
ZA LAŽJO IN UČINKOVITEJŠO 
ORIENTACIJO

PODRAVJE: SKUPNI IMENOVALEC REZNOLIKOSTI JE KAKOVOST IN PRODORNOST

EVRA: VLAGANJE V RAZVOJ ZAPOSLENIH SE PODJETJU VEČKRATNO POVRNE
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Uvodnik

Težko je izstopiti »iz sebe«, da vidiš širšo dimenzijo, da imaš pozitivno 
naravnanost do sveta, ne glede na vsa nasprotja - med verstvi, rasami, narodi, 
večino in manjšinami, razvitimi in nerazvitimi državami, revnimi in nesramno 
bogato peščico, odnosom do okolja.  

Tudi če upoštevaš trenutne zablode, verjameš, da se vse vrti le v pravi smeri. 
Včasih  je treba narediti tudi kaj slabega, da kasneje izpade celota dobra.  
Sedaj pa, že kar nekaj časa je tako, da preveva občutek, da družbeni razvoj 
pomeni bolj destrukcijo. Le da ne bi postali žrtve norosti  ali norcev.

Pa pustimo ob strani globalno sliko.

Manj miselnega napora in manj sodelovanja je potrebno, da svoj »štos« prodajaš 
za univerzalnega.

Nas žene na domačem parketu. Včasih več ne veš v ali je živec, žilica za 
nenehnim iskanjem boljšega, lepšega, popolnejšega božji dar ali pa prekletstvo.  
Opeharjen si iskanje notranjega miru, razen drznega vrtanja po lastnih globinah. 

V podjetjih je še opazna rast, kljub že opaznemu ohlajanju povpraševanja v prihodnje.

Kako pritegniti nove ljudi v to bitko. Težave pri zaposlovanju novih usposobljenih sodelavcev so že velike. Z jasno 
razvojno perspektivo, korektnimi odnosi in pa primernim plačilom. Da bi kdo delal na etični pogon, za mizerno 
plačo, se ne izide.  Po drugi strani pa je dobro, da »pravi« kader lažje dobi delo. Predpogoj je le, da te »vonja po delu«.

Domača politična scena - levi in desni pomeni delitev, polarizacijo, potem se drenjajo na sredi in še vedno vsak sebi,  
ne dvobojevati, temveč sodelovati je treba.

Majhen narod, zunanji interes ni za preživetje le-tega, nihče nas ne bo podpiral k združevanju, zato je  to potrebno 
da naredimo sami. Politiki ki razdružujejo in to tako majhen narod. Grozljivka.

In kako na lokalnem okolju, po županskih volitvah?  

Če bi mnogo kandidatov bil rezultat hotenja velikega števila ljudi, da bi primaknili svoj potencial znanja, volje, energije 
za naš skupen napredek, tako pa, veliko zastopanja čisto parcialnih interesov.

Na koncu se je le izšlo, da je bil izvoljen župan, katerega so podprli mlajši, mlajši po srcu in umu, bolj usposobljeni 
ljudje mesta. 

In želje za novo  leto?

Da bi bilo na cestah več, precej več nasmehov, dovolj prijaznosti in mnogo, čeprav mimoidočih, pogledov v oči.  
Čim manj opustošenih, izgubljenih duš v našem okolju. Sem mislil na domače, ne na povsod preganjane in  
nezaželene, ki so prišli k nam ne zaradi nas, temveč zato, ker niso imeli iti kam drugam.

V podjetjih širom cone se opazi trud, želja za uspehom. Če smo k ugodnim rezultatom iztekajočega leta komu vsaj 
drobec pripomogli tudi mi, zaposleni v Zavodu, bomo ponosni in se v novem letu potrudili še bolj, da skupaj ustvarimo 
še lepše in boljše poslovno okolje. Tako bo želja podjetij, da se nam pridružijo s svojimi poslovnimi ambicijami v naši 
Coni ostala goreča še tudi v prihodnje.

Mirne in vesele praznike ter čim bolj uspešno leto Vam želim.  Tudi v 2019 si bomo srčno prizadevali za boljše poslovno 
okolje. Vam pa želimo poguma, želje in gorečnosti, da 365 dni, ki prihajajo, ponovno spremenite v srečno, uspešno 
in čarobno leto.

Iztekajoče leto je bilo kar vihravo. 
Kako naj ubesedim svoje trenutne misli?

Gorazd Bende
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Skupni imenovalec 
reznolikosti je 

kakovost in prodornost

Najuspešnejša podravska podjetja 2017

Časnik Večer in Štajerska 
gospodarska zbornica sta že tretje 
leto zapored podelila nagrade  
najuspešnejšim podjetjem v 
podravski regiji, tokrat za leto 
2017. Slavnostni dogodek, ki se 
je zgodil 23. oktobra v Narodnem 
domu, je bil novo potrdilo o inova-
tivnih pristopih in uspešnih medse-
bojnih sodelovanjih podjetnikov v 
tem delu Slovenije.

Med sedmerico letošnji slavljencev 
so se uvrstili tudi dve podjetji, ki 
delujeta v Coni Tezno. To sta  Conti-
nental Adria pnevmatike, ki je osvojilo 
primat med srednje velikimi podjetji 
(v eni prejšnjih številk smo to družbo 
v Contactu podrobneje predstavili), 
in Dualis., ki je vodilno malo podjetje 
v Podravju v letu 2017. Sicer pa so se 
med lavreati znašli še  Zavarovalnica 
Sava  (Podjetje leta po izboru bralk in 

bralcev časnika Večer), slovenjebistriški 
Impol, ki je znova zasedel prestol 
med velikimi podjetji, Avtohiša Skrbiš 
(Mikro podjetje leta),  Topmedia 
(Perspektivno mlado podjetje leta) in 
Seltron (Najzaposlovalec leta). 

V Narodnem domu so tako nagra-
jenci kot tudi nominiranci dokazali, 
da ima podravska regija še zmeraj 
zelo uspešno podjetniško tradicijo. 

Nagrajenci v družbi premiera Marjana Šarca



-  5  - 

Podravske podjetnike je nagovoril predsednik vlade 
Marjan Šarec. Intervju v živo, ki ga je z ministrom za gosp-
odarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom 
opravil Matija Stepišnik, pa je na sproščen, a tudi strokov-
no obarvan način podkrepil slavnostni dogodek

V Contactu bomo seveda najprej strnjeno predstavili 
lavreata, ki domujeta v naši Coni Tezno. Najboljše srednje 
veliko podjetje Podravja v lanskem letu je, kot smo že 
zapisali, podjetje Continental Adria pnevmatike, ki ga 
vodita direktorja Petra Volšek in Piotr Zielak.  Družba 
pokriva trg, ki je razširjen na kar devet držav. Skupaj s 
sodelavci, ki skrbijo za prodajo na posameznih trgih, so 
presegli število 30 zaposlenih, v kratkem pa načrtujejo 
še dve zaposlitvi. Lani so zaradi prodora na bolgarski trg 
povečali prihodke na 85 milijonov evrov in imeli 1,4 milijo-
na evrov čistega dobička. V njihove pnevmatike so obuta 
tudi platišča električnih vozil Tesla. Z globalno platformo 
Vision Zero želijo s tehnološkim razvojem in inovacijami 
zmanjšati število smrti in poškodovanih v prometu.

Najboljše malo podjetje Podravja v letu 2017 je bilo Dualis, 
, za kjaterega smo tudi že zapisali, da je »otrok« Cone 
Tezno. Direktor podjetja je Drago Izlakar. Podjetje, je 
specializirano za prodajo avtobusov, kjer je vodilni branch 
Iveco. Lani so prihodke podvojili in so znašali dobrih13 
milijonov evrov. Zaposlujejo enajst ljudi, štirje od teh so 
družinski člani, poleg Draga Izlakarja še njegova sinova in 
snaha. Ob tem jim pri poslu gre na roko, da Iveco ponuja 
celotno paleto avtobusov, od najmanjših do največjih, 
mestnih, primestnih, turističnih in specialnih ter na vse 

mogoče pogone, dizel, elektriko, hibridni pogon in stisn-
jen zemeljski plin. Kljub uspehu ostajajo v podjetju realni, 
saj je njihov spomin na težke začetke na pogorišču Tama 
še živ.

Kot rečeno se je kot Najbolj priljubljeno podjetje Podravja 
za leto 2017 promovirala Zavarovalnica Sava, katere 
predsednik uprave je David Kastelic, ki je že prej uspešno 
vodil ugaslo Zavarovalnico Maribor. Zavarovalnico Sava je 
namreč v zadnjem obdobju pod eno streho združila štiri 
zavarovalnice in postala ena večjih zavarovalniških hiš v 
jugovzhodni Evropi. Kljub višjim izplačilom škod zvišuje 
prihodke od obračunanih premij in čisti dobiček. Tega je 
bilo lani za 25 milijonov evrov, za letos ga napovedujejo 
30 milijonov. Kljub temu, da poslujejo na slovenskem in 
hrvaškem tržišču, tudi v Podravju ustvarjajo razmere za 

Drago Izlakar, direktor Dualisa
Petra Volšek, direktorica nagrajenega Continentala iz Cone Tezno 

prejema priznanje od direktorice ŠGZ mag. Aleksandre Podgor

K besedi se je priglasil tudi Zdravko Počivalšek, 
minister za gospodarstvo

Nagrado za najuspešnejše veliko podjetje, Impol, 
je prejel  Andrej Kolmanič, glavni izvršni direktor Mirko Skrbiš prejema priznanje v imenu Avta Skrbiš
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rast in razvoj posameznikov in pod-
jetij pod sloganom ‚nikolisami‘.

Kot najboljše veliko podjetje Podravja 
se je tudi v letu 2017 izkazal Impol s 
sedežem v Slovenski Bistrici, ki ga že 
vrsto let uspešno vodi Jernej Čokl, 
uradno nominiran kot predsednik 
upravnega odbora Skupine Impol. 
V Skupini Impol je 2346 zaposlenih, 
od tega 1271 v Sloveniji. Proizvajajo 
več kot 200 zlitin in okrog 106.500 
različnih izdelkov. Lani je Skupina Im-
pol ustvarila kar 667 milijonov evrov 
prihodkov in prav tako častitljivih 34,5 
milijona evrov čistega dobička. Letna 
proizvodnja znaša okroglih 250 tisoč 
ton, načrt do leta 2025 zajema od 
300 tisoč do 400 tisoč ton, za povrh 
pa še milijardo evrov prihodkov. V 
Slovenski Bistrici izdelujejo tudi ohišja 
za amortizerje, finalizirajo odkovke, 
ki jih proizvajajo tudi za avtomobil-
ske družbe, kot sta Ferrari in BMW. 
Prizadevajo si, da bi osvojili tudi proiz-
vodnjo aluminijastih ohišij za baterije, 
namenjene električnim avtomobilom.

Kot smo že zapisali je Najboljše 
mikro podjetje Avto Skrbiš, ki deluje 
v Spodnji Polskavi in ki ga že vrsto let 
vodi direktor Milan Skrbiš. Naposled 
se vsaka reč postavi na svoje mesto, 
le vztrajati je treba na začrtani poti. 
Iz malega zraste veliko, če v svojem 
poslu nisi pohlepen. To velja za Milana 
Skrbiša in njegovo podjetje. „Začel 
sem z enim ključem,» pripoveduje 

s kančkom ponosa. Letos je vsak 
tretji dan prodal po en avtomobil. V 
podjetju ne bi uspeli brez usklajenega 
kolektiva, pet jih je. Njihov recept 
za uspeh so visoko usposobljen 
kader, pridnost, predanost poklicu in 
podjetju. Tudi njihovim mehanikom 
nikoli ni nič (pre)težko: ali priti nekaj 
minut prej v službo, če je nujno, ali 
podaljšati delovnik za pol ure.

Kot Najbolj perspektivno podjetje je 
bilo izbrano  Topmedia d.o.o. pod 
vodstvom direktorja Mateja Flori-
jana. To mariborsko podjetje je bilo 
ustanovljeno januarja leta 2014 in 
od takrat dosega visoko rast prihod-
kov, trenutno pa deluje na območju 
Slovenije in Hrvaške. Sodeluje z 
največjimi prodajalci video iger v 
teh državah. Podjetje Topmedia je v 
letu ustanovitve imelo 425.839 evrov 
prihodkov, leta 2017 pa kar 12,6 
milijona evrov. Rast je bila največja 
med letoma 2015 in 2016, ko so se 
prihodki s slabih dveh milijonov evrov 
povečali na 9,2 milijona evrov. Prvo 
leto je bil v podjetju Topmedia le en 
zaposlen, v preteklem letu jih je bilo 
že pet.

In še Naj zaposlovalec Podravja v letu 
2017: Seltron d.o.o., direktor podjetja 
je Marijan Hertiš, „Začeli smo leta 
1982 v garaži obrtne delavnice,“ pove 
direktor podjetja, ki posluje uspešno 
od ustanovitve in z lastno akumula-
cijo financira razvoj. Seltronova vizija 

temelji na kakovosti in motiviranosti 
zaposlenih. V podjetju je zaposlenih 
kar 67 delavcev, v zadnjem letu so 
jih zaposlili sedem. Povprečna 
septembrska bruto plača v podjetju 
je znašala 1875 evrov. Pri tem imajo 
sistem nagrajevanja z variabilnim 
delom, ki je odvisen od osebne ocene 
zaposlenega. Delavce ob zaključku 
leta še dodatno nagradijo, višina 
nagrade pa je odvisna od poslovnih 
rezultatov podjetja. Prav tako vlagajo 
v izobraževanje in karierni razvoj 
zaposlenih. 

Sedež Dualisa v Coni Tezno

Sedež Continentala  v južnem delu Cone Tezno
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Maribor se tudi po zaslugi aktivno-
sti Tovarne podjemov in programa 
Start:up Maribor utrjuje kot teh-
nološko središče širše regije

S Podjetniškim družabnim večerom v 
Vetrinjskem dvoru 16. novembra je To-
varna podjemov, izvajalec programa 
Start:up Maribor, zaokrožila jesensko 
dogajanje podjetniškega podporne-
ga programa in predstavila dosežke, 
ki precej presegajo lanske. Doslej je 
namreč izvedla več kot 90 dogodkov, 
med njimi delavnice, izobraževanja, 
Start:up Müslije, hackathone itd. s 
skupaj več kot 2500 udeleženci, pod-
prla je 31 novih zagonskih podjetij 
(startupov) in mladim podjetnikom 
pomagala s 3200 svetovalnimi urami 
strokovnjakov. Med dogodki izstopa 

V Start:up Maribor 
organizirali že več kot 

90 dogodkov z več kot 
2500 udeleženci

tradicionalna vsakoletna konferenca 
Podim, največji in najvplivnejši startup 
dogodek v regiji, ki ga bo Maribor 
prihodnje leto gostil 21. in 22. maja.

Več kot 200 udeležncev iz vrst startup 
podjetnikov, investitorjev in pred-
stavnikov korporacij ter startup men-
torjev se je družilo, mrežilo in kovalo 
nove načrte, dogodka so se udeležili 
tudi podporniki programa Start:up 
Maribor iz Mestne občine Maribor, 
Slovenskega podjetniškega sklada in 
drugih deležnikov.

“Mestna občina že tri leta intenzivno 
podpira Start:up Maribor in vzhičen 
sem, ko sem med vami, kajti tukaj je 
prisotne veliko kreativne energije in 
toliko zagledanosti v prihodnosti,” je  
v svojem nagovoru zbranim na do-
godku dejal mariborski župan  
Andrej Fištravec. Motivacijski 
govorec Branko Žunec pa je zbrane 
navdušil s svojim govorom o zmagov-
alni menatliteti.

Želja narediti podjetniški sistem v 
mestu še boljši, je ideja, ki žene ekipo 
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Tovarne podjemov in na Podjetniškem 
družabnem večeru je bilo večkrat 
poudarjeno, da Maribor postaja teh-
nološko središče ne le na nacionalni 
ravni, ampak v širši regiji.

To med drugim potrjuje tudi prihod 
mladih tehnoloških podjetij v Maribor. 
Andraž Logar iz 3fs je tako priznal, da 
se podjetje v Maribor ni razširilo zaradi 
kupcev, saj posluje izključno s tujino. 
“Je pa Maribor strašansko zanimiv zara-
di skupnosti na področju intelekta in na 
osnovi podjetniškega znanja,” je dejal 
Logar. Podobno velja tudi za podjetje 
Dewesoft, ki ima mariborsko pisarno 
prav v Tovarni podjemov.

O tem, kako zelo se trudijo obdržati 
dober kader v Mariboru, je govoril 
Iztok Kramberger s Fakultete za elek-
trotehniko, računalništvo in informa-
tiko, sicer tudi vpet v podjetje Skylabs, 
ki izdeluje nanosatelit. “Ne moremo 
jim reči, da je slovenski kruh boljši od 
avstrijskega,” je Kramberger izpostavil 
problematiko uhajanja kadra čez 
mejo, v avstrijski Gradec, kjer je po 
njegovih besedah tudi tako imenova-
na mala Silicijeva dolina.

Pristen aplavz si je Kramberger 
prislužil s tem, ko je dejal, da je pred 
dvema dnevoma prejel klic z minis-
trstva za obrambo, da se o Skylabsu 
govori tudi v Natu. “Imamo dve ključni 
tehnologiji, ki zagotavlja evropsko 
neodsvisnost v odnosu do ZDA,” je 
odgrnil tančico skrivnosti s tega, kar 
nastaja v Mariboru.

Tudi tradicionalna podjetja v 
svet inovacij

Da se tudi velika podjetja učijo, kako 
sodelovati v inovacijskih zgodbah 
podjetniške skupnosti, je dejal tudi 
Robert Sraka, direktor Službe za-
varovanj nove generacije v Zavarov-
alnici Sava. Zanje so morda inovacije 
kot proces celo pomembnejše kot 
končne rešitve, je dejal še pod vtisom 
dvodnevnega Innovation Jama, ki je 
v četrtek in petek potekal v Tovarni 
podjemov.

“Za podjetje vidimo prednosti v tem, 
da se širijo znanja o takšnem načinu 
iskanja rešitev. O tem, da začnemo 
delati s kratkimi iteracijami in s poskusi 
ter da ne razvijamo nekih novih storitev 

ali produktov ob predpostavki, da že 
vse vemo,” je prednost digitalnega 
prototipiranja, ki pomeni krajši čas in 
nižje stroške razvoja novih produktov, 
izpostavil Robert Sraka.

Innovation Jam Start:up Maribor je 
bil namreč prvi tovrstni dogodek, ki 
je skozi inovativnost povezal tradicio-
nalna velika podjetja s talentiranostjo 
in izvršnostjo mariborske startup 
skupnosti.

Deset ekip s skupaj 37 člani je ob 
pomoči desetih prototipnih dvojcev, 
sestavljenih iz programerja in oblikov-

alca, intenzivno razvijalo svoje ideje 
do digitalnega prototipa, strokovna 
komisija pa je po predstavitvah oce-
nila najboljše ideje.

Komisijo je najbolj prepričala rešitev 
ekipe Pošte Slovenije, ki želi s 
posodobitvijo poštnih nabiralnikov 
še nadgraditi nedavno predstavljeno 
storitev Moja dostava, moja izbira. 
Drugo in tretje mesto sta zasedli ekipi 
Zavarovalnice Maribor z inovativnima 
rešitvama za preprosto podaljševanje 
avtomobilskega zavarovanja preko 
mobilne aplikacije oziroma za 
angažma zavarovancev skozi igro. 
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Pri koncu septembra 2018 smo v Coni Tezno 
zaključili naložbo v postavitev brezžičnih 
komunikacij, ki  je bila delno sofinancirana tudi 
s sredstvi Evropske unije. Pomeni, da smo se v 
Zavodu poslovno proizvodna Cona Tezno uspešno 
prijavili na  Javni razpis za sofinanciranje večjih 
začetnih investicij na problemskih območjih EU v 
letu 2017. 

Na tak način se je Cona Tezno obogatila za 21 novih 
usmerjevalnih tabel, katerih namen je povečanje 
preglednosti in s tem prometne pretočnosti v Coni 
Tezno. Table so po naročilu in grafični prilagojenosti 
prostoru, ki so mu namenjene, bile izdelane iz kovinskih 
in plastičnih materialov, z zamenljivimi lamelami, ki 
omogočajo posodabljanje, kot so denimo objava naziva 
podjetja in novih podjetij brez večjih stroškov. Table so 
za nameček opremljene z naslovom spletne strani Cone 
Tezno, kjer so na voljo tako  splošni podatki o coni, kakor 
tudi podatki o podjetjih, ki se v njej nahajajo. 

S priključenimi napravami za brezžični internet v 
dveh notranjih prostorih in na devetih tablah, ki so 
nameščene na strateško izbranih lokacijah v Coni Tezno, 
je celotno območje Cone Tezno pokrito s kakovostnim 
brezžičnim internetom. S tem se Cona Tezno še bolj 
utrjuje kot napredna in rezidentom ter uporabnikom 
tega prostora prijazna entiteta. 

Za boljšo orientacijo v coni smo le-to razdelili na štiri 
sektorje: zelen, oranžen, moder in vijoličen. Vsak sektor 
pa se deli še na manjše sektorje  (kareje).  Tri velike table 
z zarisano karto Cone Tezno se nahajajo na vseh vhodih 
v cono in obveščajo obiskovalce, v katerem podsektorju 
se trenutno nahajajo, ter jih tako enostavneje in 
učinkoviteje  usmerjajo k želenemu cilju. Temu primerno 
so tudi urejene in postavljene notranje table po coni. 
Poleg logotipa podjetja sta zapisani tudi barva in 
številka sektorja. 

Sodobni grafični, tudi 
digitalizirani pripomočki  
za lažjo in učinkovitejšo 

orientacijo 

Nove usmerjevalne table v Coni Tezno

Tri »vhodne« table nazorno predočijo razdelitev
Cone Tezno na štiri kareje, vsak ima svojo barvo
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Table, ki vodijo neposredno k subjektom 
Cone Tezno, so opremljene tudi z 
internetnim naslovom Zavoda PPC Tezno

Posodobitvena dela na eni od novih tabel

Vstopna  tabla v družbi sektorskega smerokaza
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Trajnostna in v sonaraven razvoj usmerjena podjetja 
postajajo v svetu vedno bolj uspešna. Po podatkih 
Evropske komisije  je globalni trg nizko ogljičnih 
produktov in storitev vreden že 4,2 mrd evrov, tržni 
delež v EU je ocenjen na 21 % . Podjetje Zara je poročalo 
o prihrankih v višini 500 mil. evrov v letu 2009 zaradi 
proizvodnje produktov, ki minimizirajo vpliv na okolje 
v svojem življenjskem ciklu. Za nekoliko obširnejšo 
razgrnitev tega aktualnega ekološkega problema smo 
zaprosili dr. Vlasto Krmelj, direktorico Energetske 

Investitorji se ozirajo po 
vlaganjih v tako  

imenovane zelene 
tehnologije in podjetja

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) in ogljični odtis

Dr. Vlasta Krmelj

Tako to več ne gre...

agencije za Podravje (Energap) v Mariboru, ki je pred nekaj 
dnevi postala tudi županja občine Selnica ob Dravi. 

Investitorji se ozirajo za vlaganji v tako imenovane 
zelene tehnologije in podjetja. In ne nazadnje – kupci 
ali stranke vedno bolj iščejo podjetja, ki s svojimi 
produkti ali storitvami izkazujejo zavezanost dolgoročno 
sonaravnemu in vzdržnemu razvoju.
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Če smo še pred nekaj leti govorili, 
da je zeleno podjetje trenutna 
marketinška akcija ali moda, danes 
ugotavljamo, da se trg zelenih in 
trajnostnih oziroma sonaravnih 
produktov in storitev izredno hitro 
povečuje. Eden izmed pomembnih 
indikatorjev vpliva na okolje so emisije 
ogljikovega dioksida (CO2

).

Želja ali zahteva kupca, da produkt 
ali storitev ne presega določenega 
števila kilogramov ogljikovega 
dioksida,  je realnost tudi v Sloveniji. 
Zato je zelo pomembno, da podjetja, 
ne glede na velikost, razumejo pojem 
energetske učinkovitosti, obnovljivih 
virov energije in emisij ogljikovega 
dioksida. Zmanjšanje rabe energije 
in uporaba obnovljivih virov energije 
hkrati pomeni za podjetje varčevanje 
z denarjem. Nekatere aktivnosti 
zahtevajo začetna vlaganja, vendar 
se vložena sredstva običajno zelo 
hitro povrnejo. Sledenje trendom 
energetske učinkovitosti daje 
podjetju konkurenčno prednost, 
znižuje stroške in izboljšuje kvaliteto 
proizvodov ali storitev ter hkrati 
pripomore k razvoju podjetja.

Pri skrbi za energetsko učinkovitost v 
podjetju in zmanjšanju emisij CO2

 so 
koristi za podjetje sledeče: znižanje 
operativnih stroškov, povečanje 
prodaje in ustvarjanje novih 
prihodkov, utrditev dobrega imena 
podjetja in povečanje lojalnosti do 
kupcev, usklajenost z mednarodnimi 
standardi in zakonodajo, izboljšanje 
učinkovitosti dela, uporaba novih 
tehnologij in nove priložnosti za 

razvoj. Prvi korak k navedenim 
aktivnostim je energetski pregled 
podjetja in priprava akcijskega načrta 
zmanjševanja rabe energije in emisij 
CO2

.  

Energetski pregled podjetij

Direktiva 2012/27/ES v 8. členu in 
Energetski zakon (EZ-1) v 354. členu 
obvezujeta velike družbe za redno 
opravljanje energetskih pregledov. 
Tako so morale velike družbe do 
5. decembra 2015 in najmanj na 
vsaka štiri leta od datuma zadnjega 
energetskega pregleda opraviti 
energetski pregled. Pregled nad rednim 
izvajanjem energetskih pregledov 
opravlja Agencija RS za energijo. 
Skladno s 354. členom Energetskega 
Zakona (EZ-1, Ur.l. RS št. 17/14 in 

81/15), so velike gospodarske družbe 
zavezane opraviti energetski pregled 
vsaka 4 leta. Skrajni rok za izvedbo 
prvega energetskega pregleda je bil 
31.12.2017. Skladno s 493. členom 
istega zakona se z globo od 5.000 do 
125.000 evrov kaznuje pravna oseba, 
ki ne izvede energetskega pregleda. 
Energetski pregled podjetij se v skladu 
s pravili stroke in mednarodnimi 
standardi (ISO 50002).

Zakaj kupci želijo ali zahteva-
jo zmanjšanje rabe energije 
vzdolž celotne dobaviteljske 
verige?

Največji potencial zmanjšanja 
rabe energije in emisij CO

2
 je v 

dobaviteljskih verigah. Zato vsa velika 

Tako se je kadilo v zgodnjih letih mariborske industrije

Tudi Cona Tezno je utirjena v prizadevanje za čimmanj škodljivih izpustov
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podjetja zahtevajo od dobaviteljev in 
podizvajalcev, da znižujejo emisije CO

2
 

in druge negativne vplive na okolje. 
Te aktivnosti so zelo pomembne za 
vsa podjetja, ne glede na velikost ali 
vrsto produkta ali storitve. Poročanje 
o ogljičnem odtisu je del programa 
korporativne družbene odgovornosti.

Predvsem v daljših dobaviteljskih 
verigah je raba energije ena ključnih 
postavk, ki vplivajo na stroške. 
Dvig stroškov rabe energije za 10 
% vpliva na celotno verigo kupcev 
in dobaviteljev. Z zniževanjem rabe 
energije ali rabo obnovljivih virov 
energije se po vsej verigi znižujejo 
tveganja višanja stroškov in tudi 
zanesljivost dobave energije.

Emisije CO2 ali ogljični odtis 
podjetja

Količina proizvedenih emisij CO
2
  (v 

kg ali tonah na enoto proizvoda ali 
storitve) je znan tudi pod imenom 

ogljični odtis. Emisije CO
2
 izračunamo 

oziroma določimo tako, da iz porabljene 
energije (električne in toplotne), 
glede na vir energije (premog, kurilno 
olje, plin,…) z emisijskimi faktorji  
preračunamo emisije CO2

. Poznamo 
več vrst ogljičnega odtisa (Slika 1): odtis 
dobaviteljske verige, odtis podjetja 
oziroma organizacije in odtis celotnega 
produkta. Največkrat se določa ogljični 
odtis podjetja oziroma organizacije, 
ker je podatke o celotni rabi energije 
najenostavneje pridobiti. Izračun je 
sicer nepopoln, ker v ta odtis niso 
vštete vse emisije CO2

, ki nastanejo 
pri  proizvodnji in prevozu surovin, 
transportu do kupca, rabi produkta 
ali storitve in njegovi razgradnji.  
Vendar veliko podjetji v prvi fazi 
uporablja samo ta podatek. Po Tehnični 
smernici za gradnjo (TSG-1-004: 2010, 
Ministrstvo za okolje in prostor, 2010) 
so na primer specifične emisije CO2

 pri 
porabi 1 kWh električne energije 0,53 
kg. Podjetje GlaxoSmithKline (GSK)  
porabi več kot 2 mrd. funtov letno 

za materiale, ki prispevajo več kot 40 
% k ogljičnemu odtisu dobaviteljske 
verige. Dolgoročni cilj podjetja je, da 
bo imel dobaviteljsko verigo ogljično 
nevtralno (brez emisij CO

2
) do leta 2050. 

V ta namen je ustanovil mrežo svojih 
dobaviteljev, ki si izmenjujejo izkušnje 
in dobre prakse na področju zniževanja 
emisij in so tako aktivno vključene v 
prilagajanje novim razmeram na trgu. 
V mrežo je vključenih več kot 500 
dobaviteljev, ki bodo že do leta 2020 za 
25 % znižali emisije CO

2
.

Velikokrat so podjetja zaskrbljena, 
da lahko visoka raba energije in 
posledično visok ogljično odtis pomeni 
nevarnost za morebitno zmanjšanje 
prodaje. Vendar izkušnje kažejo, da so 
vsa podjetja, ki so se pričela ukvarjati 
s področjem ogljičnh odtisov,  na 
trgu utrdila svoj položaj. Čeprav je 
prvi izračun CO

2
 običajno visok, se 

kasneje, ko se podjetje prične sistemsko 
ukvarjati z zniževanjem teh emisij in 
pripravi.

Apel za podporo knjige, prve 
takšne na svetu 

Iz pisarne IRDO smo prejeli »apel«, 
ki se neposredno nanaša na novo 
napisano in izdano knjigo družbeno 
ozaveščenega upokojenega 
profesorja Matjaža Muleja z 
Ekonomsko poslovne fakultete UM 
in nosilca kar dveh doktorskih titul. 
Gre za obveščanje o prispevku k 
ohranitvi našega planeta in ne nek 

v celofan zavit knjižni projekt. Zato 
pismo-apel za nabavo knjige z njeno 
kratko predstavitvijo objavljamo 
tudi v Contactu. 

 Pred nekaj leti se je človeštvo po 
svojih globalnih organih OZN in ISO 
opredelilo, da iz sedanje dolgoročne 
družbeno-gospodarske krize vodi 
družbena odgovornost s svojimi tremi 
osnovnimi pojmi, zajetimi v ISO 26000 
(ISO, 2010):

1. odgovornost vsakogar 
 za vplive na ljudi in naravo,
2. soodvisnost in
3. celovitost.

Vendar so se, enako tudi Evropska 
unija (EU, 2011), omejili le na družbeno 
odgovornost podjetij. Manjka družbena 
odgovornost družbe. zato smo izdelali 
knjigo, kakršne svet - po nam znanih 
podatkih - še nima. Njen naslov je: 

Uvod v politično ekonomijo družbeno 
odgovorne družbe. Izzid knjige je 
bil načrtovano na 10. december  10. 
decembrom 2018 v Mariboru. Založnik 
je Mladinski center Maribor kot partner 
IRDO; ta izda po eno knjigo vsak teden. 
Izdal je tudi našo trilogijo o družbeni 
odgovornosti ‘Nehajte sovražiti svoje 
otroke in vnuke’.
 
Morda bi knjigo tudi v vaši organizaciji 
uporabili za praznična poslovna darila.
 Vabimo vas, da knjigo naročite tudi 
vi, kot nekateri že so, s popustom za 
prednaročnike, to je po 20 evrov, če 
jih naročite vsaj pet. kontakt: matjaz.
mulej@um.si, clani@irdo.si

P.S. Nobelovo nagrado sta letos dobila 
ekonomista, ki sta nam zelo blizu. 
Glejte zapis prof. Merharja o tem, 
vključen ob koncu knjige. 
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Brunch EVRE je družil 
poslovneže, a ne le njih

Moč je v povezovanju

Prvo poslovno mreženje in brunch 
za direktorje, ki je bilo v sredo, 
21. novembra  in ki smo ga skupaj 
organizirali Cona Tezno ter podjetje 
EVRA in revija Direktor. je odlično uspelo. 
Dogodek v poslovni stavbi Menerge 
je pritegnil okoli 100 vodilnih ljudi iz 
naše cone, direktorjev iz širše regije ter 
novo izvoljenih županov in županskih 
kandidatov sosednjih občin. Posebno 
težo je dogodku dala častna gostja in 
govornica, podpredsednica vlade ter 

ministrica za infrastrukturo Republike Slovenije mag. 
Alenka Bratušek.
Med pogovorom, ki ga je vodila direktorica podjetja 
EVRA Simona Lobnik Ambrožič, je poglede na aktualno 
gospodarsko situacijo ter nekaj misli o vodenju predstavila 

peterica gostov: Branko Kamenšek, direktor LEK veterine, 
Olga Belec, državna sekretarka v uradu za Slovence v 
zamejstvu in lastnica hotela Diana, Simona Mandl, center 
menedžerka Europarka Maribor, Gregor Rajšp, direktor 
kadrovskega sektorja Mercatorja in predsednik Kadrovske 

Ministrica Alenka Bratuž med nagovorom udeležencem bruncha

Cvet organizatorjev dogodka iz EVRE, revije Direktor in  Cone Tezno
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zveze Slovenije ter direktor Poslovne 
cone Tezno Gorazd Bende. 
Organizatorji smo bili mnenja, da je 
čas, da povežemo direktorje, vodje, 
menedžerje in vse, ki jih vodenje zanima, 
tokrat v Mariboru, v poslovni coni 
Tezno, ki povezuje več kot 200 uspešnih 
podjetij. Maribor že dolgo ni bil priča 
dogodku, ki bi predvsem združeval 
in povezoval. Cilj organizatorjev je 
nadaljevati z rednimi druženji nekajkrat 
letno, saj so vsi prisotni izrazili velik 
interes po tovrstnih dogodkih.

Prijetno dopoldne smo zaključili ob kulinaričnem razvajanju in pokušanju 
vrhunskih vin, ki sta spremljala mreženje. Zgovorni so bili zadovoljni 
nasmeški vseh sodelujočih, še posebej pa nagrajencev, ki so na žrebanju 
zadeli privlačne nagrade naših pokroviteljev. Dogodek je izvrstno povezovala 
strokovnjakinja za medije Anita Mlakar.

Prireditev sta v celoti posnela medijska partnerja: Radio Maribor ter BK TV. 
Za nekaj fotografskih utrinkov pa je poskrbel Marko Pigac - MP produkcija.

Velika zahvala vsem, ki so podprli dogodek: 
Nana Kavarna&Lounge Bar, NeonArt, Joseph Ribkoff, Dior, Stork-ice, 
Vinarstvo Protner, Info-net, Olja Kocbek, Moja čokolada, Pokica, Pajs 
brez obresti in Sintal Maribor. 

Moderatorka Anita Mlakar Gostje so pozorno prisluhnili strokovnjakom z raznih področij

Simona Lobnik Ambrožič, direktorica EVRA 
odgovorna urednica revije DIREKTOR in državna 

sekretarka za Slovence v zamejstvu Olga Belec

Gregor Rajšp (direktor kadrovskega sektorja Mercator) Gorazd Bende (direktor Poslovne 
cone Tezno), Simona Lobnik Ambrožič (direktorica EVRA), mag. Alenka Bratušek 

(ministrica za infrastrukturo), Olga Belec (državna sekretarka za Slovence v zamejstvu), 
Simona Mandl (center menedžerka Europarka), Branko Kamenšek (direktor Lek veterina)



-  17  - 

Opredelitev malega oziroma velikega 
podjetja je splošno znana. A v praksi 
glede tega zadeve niso enoznačne.   
Razvrščanje je zakonsko opredeljeno 
v Zakonu o gospodarskih družbah. 
V 55. členu so definirani pojmi 
oziroma je podana razlaga razdelitve 
podjetij na mikro, majhne, srednje 
oziroma velike družbe. V njem lahko 
preberemo: 
Družbe se pri uporabi tega zakona 
razvrščajo na mikro, majhne, srednje 
in velike družbe z uporabo navedenih 
meril na bilančni presečni dan letne 
bilance stanja:
• povprečno število delavcev v 

poslovnem letu,
• čisti prihodki od prodaje, in
• vrednost aktive.

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje 
dve od teh meril:
• povprečno število delavcev v 

poslovnem letu ne presega deset,
• čisti prihodki od prodaje ne 

presegajo 2.000.000 eurov, in
• vrednost aktive ne presega 

2.000.000 eurov.

Majhna družba je družba, ki ni mikro 
družba po prejšnjem odstavku, in ki 
izpolnjuje dve od teh meril:
• povprečno število delavcev v 

poslovnem letu ne presega 50,
• čisti prihodki od prodaje ne 

presegajo 8.800.000 eurov, in
• vrednost aktive ne presega 

4.400.000 eurov.

Srednja družba je družba, ki ni mikro 
družba po drugem odstavku tega 

Mala, srednja 
in velika podjetje,  

vsako ima svoje 
prednosti in slabosti 

Ni vse v velikosti

člena ali majhna družba po prejšnjem 
odstavku, in ki izpolnjuje dve od teh 
meril:
• povprečno število delavcev v 

poslovnem letu ne presega 250,
• čisti prihodki od prodaje ne 

presegajo 35.000.000 eurov, in
• vrednost aktive ne presega 

17.500.000 eurov.

Velika družba je družba, ki ni mikro 
družba po drugem odstavku tega 
člena ali majhna družba po tretjem 
odstavku tega člena ali srednja 
družba po prejšnjem odstavku. 
Družbe se v skladu z merili iz prejšnjih 
odstavkov razvrščajo ali prerazvrščajo 
na mikro, majhne, srednje in velike 
družbe na podlagi podatkov dveh 
zaporednih poslovnih let na bilančni 
presečni dan bilance stanja. Določbe 
tega zakona in drugih predpisov, ki 
se nanašajo na majhne družbe, se 
uporabljajo tudi za mikro družbe, 

razen če ta zakon in drugi predpisi ne 
določajo drugače. 

Razlike - prednosti in slabosti - malih 
in velikih podjetij 
Če se ozremo na nekaj primerjav 
med malim in velikim podjetjem, 
bomo videli, da te primerjave kažejo, 
da malo podjetje ni enostavna 
pomanjšava velikega podjetja, 
marveč ima vsako podjetje svoje 
značilnosti. Mala (pa tudi srednje 
velika) podjetja imajo številne 
karakteristike, ki jih označujejo kot 
poseben gospodarski subjekt, ki 
ga je zato potrebno upravljati na 
drugačen način. Z ekonomskega 
in upravljalskega vidika je za taka 
podjetja značilno predvsem to, da 
se posamezne poslovne funkcije ne 
morejo toliko specializirati, kot je to 
primer v velikih podjetjih. Zlasti za 
mala podjetja pa je tudi značilno, da 
je lastnik podjetja največkrat v njem 
tudi zaposlen. 

Bolj kot to, ali delajo v malem ali velikem podjetu, 
jih zanima odnos nadrejenih in redna (dobra) plača
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Kakšn sta, čisto na kratko, zgodovina 
in profil EVRE?

Podjetje EVRA je v osmem letu delovanja. 
Jedro poslovnega delovanja podjetja 
je razvoj kadrov za naročnike po vsej 
državi. Med kliente podjetja spadajo 
velika, vplivna podjetja s področja 
trgovine, farmacije, tehnoloških storitev 
in izdelkov, v zadnjem obdobju pa je 
vse več klientov tudi med nekaterimi 
službami državne uprave. Ukvarjamo se 
s predavanji, delavnicami, interaktivnimi 
izobraževanji na področju vodenja, 
komunikacije, motivacije, psihodinamike 
delovnih timov in analize posameznih 
kadrov ter skupin v podjetjih. 
Pripravljamo unlock pustolovščine za 
boljše poslovne rezultate, obenem pa 
izdajamo revijo Direktor, ki je namenjena 
vsem, ki vodijo zaposlene ali jih vodenje 
zanima.

Vlaganje v 
razvoj zaposlenih 

se podjetju 
večkratno povrne

EVRA, podjetje za razvoj zaposlenih 

Ključen je torej razvoj zaposlenih in 
delo z vodilnimi v podjetjih?

Tako je. Metode delovanja so 
dolgoročno nastavljene, saj vemo, 
da vsi procesi potrebujejo dovolj 
časa, da lahko ovrednotimo pozitivne 
spremembe in rezultate. Pri tem 
smo zelo skeptični do množice 
novodobnih motivatorjev, šamanov in 
kričačev, ki po eni ali dveh skupinskih 
srečanjih v telovadnicah obljubljajo 
čudežne spremembe. Zavedamo se 
in na to pripravimo tudi kliente, da ni 
čudežnega rezultata, ki se zgodi čez 
noč. Delujemo na trdnih temeljih in 
nenehno gledamo pod površje, iščemo 
tisto, kar je na prvi pogled skrito in 
ozaveščamo kar prepoznamo med 
zaposlenimi. Izjemno nas veselijo 
pozitivni rezultati in resničen napredek 
podjetij, s katerimi delamo.

Lahko še nekoliko podrobneje 
razčlenite vašo dejavnost?

Seveda. V prvem sklopu torej 
razvijamo vodstvene veščine 
(osnovni, nadaljevalni trening) za 
učinkovito vodenje sebe, sodelavcev, 
podjetja. Izvajamo komunikacijo za 
uspešno delo in odlične rezultate. 
Vodimo delavnice promocije in 
prodaje, da bi zaposleni prodajali 
bolje in prodali več. Ukvarjamo se s 
čustveno inteligenco in empatijo. Pa 
dvigom zavzetosti med sodelavci in 
vrednotami ter vrednostjo, ki gresta z 
roko v roki. Drugi sklop predstavljajo 
ocene stanja in organizacijska klimo, 
redni letni razgovori, psihometrična 
testiranja kot podlaga za usmerjanje 
sodelavcev, kompetenčni modeli, 
analiza vrednot posameznikov in 
njihovih podjetij. Izdelali smo tudi 

Predstavljamo vam podjetje EVRA, ki je zadnje leto del 
družine Poslovne cone Tezno. Podjetje deluje na treh 
nivojih. Psihometrično in psihodinamsko diagnosticira 
potencial znotraj podjetja in zaposlenih, sledi razvoj 
zaposlenih po začrtanih smernicah, hkrati pa išče in 
javnosti skozi revijo Direktor, ki jo izdajajo, predstavlja 
dobre prakse, uspešne posameznike, zgodbe, ki 
navdihujejo in podpirajo direktorje ter podjetnike pri 
njihovem delu. Pogovarjali smo se z direktorico podjetja 
Simono Lobnik Ambrožič.
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metodologijo za projekt Koliko vas 
stane fluktuacija: finančno in kaj se 
dogaja psihodinamsko (kdaj se pojavi 
točka preloma, kako jo pravočasno 
prepoznamo in zajezimo). V tretji skop 
pa sodijo publikacije, vzpostavljamo 
kanale interne komunikacije v 
posameznem podjetjih, intranet 
in interna družbena omrežja, tudi 
nujno komunikacijo navzven. Ker ima 
podjetje veliko izkušenj z medijskega 
področja, sodelujemo pri vsebinski 
zasnovi in oblikovanju internih glasil 
za nekatera pomembna slovenska 

podjetja. Ob tem pa izdajamo tudi 
lastno publikacijo, revijo Direktor.

Lahko revijo Direktor na kratko 
predstavite? Komu je namenjena?

V tej strokovni publikaciji najdejo 
mesto vsebine z najrazličnejših 
področjih delovanja podjetij – od 
pravne prakse do kadrovskih izzivov, 
od financ do komunikacije v podjetjih, 
vodenje, prodajo in marketing, pravno 
področje in life style. Skratka vse, kar 
zanima nekoga, ki vodi ljudi ali pa 

ga vodenje zanima. Revija je po treh 
letih dobro brana in  vse bolj vplivna, 
v njej objavljajo strokovnjaki različnih 
področij iz vse Slovenije, v letu, ki 
sledi, pa načrtujemo še korak naprej in 
prenovo, da bo za bralce še boljša.

Kdo tvori jedro vašega podjetja 
in kdo so sodelavci, ki razvijajo 
podjetje skupaj z vami?

Jedro podjetja EVRA d. o. o. sestavljamo 
vodja razvoja in raziskav Lara Delić, 
univ. dipl. psihologinja, izvršni 

Predstavitev vodstvene ekipe

Simona A. Lobnik je začela poklicno 
pot kot novinarka v medijih. Med 
študijem je bila novinarka na Večeru 
in takratnem tedniku 7D, zatem je bila 
sodelavka RTV Slovenija, komercialne 
televizije ter kasneje novinarka na 
Radiu City. Poklicni izzivi in osebni 
razvoj jo je ob zaključevanju študija 
pripeljal v slovensko podružnico 
nemške založbe Forum Media, kjer je 
bila štiri leta produktna menedžerka. 
Pri pripravi literature in priročnikov 
ter konferenc je spoznala široko 
paleto strokovnih področij in izzivov, 
s katerimi se spopadajo slovenska 
in mednarodna podjetja. Preden je 
ustanovila lastno podjetje, je bila dobro 
leto sodelavka Profiles international 
in opravila licenco, kjer je spoznala, 
kasneje pa še sama poglobila, različne 
metode ključnih psihometričnih 
testiranj za razvoj kadrov. Danes je 
SDI svetovalka (Strength Deployment 
Inventory) in interpretka, NLP Mojstrica 
– Nevrolingvistično programiranje 
(INLPTA). Zaključuje specialistični 
študij za procesno konzultantko SPOK - 

Sistemsko-psihodinamski organizacijski 
konzalting (Grupni analitičari 
Beograda – Tavistock London). Deluje 
kot predavateljica, konzultantka in 
coachinja zaposlenim in vodstvenim 
članom podjetij in uprav. Je avtorica 
priročnikov in člankov s strokovnega 
področja vodenja, coachinga in razvoja 
kadrov v reviji Direktor, za katero skrbi 
kot odgovorna urednica.

Lara Delić je diplomirana psihologinja 
in asistentka na Oddelku za psihologijo 
Filozofske fakultete Univerze v 
Mariboru. Največ izkušenj na poklicni 
poti je pridobila kot vodja projektov 
na Profiles International Slovenia, kjer 
se je ukvarjala z razvojem človeških 
virov, selekcijo kadrov in raziskovalno 
dejavnostjo. Danes je izvršna urednica 
revije Direktor, kjer skrbi za stalen 
razvoj strokovnih vsebin, hkrati pa je 
vodja raziskav in razvoja v podjetju 
EVRA. Zadnji pomembnejši projekt, 
ki ga zaključuje, je raziskava, kjer s 
sodelavci preučuje ravnotežje med 
poklicnim in zasebnim življenjem 
vodij v slovenskih podjetjih. Je 

Licencirana svetovalka ProfileXT, 
usposobljena mediatorka. Deluje kot 
predavateljica in svetovalka vodstvu 
za trajnostne rešitve na področju 
razvijanja človeškega kapitala v 
podjetjih. Kot terapevtka medicinske 
hipnoze, se ukvarja tudi z individualnim 
svetovanjem.

Igor Ambrožič je bil dolga leta 
zaposlen na RTV Slovenija kot režiser 
televizijskih programov. Poklicni izzivi 
in razmislek o relativno zapletenem 
funkcioniranju delovnih skupin so 
ga pripeljali do študija sistemsko-
psihodinamskega organizacijskega 
konzaltinga v Beogradu, kjer delujejo 
po strokovnih izhodiščih in metodah 
inštituta Tavistock iz Londona. Redno 
piše za revijo Direktor. Je konzultant in 
predavatelj, ki se posebno rad ukvarja 
z delovnimi skupinami, s čimer je bil 
vsakodnevno v stiku tudi na prejšnjem 
delovnem mestu. 
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Pomembna dediščina Cone Tezno so 
tudi podzemni rovi, ki so jih leta 1943 
zaradi nevarnosti zračnih napadov 
zaveznikov začeli graditi Nemci. Ker 
gre za izjemen primerek kulturne 
oziroma industrijske dediščine, vlada 
za obisk rovov vse večje zanimanje. 
Zato je Zavod poslovno proizvodna 
cona Tezno k sodelovanju povabila 
zagnano ekipo turistične zadruge 
Rajzefiber. V rovih vam bodo pričarali 
posebno vzdušje in vas na zanimiv 
nači popeljali skozi zgodovinske 
dogodke, ki so se ta zgodili. 

V vodenem ogledu boste videli kratko 
fotografsko razstavo, sprehodili se boste 
po rovih, dva lika vas bosta popeljala 
skozi zgodbo vojnih proizvodnih 
rovov.  Ogled traja dobro uro. Ne 
pozabite na primerno nepremočljivo 
obutev (gležnjarji ali višji pohodni 

Nekdanjo podzemno 
tovarno  lahko 

obiščete tudi vi

Podzemni rovi v Coni Tezno kot spomin in opomin na vojne grozote

direktor Igor Ambrožič, univ. dipl. 
medij. komunikolog, in Simona 
Lobnik Ambrožič, univ. dipl. prof. 
slovenščine ter sociologije, ki podjetje 
vodim in usmerjam. Sicer pa naša 
ekipa šteje skupno 9 sodelavcev. 
Ob naštetih v podjetju delujejo še 
sodelavka v marketingu, ena v prodaji, 
organizatorka in poslovna sekretarka ter 
dve oblikovalki. Redno pa sodelujemo 
tudi s študenti psihologije, ki radi 
pridejo na prakso v podjetje EVRA.

Med novejšimi dejavnostmi vašega 
podjetja pa je tudi povezovanje z 
vašo ciljno skupino na dogodkih, 
kot smo lahko videli v minulem 
mesecu tudi v naši Coni Tezno. 
Zakaj?

Zelo pomembno se nam zdi, da 
nenehno vzpostavljamo in ohranjamo 
osebni stik z našimi naročniki, bralci, 
klienti s katerimi sodelujemo. Obenem 
pa vemo, da je treba delovani po 
načelu dam-daj, tako smo v preteklem 
mescu skupaj s Cono Tezno izpeljali 
poslovno mreženjski brunch za 
direktorje, ki je bil zelo dobro obiskan, 
obenem pa so udeleženci izrazili željo 
po še. Tako že lahko napovemo, da 
bo srečanje zagotovo tradicionalno, 
ob tem pa bo še več manjših srečanj, 
poslovno izobraževalnih zajtrkov, 
kjer bomo mesečno pripravljali 
kratke izobraževalne vsebine iz vseh 
tematik, ki vse, ki vodijo, zanimajo. O 
vsem bomo zagotovo še podrobneje 
poročali tudi v naslednjih številkah 
vaše revije.

Kaj vas je motiviralo, da ste se 
ustalili v Coni Tezno?

Za priložnost najema poslovnih 
prostorov smo izvedeli po naključju. 
Hitro pa nas je prepričalo podjetniško 
pulziranje v okolici, raznovrstnost 
podjetij po branžah, čeprav je 
razumljivo, da jih veliko deluje na 
področju kovinsko-predelovalne 
industrije. Navsezadnje so vsa podjetja, 
ki so že pred leti našla svoj domicil 
v Coni, na nek način dediči dobrih 
praks nekdanje ogromne Tovarne 
avtomobilov in motorjev Maribor. 
Mi, ki smo prišli v zadnjem času, pa 
imamo iskreno željo, da prispevamo 
k povezovanju v Coni Tezno, da 
smo tudi sami aktivni ter da na tem 
industrijskem področju najdemo 
poslovne partnerje, oni pa nas. 

čevlji) in primerna oblačila, saj je v 
rovih vlažno in ob velikem deževju na 
določenih delih ni izključeno zamakanje 
podtalnice. Poskrbite tudi za primerno 
topla oblačila, saj v rovih skozi vse leto 
vlada temperatura okrog 12 stopinj 
Celzija, organizator ogledov pa poskrbi 
za varnostne čelade. Da se spustimo 
15 m pod površje in se nanj vrnemo, je 
treba prehoditi 90 stopnic. S stropov 
visijo kapniki, v tleh je kakšna luknja. 

Če bi se tudi sami radi 
spustili v rove, ki so preživeli 
bombardiranje, vojno, 
TAM in še marsikaj, se nam 
pridružite. Več informacij 
vključno s cenikom obiska 
najdete tudi na naslovu 
www.conatezno.si/rovi.

Na globini 15 metrov pod 
površjem je nastalo 8.512 

kvadratnih metrov podzemnih 
hodnikov. Rovi bi kot rezervna 
lokacija omogočali nemoteno 
nadaljevanje proizvodnje ob vse 
pogostejših napadih na tovarno. 
Del rovov smo v Zavodu PPC Tezno z 
veliko vnemo spremenili v dobro uro 
in pol dolg ogled.  

Ogled opravimo po predhodni najavi 
skupine vsaj 15 oseb. Skupina naj ne 
bi štela več kot 30 oseb.

CENIK OGLEDA PODZEMNIH ROVOV 
VSTOPNINA  EUR/OSEBA

VSTOPNINA  10,00

OTROCI DO 6. LETA                 BREZPLAČNO

SKUPINE NAD 15 OSEB                    8,00

ŠOLE, FAKULTETE                           8,00

V CENO JE VRAČUNAN 22% DDV!
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Zbirno mesto je ob Perhavčevi cesti, 
greste ravno skozi  edine semaforje 
v Coni Tezno, za prvo halo na levi 
strani zavijete levo na dvorišče (pred 
podjetjem Messer).

Tako je,  če se v Cono Tezno 
pripeljete s Ptujske ceste, kjer v cono 
vstopite v križišču med Hoferjem in 
Lidlom. Parkirate lahko za kotlovni-
co, pri semaforjih levo, kjer se na levi 
strani nahaja večje parkirišče.

Da bi vam bilo bolj jasno, kam 
ste namenjeni, v nadaljevanju te 
prednovoletne številke Contacta 
objavljamo nedavni Večerov 
prispevek o rovih v Coni Tezno, za 
katerega menimo, da je vsebinsko 
najbolj izčrpen doslej. 

Zaradi podzemne tovarne je 
bilo sesutega pol Maribora

Med obema svetovnima vojnama 
je bil Maribor pomembno upravno 

središče. Od leta 1922 do leta 1929 
je bil sedež mariborske oblasti, z 
uvedbo banovin, glavne uprave, pa 
je postal sedež okrajev Maribor levi 
breg in Maribor desni breg, dobil 
je tudi status avtonomnega mesta. 
Z uvedbo šestojanuarske diktature 
Aleksandra I. Karađorđevića leta 1929 
in z nastankom banovin se je začel 
očiten proces centralizacije. Tako je 
bila v letih 1933 in 1934 opravljena 
združitev zemljišč manjših občin v 
večje teritorialne enote, vendar je 
mesto Maribor obdržalo enak obseg. 
V začetku aprila 1941, ko so nacisti 
napadli Jugoslavijo, je tudi Maribor 
začutil pritiske brezobzirne okupacije, 
mesto so preplavile nacistične 
zastave s kljukastimi križi, Nemci so 
spremenili imena slovenskih ulic 
v nemška, uvedli so policijsko uro, 
zaprli slovenske šole, preganjali 
duhovščino, izvajali številne aretacije 
in deportacije. 

Odločilne lega, bližina elektrarne in 
industrija

Ljudje so želeli zaustaviti prodor 
sovražnika, še preden je mesto 
podleglo raznarodovalnim ukrepom, 
zato so porušili mostove čez Dravo, 
kar pa ni zaleglo, Nemci so ostali 
dobra štiri leta. Takoj po okupaciji se 
je okupator odločil, da na območju 
današnje mestne četrti Tezno zgradi 
eno največjih tovarn na okupiranem 
ozemlju - Tovarno letalskih delov 
(Luftfahrtwerke Steiermark). Zemljišče, 
na katerem se je z velikimi in 
prostornimi visokopritličnimi objekti 
razprostirala takratna tovarna, na 
njenem mestu pa kasneje znamenita 
Tovarna avtomobilov Maribor (TAM), 
je bilo v letih pred začetkom druge 
svetovne vojne poraščeno z drevjem in 
prekrito s travniki ter polji. Ob robu je 
bila proga južne železnice, ki je segala 
od Trsta do Dunaja. Stanovanjskih 
hiš je bilo na tem območju izredno 
malo, ponekod so stale manjše iz 
ilovice, tako imenovane butane 
bajte. Pomemben vir podatkov o 
takratni tovarni je Kronika TAM, ki jo 
hrani Pokrajinski arhiv Maribor. Po 
izjavi Jožeta Štrakla, upokojenega 
sodelavca TAM, jo je napisal danes 
že pokojni nekdanji finančni direktor 
Milan Šmid. Med drugim je navedeno, 
da takrat motorizacija in avtobusne 
povezave na tem območju še niso bile 
posebno razvite, tudi cesta proti Ptuju 
še ni bila urejena. Namesto številnih 
avtomobilov so na tej cesti srečevali 

Edini vhod v rove je sredi travnika

Pot v podzemlje, čeprav ne Dantejevo...
Danes rovi služijo rudi za conino 

infrastrukturo
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predvsem vprežna vozila, motornih je 
bilo bistveno manj. A na izbiro lokacije 
so vplivali predvsem bližina elektrarne 
in dokajšnja industrijska ter trgovska 
tradicija mesta. Pred drugo svetovno 
vojno je Maribor imel kar 63 raznih 
večjih in manjših industrijskih podjetij, 
zato so se trgovina, obrt in gostinstvo 
hitro razvijali.

Gradbena dela tovarne so se začela 
že leta 1941, končana naj bi bila leto 
dni kasneje, a se je redna proizvodnja 
letalskih delov dokončno začela šele 
v začetku leta 1943, ko je iz Nemčije 
prispela kompletna strojna oprema. 
V tem času je odšlo na šolanje v razne 
kraje Nemčije večje število ljudi, ki so 
kasneje delali v tovarni kot kvalificirani 
delavci. Danes ocenjujemo, da so 
posebno mesto v okupatorjevem 
gospodarskem sistemu zavzemali tisti 
industrijski obrati, ki so proizvajali 
neposredno za oboroževanje nacistične 
vojske. V okupirani slovenski Štajerski 
je bilo takšnih tovarn dvanajst, od tega 
v Mariboru šest: Tovarna kovinskih 
izdelkov Ernst Eylert, Kovinsko podjetje 
inž. J. in K. Bühl, Livarna Johann Pengg, 

Livarna Metro, Splošna stavbna družba 
in Tovarna letalskih delov.

Delavci tovarne

Glede na predvideno dinamiko 
izgradnje tovarne in obseg proizvodnje 
je bil konec leta 1941 izdelan štiriletni 
načrt zaposlovanja, ki je predvideval 
postopno povečevanje števila 
zaposlenih, od načrtovanih 450 
januarja 1942 do 5300 januarja 1945, 
ko naj bi tovarna proizvajala s polno 
zmogljivostjo in se število delavcev 
ne bi več povečevalo. Število resnično 
zaposlenih se je gibalo od 160 avgusta 
1941, prek 1798 avgusta 1942, do 
4664 julija 1944, kar je bilo največ. 
K temu je treba prišteti še delavce, 
ki jih je vodstvo tovarne od oktobra 
1941 dalje pošiljalo na osemtedensko 
usposabljanje v ustrezne tovarne 
v Nemčiji. V tezenski tovarni so v 
letih 1941-1945 delali delavci 14 
nacionalnosti: Angleži, Bolgari, 
Francozi, Grki, Italijani, Hrvati, Romuni, 
Srbi, Slovaki, Čehi, Ukrajinci, Madžari, 
Nemci in Slovenci. Eden glavnih 

problemov, s katerimi se je vodstvo 
tovarne ukvarjalo, je bila disciplina 
delavcev, ki so se na razne načine 
izmikali delu. Število neupravičeno 
odsotnih delavcev je nenehno 
naraščalo, zato je vodstvo tovarne 
poiskalo pomoč pri gestapu in zaostrilo 
delovno disciplino.

Na delo tovarne je posredno, včasih 
pa tudi neposredno vplivalo slovensko 
narodnoosvobodilno gibanje. Zaradi 
pogostih partizanskih napadov na 
železnice in ceste je bila večkrat 
motena ali celo prekinjena tekoča 
proizvodnja, težave so bile tudi zaradi 
zavezniškega bombardiranja.

Bombardiranje Maribora 
osredotočeno na tovarno

Leta 1942 se je razmerje sil v zraku 
odločilno obrnilo na stran zaveznikov. 
Nemško vojno letalstvo je bilo preveč 
razkropljeno na različnih bojiščih, da 
bi lahko nudilo učinkovit odpor in 
uspešno varovalo nebo nad rajhom. 
Prav okupatorjeva vojna proizvodnja 
je bila ključna, da so zavezniki začeli 
bombardirati okupirane dežele v 
zahodni Evropi in na Balkanu. Ker 
so kmalu prišli do sklepa, da so tudi 
na slovenskem Štajerskem nekatera 
pomembna prometna vozlišča za 
vzhodno bojišče in Balkan, se tudi 
Maribor ni izognil bombardiranju. 
Celotna bilanca bombnih napadov na 
Maribor v letih 1944 in 1945 je grozljiva. 
V skupno 29 bombnih napadih je 1518 
zavezniških letal odvrglo na mesto 
kar 15.795 bomb, ki so popolnoma 
porušile kar 47 odstotkov mestnih 
zgradb. Brez strehe nad glavo je ostalo 
več kot 4200 Mariborčanov. Življenje je 
izgubilo 483 ljudi, med njimi 60 otrok, 
ranjenih naj bi bilo 352 ljudi. Zavezniški 
bombniki so zaradi lege Tovarne 
letalskih motorjev posebno intenzivno 

Le kam vodi ta pot
Poleg rovov je mogoče naleteti še na pomožne 

podzemne preboje Ostanki podzemne pisarne

Delavci v v tovarni letalskih delov  proti koncu druge svetovne vojne
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bombardirali del današnje mestne 
četrti Tezno. Tovarno so zavezniki 
bombardirali kar devetkrat. Da bi si 
zagotovili nemoteno proizvodnjo, 
je vodstvo tovarne začelo graditi 
podzemske proizvodne prostore. Gre 
za mrežo podzemnih rovov, globokih 
15 metrov, v katerih so delavci tovarne 
živeli in delali od leta 1944 na 8512 
kvadratnih metrih proizvodnih površin. 
Proizvodnja v podzemskih bunkerjih 
je tekla vse do konca,.znamenja 
proizvodnje pod zemljo najdemo še 
danes. Nemi pričevalci takratnega 
dogajanja so danes del Cone Tezno.

Delali pod bombami in v vodi

Še danes ni docela znano, kaj se je v 
tem industrijskem podzemlju dogajalo 
v letih 1944 in 1945. Znano je le, da 
je proizvodnja, ki je poprej silovito 
naraščala, začela upadati. Ob vsakem 
znaku nevarnosti iz zraka (alarmi, 
sirene) so delavci začeli “nelegitimno” 
zapuščati delovna mesta in se skrivati. 
Tako je bilo po zračnih napadih izredno 
težko ponovno zbrati vse ljudi, ki so 
zaradi nevarnosti zapustili tovarno. 
Zaradi preletov letal in zračnih napadov 
je vodstvo tovarne spremenilo delovni 
čas na ponoči. Zavezniški napadi so 
bili namreč najpogostejši med 9. in 
11. uro zjutraj in zelo redki ponoči. 
Problem se je pojavil tudi s stoječo 
vodo, ki je ustavljala stroje in ljudi. Pod 
takšnimi pogoji delavci niso mogli 
opravljati svojega dela, vendar jih je 
vodstvo k temu tako rekoč prisililo. 
Gestapo in tovarniško vodstvo sta na 
delavce izvajala najhujši pritisk, ti pa so 
se morali največkrat ukloniti v izogib 
grozljivim posledicam.

V Contactu, informatorju 
Zavoda Cona Tezno, 
lahko v celoti preberete 
zgodbo Mariborčana 
Ludvika Štelcerja, ki je 
pred nekaj leti na kratko 
povzel svojo zgodbo 
tovarniškega delavca v 
podzemlju. “Zaradi ‘zvez’ 
sem se takoj zaposlil v 
tovarni na Teznem. Delal 
sem v obratu, ki so mu 
rekli ‘Propellerwerk’, 
saj je tam potekala 
proizvodnja delov, potrebnih za 
pritrditev in zagon vijakov na vojaških 
letalih. Pod zemljo, kjer nas je pogosto 
zalila voda, sem bil premeščen v prvih 
mesecih 1944. Delovna disciplina je 
bila zelo stroga, posebej še, ko smo se 
preselili tja dol. Podpisati sem moral, 
da ne bom izdajal nobenih skrivnosti 
o proizvodnji, na kar me je opominjala 
tudi delavska izkaznica, kjer je na zadnji 
strani bil odtisnjen obraz s prstom na 
ustih. Pod zemljo nismo samo delali, 
marveč tudi bivali. V tistih rovih so bile 
urejene skupne spalnice in tudi menza, 
ves režim življenja je bil napol vojaški. 
Delo je teklo v dveh 12-urnih izmenah, 
od 6. do 18. ure, in enako ponoči,” 
je povedal in dodal, da je pobegnil 
januarja ali februarja leta 1945, ko 
so začeli moške delavce prisilno 
mobilizirati v nemško vojsko. Pridružil 
se je Titovim partizanom in v Mariboru 
dočakal svobodo.

Rojstvo Tovarne avtomobilov v 
Mariboru

Osmega maja 1945 so tovarno zasedli 
Bolgari, ki so jo še dodatno opustošili. 

Štiri dni kasneje je tovarno zasedla 
enota jugoslovanske vojske z nalogo, 
da ohrani premoženje zaplenjenega 
nemškega podjetja. Zbrale so se 
delovne skupine, ki so štele okoli 
4000 delavcev, in začele odstranjevati 
ruševine in reševati dragocene stroje 
in drugo opremo. Kasneje so v tovarni 
izdelovali najrazličnejše proizvode, 
31. decembra 1946 pa je vlada SFRJ 
izdala dokument, po katerem se je 
Tovarna letalskih delov preimenovala 
v Tovarno avtomobilov Maribor 
Tezno. S tem dokumentom, podpisal 
ga je Josip Broz - Tito, je tovarna 
postala prva tovarna avtomobilov 
v državi. Danes se na tem območju 
razprostira tako imenovana Cona 
Tezno, ki je največja tovrstna cona v 
Sloveniji. Nemi pričevalci dogajanja, 
podzemni rovi, ostajajo bolj ali manj 
neuporabljeni. 

Kovačnica v nekdanji nemški  tovarni

Skupinski posnetek obiskovalcev rovov globoko pod zemljo, 
tretji z leve ameriški amasador v Sloveniji Brent Hartley Rovi so opremljeni tudi s slikovno dokumentacijo



Oj Bogovi! Premagajte prostor 
in čas in ljubimcema 
naklonite srečo.
Si lahko v življenju želimo še kaj bolj sladkega 
od takšnih želja? 

Tudi v prihajajočem letu 2019. 

To vam, poleg vsega dobrega, v Zavodu 
PPC Tezno iskreno želimo. 

Velike želje je v prvi polovici 18. stoletja črno na belem obelodanil 
slavni angleški poet Alexander Pope. Seveda ne le za sebe, ampak za 
vse -prednike, potomce in sodobnike. 

Pesnik je namreč veljal kot človek s široko dušo. Zapisal je:


