi so le študenti 
in dijaki. Na lestvici do 10 so zaposleni svoje zadovoljstvo 
ocenili z oceno 7,5, samozaposleni s 7,2, brezposelni pa 
s 6,2. Sicer pa je Slovenija ostaja egalitarna država, po 
Ginijevem količniku je dohodkovno bolj enaka le Slovaška. 
Zelo zadovoljnih je s svojim trenutnim delom 50,3 odstotka 
samozaposlenih in 51,8 odstotka zaposlenih. Na zado-
voljstvo z zaposlitvijo seveda pomembno vpliva plača. 
Povprečna neto mesečna plača se pri nas viša, v oknu med 
1000 in 1100 evri, kar pomeni, da imamo še vedno najvišje 
mesečne prejemke med prebivalci postsocialističnih držav, 
so pa naše plače dvakrat nižje od avstrijskih ali nemških. In 
ker statistika zabriše razlike, velja pripomniti še, da kar dve 
tretjini zaposlenih prejema plačo, ki je nižja od povprečne, 
ta je v letošnjem februarju znašala 1066 evrov. 

...a kupna moč zaostaja za povprečjem EU
Statistiki še ugotavljajo, da tudi visoke stopnje gospodar-
ske rasti ne znižujejo našega zaostanka za evropskim 
povprečjem po standardih kupne moči. Kar zadeva 
individualno potrošnjo, si v Sloveniji lahko privoščimo 
za 24 odstotkov manj, kot je povprečje v EU 28. Največ si 
lahko privoščijo v Luksemburgu (za 32 odstotkov več kot 
povprečni Evropejec), najmanj pa v Bolgariji (za 47 manj 
manj od povprečja). 

Kakovostna proizvodnja je baza rasti
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Podjetnik leta je 
Sandi Češko…

Na kongresu podjetnikov v Portorožu so v začetku junija 
podelili stanovske nagrade. Naziv podjetnik leta 2018 je prejel 
Sandi Češko iz podjetja Studio moderna. Med nominiranimi 
sta bila še Iztok Špan iz družbe Tajfun in Sabina Sobočan iz 
družbe Varis. Rdeča nit letošnjega kongresa je bila internac-
ionalizacija slovenskih podjetij, moderni načini vodenja in 
digitalizacija podjetij.

Kot so sporočili, so uspešni podjetniki predstavili svoje dobre 
poslovne prakse na področju internacionalizacije ter kako spre-
meniti sebe, podjetje in njegovo kulturo za uspešno internac-
ionalizacijo in diverzifikacijo trgov malega podjetja.Predstavili 
so tudi najnovejše trende digitalizacije podjetij v svetu in 
rešitve, kako jih vpeljati v prakso slovenskih podjetij. Na okrogli 
mizi pa so podjetniki iz prve roke predstavili svoje izkušnje z 
vodenjem po metodi Simona Sineka in dilemo, “zakaj se raje 
zaljubimo v kupca, kot pa v svoje izdelke”.

…najboljši študent Univerze  
v Mariboru pa je Nejc Plohl

Sodelujoči partnerji pri razpisu, na katerega se je pri-
javilo 21 študentov, želijo na ta način nagraditi najboljše 
študente za njihovo študijsko odličnost in jih motivirati 
pri nadaljnjem izobraževanju.

Univerza v Mariboru je skupaj s partnerjema, družbo Elektro 
Maribor d.d. in Energijo Plus d.o.o., izvedla razpis za izbor 
najboljšega študenta Univerze v Mariboru, s katerim želijo 
nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost 
in jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju. Najboljši 
študent Univerze v Mariboru je na podlagi ocene strokovne 
komisije postal Nejc Plohl, študent 2. letnika magistrskega 
študijskega Psihologija na Filozofski fakulteti Univerze v 
Mariboru, drugo mesto je zasedla Tina Kegl, študentka 2. 
letnika magistrskega študijskega programa Kemijska tehnika 
na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze 
v Mariboru, tretje mesto pa Simona Šinko, študentka 2. 
letnika študijskega programa Logistika sistemov na Fakulteti 
za logistiko Univerze v Mariboru. Najboljši študent Univerze 
v Mariboru je prejel denarno nagrado v višini 600 €, ki jo 
podarja Elektro Maribor, denarno nagrado v vrednosti 400 € 

 in 200 €, ki ju podarja Energija plus, pa sta prejeli tudi 
drugo in tretje uvrščeni.

Strokovni komisiji za izbor najboljšega študenta Univerze 
v Mariboru je predsedovala prof. dr. Nataša Vaupotič, 
prorektorica za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru. 
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Dosežki 
inovatorjev 

in raziskovalcev 
v šolskem letu 

2017/2018
NALOGA AVTORJI MENTOR ŠOLSKO 

TEKMOVANJE
»Dan inovatorjev  in 
raziskovalcev«,2018

OBČINSKO TEKMOVANJE
»Mladi za napredek 
Maribora«,2018

DRŽAVNO
TEKMOVANJE
»Mladi za napredek 
Maribora«,2018

RAZPIS ŠTAJERSKE 
GZ
INOVATORJI 
PODRAVSKE 
REGIJE

1. Kako ekološki je 
e-avto?

Rene BREZNIK Suzana Dvoršič 5. mesto ZLATO  PRIZNANJE
1.mesto na srečanju 
»Mladi za napredek 
Maribora»,2018

BRONASTO 
PRIZNANJE 
na državnem 
tekmovanju 
mladih 
raziskovalcev 
Slovenije 2018

/

2. Protivibracijski 
sistem ADS

Matic KUHTA Mihael 
Kukovec

1. mesto SREBRNO PRIZNANJE
»Mladi za napredek 
Maribor«,2018

BRONASTO 
PRIZNANJE 
na državnem 
tekmovanju 
mladih 
raziskovalcev 
Slovenije 2018

Zahvala GZS

3. Izdelava 
večnamenskega 
vozila

Teo BUTOLEN Mihael 
Kukovec

4. mesto BRONASTO PRIZNANJE 
»Mladi za napredek 
Maribora«,2018

BRONASTO 
PRIZNANJE 
na državnem 
tekmovanju 
mladih 
raziskovalcev 
Slovenije 2018

Zahvala GZS

4. Izdelava 
električnega 
kolesa

David NOVAK
Tilen RAČNIK
Anže KREVH

Zmago 
Ciringer, Bele 
Branko

2. mesto
/ / Zahvala GZS

5. Stiskalnica za sir Adrijan OBRUL Boris Knez 3. mesto / / Zahvala GZS in
BRONASTO 
PRIZNANJE GZS

6. 3D robotska 
kamera

Miha KROPEC, 
Matjaž BOGADI 
Andraž KOLAR

Boštjan Šuhel 6. mesto
/        / /

Vodji inovativne in raziskovalne dejavnosti ter organizatorja dneva inovatorjev in raziskovalcev: 
prof. Mihael Kukovec in prof. Branko Bele.



pr'IDI SE SOLIT! 

če imaš BRONHITIS, ASTMO, VNETA 

UŠESA, ALERGIJE, DERMATITIS, 

POGOSTE PREHLADE, SI POD 

STRESOM.

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.


