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Že v preteklem letu je 
bilo moč zaslediti, da 
so pričakovanja go-

spodarskih družb vse manj 
prežeta z optimizmom gle-
de prihodnjega poslovanja. 
Ni še bilo opaziti pesimizma, 
vendar so bila pri srednjeroč-
ni napovedi predvidevanja 
zaznavno bolj previdna. Doma-
čih gospodarstvenikov ne tarejo 
toliko ameriško-kitajski trgovinski 
spor, potencialni razmah globalne 
trgovinske vojne, niti brexit, pojav ru-
menih jopičev v Franciji, niti zapleti za-
radi italijanske recesije v drugem polle-
tju preteklega leta kot jih tare jasna napoved konca 
desetletja nemškega gospodarskega vzpona. Avtomobilska 
industrija doživlja tektonske premike, njen vpliv na blagos-
tanje v Nemčiji je odločilen. Pa tudi pri nas, čeprav si tega 
ne priznamo radi. Zaradi tega se v gospodarstvu zahteva 
dejavnejša politika, ki bo omogočala povečano odpornost 
države, gospodarstva in podjetij na spremenjene razmere. 
Vsi ukrepi za povečanje produktivnosti, zaposlovanja, po-
sebej mladih, in zagotavljanje primerne socialne varnosti 
hendikepiranim in neprilagojenim gredo v pravo smer, soci-
alna potuha, popuščanje sindikatom, bolje organiziranim v 
javnem sektorju pa pomenijo strel v koleno. Pa tudi grožnje 
z novimi davki so močnejše od posluha za razbremenitev 
plač. Socialni dialog je gotovo pomemben, toda to ne po-
meni pristajanja vlade na vse zahteve. Kam plovemo? O 
preobremenjenosti, izgorelosti na delovnem mestu se go-
vori le v javnem sektorju. Opozarjanje na težave je že mo-
bing. Sindikalno zahtevane kadrovske menjave kulturnega 
ministra, generalnega direktorja zaporov …, ljudi na odgo-

vornih mestih, ker so odloč-
ni in storilnostno naravna-
ni, je pristajanje na diktat 
sindikatov. Ti se primarno v 
bran postavijo za svoje ner-
gače in ne najboljše delavce, 

bazen, iz katerega kadrujejo 
tudi v svoje vrste. Posluha za 

spremembo delovnopravne 
zakonodaje niso pokazali, sedaj 

pa se jezijo nad obsegom prekar-
nega dela. Plačni sistem je čas že 

davno povozil, njihovo zavzemanje je 
zaznati le za minimalno plačo, kot da je 

plača izključno socialna in ne ekonomska 
kategorija. Bodi dovolj, se bo zaznalo, da 

to pišem z razočaranjem in jezo, ker zaposleni res ni-
majo nikogar, ki bi jih pošteno zastopal.

Tovrstno popuščanje vlade je povzročilo ponovno opozo-
rilo Fiskalnega sveta, da vlada z rebalansom proračuna za 
leto 2019 načrtuje previsoko rast porabe in s tem zapušča 
strukturno ravnovesje. V času ugodnih gospodarskih raz-
mer grobo varčevanje res ni potrebno, kljub temu pa bi mo-
rala biti vlada bolj previdna pri načrtovanju ob predvide-
nem slabšanju sedanjih pogojev gospodarjenja in izdatke 
načrtovati v še nekoliko nižji višini, kot jo kot maksimalno 
dopušča fiskalno pravilo.

Kaj nam je v tem letu za postoriti? Nič posebnega, kot obi-
čajno, porabiti vse resurse okoli sebe, ob skrbi za naravo. 
Zbrano, preudarno in na polno. Kot Ilka! Ja, pa da bo nam 
in Magni v Hočah uspelo prebroditi te muke božje. Preveč 
je negativne energije, ovir, ker v primerjavi s kmetijstvom v 
politiki, žal, na področju »prašičereje« ni težav. 

Zbrano, preudarno
in na polno.

Gorazd Bende, 
direktor PPC Tezno

Maribor, februar 2019
IZDAJA: ZAVOD PPC TEZNO, Cesta k Tamu 27, 2000 Maribor, www.conatezno.si
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Na podlagi sprememb Uredbe o rav-
nanju z embalažo in odpadno emba-
lažo, ki so stopile v veljavo z začet-
kom lanskega leta, bodo najkasneje 
do 31. 3. 2019 morali prvič poročati 
na ARSO brez izjem vsi, ki dajejo 
embalažo v promet na slovenski trg 
in niso plačniki okoljskih dajatev 
(OD). Obveznost vodenja eviden-
ce o embalaži, dani v promet na trg 
Republike Slovenije, so sicer od za-
četka preteklega leta dolžna voditi 
vsa podjetja, ki dajejo embalažo v 
promet, brez količinske omejitve, 
torej tudi tista, ki na letni ravni na 
trg dajo manj kot 15 ton embalaže. 
Navedeno pomeni, da je praktič-
no skoraj vsako podjetje iz naslova 
novih obveznosti dolžno voditi evi-

denco embalaže, dane na slovenski 
trg, in na podlagi slednje do 31. 3. 
2019 na ARSO oddati ustrezno po-
ročilo. Podjetje Gorenje Surovina je 
kot družba za ravnanje z odpadno 
embalažo že desetletje strokovnjak 
na tem področju. Na tem področju 
nudijo izobraževanja, na katerih ce-
lovito zajamejo tako vse obvezno-
sti podjetij kot razlago njihovega 
izpolnjevanja  s praktičnimi primeri 
in nasveti. Njihovi strokovnjaki za-
gotavljajo celovit servis in skrbno 
izpolnjevanje vseh obveznosti, ki jih 
podjetjem nalaga zakonodaja. 

Več informacij: simona.smrekar@
surovina.com ali telefon:
 02 70 72 124

Neža je mala borka iz Središča ob 
Dravi, ki se je rodila v 28. tednu in 
ima diagnosticirano cerebralno pa-
ralizo. Imela je številne zaplete, je 
delni invalid s prizadetimi rokicami, 
nogicami in hrbtenjačo. Cona Tezno 
je 13. in 14. februarja za njo zbira-
la zamaške. Akciji se lahko pridru-
žite tudi vi. Več preberite na uradni 
Facebook strani Zamašek za Nežo.  
Tam so objavljene tudi vse lokacije 
zbiranja zamaškov ter drugi načini 
pomoči. 

OBVEZNA EVIDENCA 
EMBALAŽE ZA PODJETJA

ZAMAŠEK 
ZA NEŽO

Andragoški zavod Maribor-Ljudska 
v sklopu projekta »Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc 
2018 - 2022« skupaj s konzorcij-
skimi partnerji izvaja brezplačne 
programe izobraževanja in usposa-
bljanja za odrasle. Zaposleni, stari 
45 let ali več, z zaključeno največ 
srednješolsko izobrazbo, se lahko 
vključijo v naslednje izobraževalne 
programe: 

Računalništvo – Windows, 
Word, Excel

Nemščina

Angleščina

Slovenščina za tujce

Trening socialnih veščin

Priprave na strokovni izpit ZUP
Izobraževalni programi so 30-urni 

(programi priprav) oz. 40/50-urni 
(programi usposabljanj). Programi 
se bodo izvajali na območju celotne 
zgornje podravske regije, lahko tudi 
v prostorih delodajalca.

Dinamika izvedbe izobraževanj je 
odvisna od posameznega programa, 
lahko se prilagodi tudi potrebam 
delodajalca. V letu 2019 bomo izo-
braževanja izvajali od meseca marca 
do meseca junija in od meseca sep-
tembra do meseca oktobra/novem-
bra. Prijave za pričetke v mesecu 
marcu že zbiramo. Z izobraževanji 
pričnemo takrat, ko se oblikuje sku-
pina (v skupini je od 12 do 15 udele-
žencev). Programi se običajno izva-
jajo 2x tedensko v dopoldanskem ali 
popoldanskem času oz. po dogovoru 
z delodajalcem. 
Nosilec projekta je Andragoški za-

vod Maribor-Ljudska univerza, par-
tnerji v projektu so: Fundacija za 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti 
PRIZMA - ustanova,  Vzgojno-izo-
braževalni zavod Antona Martina 
Slomška ter Kadring -  kadrovsko in 
poslovno svetovanje, d. o. o.

Posamezniki ali podjetja lahko izra-
zite interes za vključitev na telefon-
ski številki: 02/234 11 11, 051 356 
560 ali preko elektronske pošte: 
info@azm-lu.si.

Operacijo delno financira Evropska unija, in 
sicer iz Evropskega socialnega sklada (Opera-
tivni program za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020.

BREZPLAČNI IZOBRAŽEVALNI 
PROGRAMI ZA ZAPOSLENE.
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Navdušenje 
premika svet

Neprenehoma smo izpostavljeni odličnim 
priložnostim. Včasih jih opazujemo od daleč, včasih 

se jim plaho približamo. Spet drugič priložnost 
sami ulovimo in ne čakamo, da nam pride naproti. 

odgovorna urednica
MAJA VINTAR

Tako smo se pred časom srečali s pod-
jetjem Evra in direktorjema Simono in 
Igorjem.  Misli so se povezale in kma-

lu spremenile v besede in besede v dejanja. 
Skupaj smo se lotili novih izzivov in eden od 
teh je danes pred vami. Novembra leta 2006 
je izšla prva številka našega informatorja Po-
slovno-proizvodne cone Tezno. Braco Zavrnik 
je ob pomoči Gorazda Bendeta oblikoval kar 
46 izdaj Contacta. Postavil je temelje, na ka-
terih danes nadaljujemo zgodbo. Stopili smo 
v velike čevlje, vendar verjamem, da bomo 
nalogo z novim uredniškim timom odgovor-
no nadaljevali. 47. številka revije nosi 
novo ime. Ker je treba ugoditi 
predpisanim zakonom, bo 
revija odslej nosila ime 
v slovenskem jeziku – 
Kontakt. Izšla bo pet-
krat letno in na 36 
straneh. Kontakt bo 
še naprej namenjen 
vzpostavljanju pre-
poznavnosti Cone 
Tezno navzven in 
navznoter, z name-

nom krepitve njene poslovne uspešnosti in 
ugleda ter tudi krepitve poslovne uspešnosti 
in ugleda podjetij, ki poslujejo v coni. Pove-
zati se želimo tudi s podpornim okoljem, z 
mariborsko in sosednjimi občinami, ponuditi 
želimo aktualne informacije iz gospodarskega 
in podjetniškega okolja. Pozabili pa ne bomo 
tudi na svojo pomembno zgodovino in mejni-
ke, ki so Cono Tezno naredili takšno, kakršna 
je danes. 

Britanski politik Arthur James Balfour je ne-
koč dejal, da navdušenje premika svet. Spre-

jela sem izziv, saj ko se navdušimo, 
nenadoma vemo, kaj storiti. 

Verjamem, da bomo s so-
delavci poskrbeli, da 

boste tudi v prihod-
nje radi prelistali 
našo revijo in da 
vam bomo po-
nudili vsebine, 
zaradi katerih 
boste nestrpno 
čakali vsako na-
slednjo izdajo.
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Motivirani 
sodelavci 
znajo poprijeti 
za različna 
dela in si 
medsebojno 
pomagati.

Celosten 
pristop za 
blaginjo 
podjetij
Zavod PPC Tezno 
nastopa kot upravitelj 
območja cone Tezno 
ter kot spodbujevalec 
in povezovalec 
njenega  razvoja. 

Enajst sodelavcev in še štirje v Coni 
Tezno d. o. o., vodi jih direktor Gorazd 
Bende, skrbijo za množico komple-
ksnih nalog. Te segajo od tehničnega in 
investicijskega vzdrževanja infrastruk-
ture pa vse do razvoja strategij za si-
nergijske učinke gospodarskih subjek-
tov v Coni Tezno, kjer deluje nekaj več 
kot 210 podjetij s 3.600 zaposlenimi.

Njihovi cilji segajo od povsem praktič-
nih – podjetjem zagotavljajo energente 
po konkurenčnih cenah – pa do dolgoroč-
nih – med njimi je skrb za javno promoci-
jo in prepoznavnost Cone Tezno kot celote. 
Skupaj s podjetji, ki delujejo v Coni, skrbijo 
še za urejeno podobo, kar bistveno prispeva 
k boljšemu počutju in zadovoljstvu delovanja 
na tem prostoru. Ker za opisani obseg dela, ki ga 
opravljajo, ni veliko zaposlenih, vedno iščejo sode-
lavce, ki so se pripravljeni izobraževati in prilagajati. 
Ob vodstvenih kadrih in finančnih strokovnjakih imajo 
zaposlene tudi vzdrževalce, električarje in strojnike. Med 
sodelavci PPC Tezno jim je že na začetku uspelo vzpostaviti 
dobre odnose, kar je pomembno, saj zaposleni ime podjetja no-
sijo po coni in širše. Vodstvo skrbi, da so zadovoljni in za opravlja-
nje svojega dela primerno izobraženi. Motivirani sodelavci pa znajo 
poprijeti za različna dela in si medsebojno pomagati. 

Direktor Gorazd Bende opisuje vizijo PPC: »Neizkoriščene in degradirane površi-
ne v Coni moramo skupaj s potencialnimi investitorji pognati do ravni gospodarske 
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Temelj razvojne vizije Cone Tezno je, da bi kot celota postala tehnološko 
visoko razvito industrijsko, storitveno in raziskovalno območje. 

in urbane kakovosti. Sedanje stanje že 
spodbudno vpliva na nadaljnji razvoj, 
ki ga vodimo skupaj z Mestno občino 
Maribor in Univerzo v Mariboru ter 
podpornimi institucijami. Tovrstno 
prebujenje zahteva kompleksno re-
ševanje, od administrativnih do zah-
tevnih upravno-tehničnih težav. Za 
posamezno podjetje to pomeni pot 
od projektne ideje do zagona novega 
poslovnega subjekta ter njegove ho-
rizontalne in vertikalne integracije v 
našo družino raznorodnih podjetij.

Potencialnim investitorjem posredu-
jejo informacije o coni in o možno-
stih ter pogojih za  realizacijo njihove 
investicije. Podjetjem nudijo pomoč 
pri idejnih zasnovah, pridobivanju 

projektne dokumentacije, soglasij, do-
voljenj in podobno ter pri iskanju po-
nudb in izvajalcev. Temelj razvojne 
vizije Cone Tezno je, da bi kot celota 
postala tehnološko visoko razvito  in-
dustrijsko, storitveno in raziskoval-
no območje. Bende poudarja pomen 
pristnih stikov med sedanjimi in pri-
hodnjimi podjetji: »Z iskrenim vese-
ljem pomagamo podjetjem pri inte-
graciji. Ne obravnavamo jih kot kupce, 
stranke, temveč sodelavce, s katerimi 
se podajamo na skupno pot za obo-
jestransko korist in razvoj Cone. Prip-
ravljamo prostorsko predstavitev, sez-
nanitev s potenciali Cone, možnostmi 
najema, nakupa in adaptacije objek-
tov« in hudomušno doda: »Do zdravi-
ce za dobro delo v novem objektu.«

Vodstvo Zavoda PPC je zazrto v priho-
dnost in se zaveda, da gre za prepleta-
nje različnih potreb in interesov mno-
žice zainteresiranih strani, neredko 
tudi nasprotujočih si. Uskladiti je tre-
ba vse interese: od lokalnih skupnosti 
do mesta, lastnikov zemljišč in objek-
tov pa do gospodarskih interesov in 
odnosa okoliškega prebivalstva. Žal 
razvoj največkrat ovirajo zbirokrati-
zirane prostorsko-okoljske upravne 
podlage. Bende pa prepričano zaklju-
čuje: »Reindustrializacija Maribora, 
kjer je bilo že veliko zamujenega, in 
razcvet vseh industrijskih con mesta 
nista mogoča brez močne in razvojno 
naravnane Cone Tezno.«
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90 STOPNIC V GLOBINO

15 METROV POD POVRŠJEM

8.512 m2 PODZEMNIH ROVOV

NEŠTETO NEODKRITIH 
KOTIČKOV IN SKRIVNOSTI

INDUSTRIJSKA 
 PRETEKLOST 

V ROVIH POD 
POVRŠJEM CONE

Z zaščitno čelado na glavi, svetilko v roki in nepremo-
čljivo obutvijo se podajte z nami v podzemni svet, kjer 
je stalna temperatura 12°C ohranila skrivnosti iz časov 
druge svetovne vojne, ko se je v strahu pred bombari-

V dobro uro dolgem vodenem ogledu boste:

videli kratko fotografsko razstavo o nastanku rovov,

skozi pripovedovanje spoznali zgodovino tovarne 
latalskih delov in proizvodnih rovov

doživeli TAM in Poslovno proizvodno cono Tezno. 
 
V sodelovanju z ekipo Rajzefiber vas v podzemlje pelje-
mo  po predhodni najavi skupine vsaj 15 oseb ter največ 
30 oseb. Več na www.conatezno.si/rovi.

ranjem v podzemlje preselila nemška proizvodnja le-
talskih motorjev. Rovi so vlažni, na tleh je kakšna luknja, 
pogled vam uhaja v neosvetljene hodnike in na stene, 
polne skic in zapisov.
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 Za začetek pogovora – se strinjate, 
da je bilo vaše uspešno, javno prepo-
znano delovanje v gostinstvu, trgovi-
ni in turizmu pravzaprav ključno za 
izkazano zaupanje v prvem krogu in 
končno zmago na lokalnih volitvah?

H kandidaturi me je spodbudila po-
časna realizacija projektov v prete-
klosti, kar vidim kot zdrav pritisk na 
pričakovane rezultate sebe in svoje 
ekipe. Nekaj projektov bo vidnih 
že letos, je pa seveda županovanje 
zame novo okolje, katerega delova-
nje je drugačno kot tisto v zasebnem 
sektorju. V zasebnem sektorju je de-
lovanje nedvomno lahko hitrejše, a 
sem kljub temu prepričan, da bodo 
občani Maribora kmalu začutili pozi-
tivne spremembe. 

 Kakšni so občutki ob tem, da občani 
in gospodarstveniki od vas, ki ste iz-
kušeni v podjetniškem okolju, priča-
kujejo hiter in odločen preboj v mestu 
ravno na tem področju? 

Mestna uprava je kot javna družba 
velik sistem, tako da sem se v prvem 
mesecu svojega županovanja pred-
vsem bolj poglobljeno spoznaval z 
njenim delovanjem. Trenutno se tru-
dimo, da bi kar najboljše izkoristili 
že predvidena evropska sredstva.

 Javnost je, glede na sestavo vaše 
ekipe podžupanov in najtesnejših so-
delavcev, dobila vtis, da boste vse na-
pore vložili v komunalne izzive, ki jih v 
mestu ne manjka. Boste dali prednost 
urbanističnemu razvoju mesta in če, 
zakaj? 

Mislim, da imamo na tem področju 
največji zaostanek in da se doslej 
na tem ni dovolj delalo. Menim, da 
je bilo na tem področju že veliko 
zamujenega in verjamem, da je tre-
ba ujeti aktualni vlak. Prav tako so 
bila za ureditev tega že namenjena 
evropska kohezijska sredstva, ki jih, 
če zastavljeni projekti ne bodo izve-
deni, ne bomo mogli izkoristiti. Pri-
tisk je zelo velik, zato je tudi ekipa 
posvečena predvsem tem projek-
tom.

 Ali se obetajo spremembe na Ura-
du za gospodarske dejavnosti Mestne 
občine Maribor?   

Z vsemi uradi smo že začeli delati, 
vendar pa smo v fazi spoznavanja. 
Poleg že omenjenih projektov se 
največ ukvarjamo s proračunom, kaj-
ti na žalost smo v začasnem financi-
ranju, kar onemogoča delo številnim 
segmentom. Urad za gospodarstvo 
je zgolj del celote, ki bi ga rad vodil 

Piše: Simona Lobnik Ambrožič

Pogovarjali smo se z županom Mestne 
občine Maribor Sašo Arsenovičem.

maribor-mesto
velikega potenciala

Urad za 
gospodarstvo 
je zgolj del 
celote, ki bi ga 
rad vodil bolj 
učinkovito, bolj 
proaktivno in 
v sodelovanju 
z drugimi 
službami.
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Želim si, da bi mesto 
postalo nekako ‘dolgoročno 
pomlajeno’ z razvojem 
gospodarstva in povezanih 
panog, kar verjamem, da bi 
prepričalo mlade, da bi si 
zaposlitev iskali v Mariboru, 
in izkoristili infrastrukturo, 
ki jo ponuja, tako zanje kot 
za njihove mlade družine.
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bolj 
učinkovito, 

bolj proaktivno in v sodelovanju z 
drugimi službami. Za enkrat na Ura-
du za gospodarstvo ne načrtujemo 
večjih sprememb.

 Za kateri segment gospodarstva bi 
stavili, da bo v nekaj letih bistven za 
to, da dobi Maribor mesto na zemlje-
vidu srednje velikih, uspešnih in pre-
poznanih srednjeevropskih mest?

Maribor ima zelo veliko različnih po-
tencialov. Kot univerzitetno mesto 
si želimo razvijati produkte z veliko 
dodano vrednostjo, po drugi strani 
pa smo izjemno zeleno mesto, ob-
dano s Pohorjem in Dravo. V tem 
segmentu verjamem, da je še velik 
turistični potencial, govorimo o ‘Po-
horju 365’, torej Pohorju, ki privablja 
vsak dan v letu. Eden izmed ključnih 
projektov je ureditev športno-rekre-
acijskega obroča od Mariborskega 
otoka do Malečniškega mostu, ki bi 
bil tako kolesarska steza kot prostor 
za druženje in sprehod ob reki. S tem 
bi pri občanih radi poudarili občutek 
povezovanja z Dravo, za katero se 

vča-
s i h 

zdi, da je 
bolj ovira kot 

povezovalni člen. 
Ena izmed pomembnejših 

panog za razvoj Maribora se mi za-
gotovo zdi turizem, ki ga povezujem 
s športom, kulturo, kulinariko, urba-
nizmom. Želim si, da bi mesto pos-
talo nekako ‘dolgoročno pomlajeno’ 
z razvojem gospodarstva in poveza-
nih panog, kar verjamem, da bi prep-
ričalo mlade, da bi si zaposlitev iska-
li v Mariboru, in infrastrukturo, ki jo 
ponuja, tako zanj kot za mlado druži-
no. Ciljamo na proaktivno povezavo 
gospodarstva, univerze in turizma. 
Želim si, da bi čustva ob besedi Ma-
ribor pomenila več kot le nogomet, 
Zlata Lisica ali Borštnikovo srečanje 
in da bi ti prijetni občutki stalno ži-
veli v nas, Mariborčanih, ki želimo 
tukaj živeti in ustvarjati. Cilj je torej 
vzporedno razvijati več panog, ki 
nudijo celovito infrastrukturo.

 Mislite, da znamo v Mariboru razvi-
jati sinergije ali je treba Mariborčane 
šele naučiti, da delamo drug z drugim, 
z roko v roki?

Mislim, da smo občani našega mesta 
že v zgodovini dokazali, da imamo 
dovolj znanja, da znamo stopiti sku-
paj in se poistovetiti s svojim mes-

tom. Potrebnega je mogoče 
le nekaj usmerjanja ljudi v 

bolj razvojno razmišljanje, v 
razmišljanje o našem Maribo-

ru in naši skupni prihodnosti.

 Veseli smo bili, ko ste v novem-
bru minulega leta na poslovnem 

brunchu izkazali iskreno zanimanje 
za dogajanje in načrte v Coni Tezno. 
Kje vi osebno vidite možnosti razvoja 
naše Cone Tezno?

Cono Tezno je predvsem treba ure-
diti prometno in jo povezati z in-
frastrukturnimi projekti, ki so že v 
teku, predvsem cestni podvoz pod 
železniško progo – Ledina. Pogle-
dati je treba, kaj je možno dokupiti 
iz zasebnega sektorja in narediti 
zamenjave z državo, da pridemo do 
smiselnih celot, in jih infrastruktur-
no opremiti. 

 Kakšne možnosti sodelovanja 
mestnih oblasti vidite na tem podro-
čju? 

Rad bi pohvalil vse, ki delujejo v 
Coni Tezno, da jim je uspelo zago-
toviti tako dobro infrastrukturo, da v 
tej coni deluje tolikšno število pod-
jetij. Cona Tezno je zagotovo postala 
gonilni motor gospodarskega razvo-
ja Maribora, predvsem me veseli, da 
so v njej tudi številna tehnološka 
podjetja ter podjetja priznanih in 
velikih družb, tudi iz tujine. Seveda 
gre tukaj za obojestransko partner-
stvo, torej mora Cona Tezno izraziti 
svoje interese, mi pa moramo na 
drugi strani to po prioritetah in v 
okviru finančnih zmožnosti urediti 
ter s tem zagotoviti nenehen razvoj 
Cone Tezno.

 Gradbena dela za novi podvoz Le-

Kar se tiče gospodarstva, menim, da je prav, da se v 
vsaki regiji denar vrača v lokalno okolje.
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Potrebnega 
je le nekaj 

usmerjanja ljudi 
v bolj razvojno 
razmišljanje, v 
razmišljanje o 

našem Mariboru 
in naši skupni 

prihodnosti.

dina naj bi se začela prihodnje leto, leta 2021 pa bi že stekel promet na tem območju?

Projekt, ki ga omenjate, je v teku in mislim, da je realno, da bi leta 2021 tukaj 
stekel predvideni promet.

 Sporazum o sofinanciranju med Občino Maribor in Direkcijo RS 
za infrastrukturo je bil v minulem letu že podpisan. Ocenjena 
vrednost skupne investicije znaša 6,5 milijona evrov, delež 
MO Maribor pa 2,5 milijona evrov. Lahko jamčite, da bo 
MOM izpolnila finančne obveznosti, kot sledijo iz spo-
razuma?

Proračun je seveda zahteven, ampak eno izmed 
vodil naše ekipe in mojih sodelavcev je, da 
bomo skušali vse projekte, kjer je zagotovlje-
no sofinanciranje ali države ali Evrope, prio-
ritetno izpeljati prednostno. 

 Ste znotraj interesnega združenja s pet-
najstimi župani občin naše regije, s kate-
rimi ste se pred tedni povezali, prevetrili 
tudi gospodarske možnosti sodelovanja 
in skupnega nastopa na trgih? 

Na srečanju z okoliškimi župani smo 
odprli teme, povezane z našim skup-
nim nastopom do države, ko gre za 
zadeve, ki nas povezujejo, kot sta ko-
munala in infrastruktura. Radi bi nasto-
pili celovito in uskladili našo časovno 
dinamiko in verjamem, da bomo kot 
skupina imeli večjo moč in težo ter 
prihranili čas tako ministrstvom kot 
nam samim. Želimo si, da bi prišli do po-
sameznih ministrstev s celovito agendo 
o stvareh, ki nas povezujejo in združujejo. 
Drugi razlog tega srečanja je bila še vedno 
prešibka prepoznavnost posameznih občin 
in zato ideja o povezanosti v regijo Štajerska, 
kamor bi vključili vse občine na Štajerskem. S 
tem bi omogočili boljšo prepoznavnost regije 
kot celote, tako na področju turizma kot gospo-
darstva in drugih področij. Cilj sta boljša umestitev 
in prepoznavnost na svetovnem zemljevidu. Gre za 
povezanost skupnih interesov v regiji, ki jih lahko opazi-
mo na dobrih praksah marsikje v tujini.

 Za medije ste ob robu omenjenega srečanja izjavili, da ste si vsi 
zadali domače naloge v smislu povezovanja z državo, gre predvsem 
za infrastrukturne zadeve. Se bodo v teh načrtih lahko prepoznali tudi 
gospodarstvo in podjetniki? Kako, na kakšen način?

Seveda je bil odziv pozitiven, tudi sam sem bil vesel takšnega odziva, mora-
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mo pa 
z a d a -
nim ciljem 
vztrajno slediti. 
Šele čas bo pokazal, 
koliko je resnično zanima-
nja za realizacijo takega pove-
zovanja. Kar se tiče gospodarstva, 
menim, da je prav, da se v vsaki 
regiji denar vrača v lokalno okolje. 
Zavedati se moramo, da je treba v 
prvi vrsti pomagati podjetjem v re-
giji, če želimo, da se tukaj ohranijo 
in rastejo. Na ta način bomo skupaj 
močnejši.

 Še verjamete, da ni prepozno za 
razvoj mariborskega letališča in re-
gijskega logističnega centra, ki bi 
povezal dvotirno železnico, avtoces-
to, letališče ter gospodarske tokove v 
Coni Tezno in na celotnem območju 
okoliških občin?

Menim, da je privilegij že dejstvo, 
da imamo letališče, je pa res, da je 
okrog nas veliko drugih letališč, v 
radiju 100 km, mislim, da kar 
štiri velika, kar predstavlja 
izjemno konkurenco. 
Mogoče je, razmiš-
ljam z vami, treba 
narediti kom-
b i n a c i j o 
logist ič-
no-tu -

rističnega povezovanja. Želim si, da 
bi se razvoj pomikal v smeri podalj-
šanja vzletno-pristajalne steze, če je 
to nekaj, kar lahko omogoči nadaljnji 
razvoj letališča in mu omogoči, da 
bo na trgu prišlo do pravih investi-
torjev. Na to temo imam načrtovanih 
kar nekaj sestankov, tako da bomo 
videli, kdo bo tukaj našel dovolj velik 
interes, da se loti tega projekta. Že-
lim še dodati, da se zavedam vloge, 
ki jo ima Maribor v regiji kot največ-
je mesto, od katerega se pričakuje, 
da bo proaktivno in vodilno tako v 
svoji vlogi razvoja mesta samega kot 
t u d i 

c e -
lotne 

reg i je , 
pri čemer 

bo v podpo-
ro tudi sosednjim 

občinam. Vloge pove-
zovanja se ne bojimo, ampak si 

jo želimo čim bolje izpolniti in biti 
čim bolj učinkoviti pri operativnem 
programu za prihodnjo perspektivo 
v obdobju 2021 do 2027. Za prido-
bitev teh sredstev se bo resnično 
pokazalo, koliko močni smo na tem 
območju skupaj v gospodarstvu, 
univerza, obrt in prebivalstvo, da 
bomo čim bolj pametno in učinko-
vito pridobili ta sredstva. Na nas pa 
je, da pripravimo vsebine, ki bodo 
to sploh omogočile in da bomo 
proaktivno sodelovali v vseh fazah 
priprav projektov.



15 povezujemo uspešne

V odloku je kar nekaj spre-
memb, ki vplivajo na višino 
odmere NUSZ. Nekateri go-

spodarski subjekti bodo v bodoče 
plačevali precej nižje nadomestilo, 
pod pogojem, da imajo v evidencah 
Geodetske uprave Republike Slove-
nije (GURS) ustrezno opredeljene 
dejanske rabe stavb in delov stavb.

Največjih sprememb bodo deležni 
uporabniki industrijskih con, ki se 
ukvarjajo s predelovalnimi dejav-
nostmi in skladiščenjem ter imajo v 
skladu s svojo dejavnostjo tudi raz-
vrščene stavbe in dele stavb. Tako 
bo na primer uporabnik industrijske 
hale, ki ima v GURS pod dejansko 
rabo dela stavbe zabeleženo, da 
gre za industrijski del stavbe oziro-
ma del stavbe za industrijsko rabo, 
v letu 2019 prejel precej nižjo od-
mero NUSZ kot v preteklem letu ozi-
roma kot bo v letu 2019 odmerjeno 
uporabniku hale, katera je v GURS 

napačno zabeležena kot poslovni 
prostor. V slednjem primeru lastni-
ki takšnih objektov še niso uskladili 
dejansko rabo dela stavbe z GURS, 
čeprav bi to že morali imeti urejeno 
v skladu z Zakonom o evidentiranju 
nepremičnin in Pravilniku o vrstah 
dejanskih rab dela stavbe in vrstah 
prostorov, ki pripadajo delu stavbe.

Za pregled pravilnosti takšnih po-
datkov in informacij o višini odmere 
v letu 2019 je v Mestni občini Ma-
ribor pristojno Javno podjetje za 
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 
(JPGSZ), ki ima sedež na Grajski ulici 
7 v Mariboru. To bo konec februarja 
ali v začetku marca lastnikom po-
slovnih nepremičnin tudi poslalo 
obvestila o poslovnih nepremični-
nah, ki so v njihovi lasti. Na podla-
gi teh obvestil bodo lastniki imeli 
mesec dni časa, da v evidencah 
JPGSZ uredijo podatke o tem, kdo je 
dejanski uporabnik posamezne ne-

premičnine ter o ustrezni komunal-
ni opremljenosti, medtem ko bodo 
podatke o površinah in dejanski rabi 
dela stavbe najprej morali urejati pri 
GURS, šele nato jih bo lahko JPGSZ 
upoštevali pri pripravi podatkov za 
izdajo odločb v letu 2019.

Uporabnikom Poslovno proizvod-
ne cone Tezno priporočamo, da pri 
JPGSZ in GURS čim prej preverijo 
ustreznost podatkov o nepremični-
nah, ki so v njihovi lasti ali uporabi. 
Le uporabniki, ki bodo imeli podat-
ke urejene v skladu z dejanskim 
stanjem, lahko pričakujejo v letoš-
njem letu nižjo odmero. Na JPGSZ je 
skladno z novim odlokom potrebno 
sporočiti tudi podatke o vseh zuna-
njih površinah (parkiriščih, nepo-
kritih skladiščih in podobno), ki se 
uporabljajo za poslovno dejavnost, 
saj so tudi takšna zemljišča predmet 
odmere NUSZ.

spremembe
odloka o nusz

Mestna občina Maribor je v lanskem letu sprejela 
novi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča (NUSZ), ki je začel veljati dne 1.1.2019. 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
v Mestni občini Maribor v letu 2019

info@conatezno.si

OGLAŠUJTE V REVIJI KONTAKT
02 4601 300



16povezujemo uspešne

 Katera so podjetja oz. dejavnost, na 
katerih sloni gospodarstvo vaše obči-
ne? 

Pretežni del gospodarstva občine 
predstavljajo kmetijstvo (predvsem 
vinogradništvo, sadjarstvo in v 
manjši meri živinoreja), turizem in 
trgovina, v zadnjem času pa je nas-
talo nekaj novih podjetij in manjših 
družb z omejeno odgovornostjo. Že-
limo si postati tudi podjetnikom pri-
jazna občina. Nova podjetja in nove 
investicije so v občini vedno dobro-
došli. Zavedati se je treba, da brez 
podjetnikov in malega gospodarstva 
ne gre in na to se je v preteklih letih 
prepogosto pozabljalo. Želimo pa si, 
da bi postali prepoznavni predvsem 
na področju turizma. Te potenciale 
zagotovo imamo. 
 

 Na katerih področjih vidite realne 
možnosti gospodarskega povezo-
vanja vseh občin naše regije? Kaj s 
tega področja, ki ga omenjate, lahko 

konkretno prispeva gospodarstvo 
vaše občine?
 Kot že rečeno, v svoji občini vidimo 
največje možnosti v razvoju turizma, 
v oblikovanju produktov in sodelo-
vanju s sosednjimi občinami. Želimo 
si torej intenzivnega povezovanja 
med sosednjimi občinami v regiji 
na način, da se skupaj promoviramo, 
sodelujemo na evropskih razpisih in 
se dogovarjamo o prednostih finan-
ciranja iz državnega proračuna. 
 

 Katere večje investicije v gospodar-
skih družbah ali v tisto občinsko in-
frastrukturo, ki omogoča neposredni 
gospodarski razvoj, bodo pri vas rea-
lizirane letos? Kaj še načrtujete?

Najpomembnejša investicija v ob-
činsko infrastrukturo v letošnjem in 
naslednjih letih je prav gotovo ob-
nova lokalne ceste Bubno–Svečina–
Ciringa. To je pomembna povezava 
do naših turističnih kmetij, tako s 
strani Maribora kot s sosednjo Av-
strijo – Južnoštajerska vinska cesta.

Prav tako se z državo dogovarjamo, 
da bomo v naslednjih štirih letih 
obnovili cesto Počehova–Jurij in Zg. 
Kungota–Plač.
 
Prav tako imamo na območju svo-
je občine zemljišča, na katerih je 
predvidena ureditev poslovne cone. 
S prodajo zemljišča v lasti Občine 
Kungota v industrijski coni Kozjak (v 
neposredni bližini podjetja AJM) v 
letošnjem letu pa pričakujemo kup-
ca in investitorja, ki bo predstavljal 
dodano vrednost v poslovnem oko-
lju naše občine.
 

 Že imate morda izkušnje oziroma, 
ali katero izmed vaših podjetij sodelu-
je s kakšnim podjetjem iz Cone Tezno?

Ni mi poznano, da bi katero izmed 
naših podjetij sodelovalo s kakšnim 
podjetjem iz Cone Tezno. Verjamem 
pa, da bo s kakšnim podjetjem več v 
naši občini v prihodnje možno tudi 
sodelovanje s katerim od teh pod-
jetij.

občina
KUNGOTA
“Nova podjetja in nove investicije so v 
občini Kungota vedno dobrodošle”Županja Tamara Šnofl

GOSPODARSKA VIZIJA 
SOSEDNJIH OBČIN
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občina
HOČE-SLIVNICA

“Ponosni smo na vsako podjetje, podjetnika, 
ki se odloči, da bo svoje podjetje umestil na 

področje Občine Hoče-Slivnica.”

Občina Hoče-Slivnica ima hitro-
rastočo industrijsko cono. Aktivna 
so mala podjetja različnih dejavno-
sti, tiskarna, avtomobilska industri-
ja, elektro-industrija, gradbeništvo, 
prevozništvo, letališče, gostinska 
dejavnost in logistika. Že pred tremi 
leti so se odločili, da vse gospodar-
ske subjekte iz občine Hoče-Slivnica 
povežejo in jim pomagajo na njihovi 
poti razvoja in delovanja. Za potre-
be podjetij iz Občine Hoče-Slivnica 
tako deluje podjetniška mreža, ki 
združuje 165 članic in zagotavlja 
vse potrebne informacije in podpo-
ro od zasnove do izvedbe projektov 
in razvoja poslovanja.

Možnosti povezovanja vidijo pred-
vsem na področju turizma, saj se od-
pirajo vedno nove in nove možnosti 
prijav na razpise in aktiviranje lokal-
nih skupnosti na področju lokalnega 
turističnega preboja. Možnosti pove-
zovanja so tudi na področju ponud-
be prostih lokacij za nove investicije, 
investitorje. 

V pripravi je proračun Občine Hoče-
-Slivnica za leto 2019 in leto 2020. 
Osnutek proračuna je pravkar v javni 
razpravi, ki poteka do 4. 3. 2019. Po 
končani javni razpravi bo pripravljen 
predlog proračuna za drugo branje. 

V letu 2019 bo največja investicija, 
ki je predvidena v proračunu, izgra-
dnja nizko energetskega vrtca Hoče 
in sredstva za izvedbo povezoval-
nega cevovoda med vodohrano-
ma Lilek in Mikuž, s katero bo moč 
vodo iz zajetja Planica uporabiti za 
oskrbovanje južnega dela Radizela, 
medtem ko bo vodo iz zajetij Fram-
ski slap moč uporabiti za oskrbova-
nje severnega dela naselja Radizel 
in tudi Črete. Pomemben načrtovani 
projekt je tudi Odvajanje in čiščenje 
v porečju Drave–Občina Hoče-Sliv-
nica (Spodnje Hoče, Slivnica, Radi-
zel) – projekt, kjer se načrtuje sofi-
nanciranje iz EU skladov in državnih 
sredstev. V letu 2019 se bo urejala 
dokumentacija, medtem ko se izgra-
dnja načrtuje od leta 2020 naprej.

Ponosni so, da Cona Tezno sodeluje 
na gospodarskih forumih, ki jih orga-
nizirajo v občini Hoče Slivnica. Cono 
prepoznavajo kot pomemben grad-
nik v Mreži za gospodarstvo, ki po-
maga občini pomaga, da raste in se 
razvija na gospodarskem področju. 

Župan dr. Marko Soršak je prepričan: 
»V Občini Hoče-Slivnica se zave-
damo, da je povezovanje ključ do 
uspeha in zato smo se odločili, da 
podjetja v občini neformalno pove-
žemo v Gospodarsko mrežo Občine 
Hoče-Slivnica. Svojim gospodarstve-
nikom ponujamo prostor za medse-
bojno sodelovanje, izmenjavo znanj 
in praks ter enoten nastop na lokalni 
ravni, nacionalni in mednarodni rav-
ni. Ponosni smo na vsako podjetje, 
podjetnika, ki se odloči, da bo svoje 
podjetje umestil na področje Obči-
ne Hoče-Slivnica.«

GOSPODARSKA VIZIJA 
SOSEDNJIH OBČIN

Župan Marko Soršak
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Začetki podjetja Regnemer so se 
začeli v Avstriji pred več kot 60 leti. 
Bili so eno izmed prvih podjetij z 
rezervnimi deli za osebna in to-
vorna vozila. Podjetje se je širilo v 
Slovenijo in na Hrvaško, saj je bilo 
veliko strank iz nekdanje Jugosla-
vije. Prva lokacija v Sloveniji je bila 
odprta leta 1991 v Celju, nekaj let 
kasneje so odprli sedanjo posloval-
nico v Mariboru. Po besedah direk-
torja Nika Žolgerja se je lokacija v 
Coni Tezno izkazala kot zelo per-
spektivna. Sem se je naselilo veliko 
podjetji in ustvaril se je velik pre-
tok ljudi in s tem povečal promet. 
Danes je v podjetju zaposlenih de-
set ljudi. 

 Prodaja rezervnih avtodelov včasih 
in danes se verjetno razlikuje. Avto-
mobili so vedno bolj tehnološko dovr-
šeni in temu sledijo tudi rezervni deli. 
Več kot 200.000 artiklov je v vašem 
skladišču. Kako se prilagajate vedno 
novim zahtevam avtomobilskega trga 
in ne nazadnje tudi vedno zahtevnej-
šim kupcem?

Največji poudarek je na servisu za 
stranko. Ponuditi moramo najve-
čjo možno izbiro različnih artiklov 
in proizvajalcev po najugodnejših 
cenah. Največja razlika včasih in da-
nes je zagotovo internet, saj je bilo 
posledično včasih veliko več časa za 
dobavo artikla kot danes. Za zagoto-

Piše: Maja Vintar

S svojim dolgoletnim 
znanjem in izkušnjami lahko 

pomagamo vsaki stranki

ZA 
TVOJ

AVTO
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vitev čim hitrejšega odziva dobavlji-
vosti se nenehno posodabljajo tudi 
programi in programska oprema. 
Podjetje Regnmer ima dostop do 
več kot 600.000 različnih artiklov, ki 
so dobavljivi v enem dnevu (24 h). 

 Pa kupci vedo, kaj kupujejo, so sami 
svoji mojstri, ki potrebujejo veliko 
vašega usmerjanja ob nakupu ali so 
vaše stranke večinoma serviserji?

Stranke so zelo različne. Za serviser-
je imamo vsakodnevno dostavo – 
dvakrat na dan na Ptuj, enkrat na Ko-
roško, enkrat v Celje, za Cono Tezno 
in okolico do 5 km je dobava skoraj 
neomejena. Veliko fizičnih strank si 
nabavi material za servis, saj so cene 
izredno ugodne, kakovost materiala 
filtrov je enakovredna originalu.

 Imate kar tri poslovne enote – v 
Gradcu, Zagrebu in Mariboru. V čem 
si je poslovanje na teh lokacijah po-
dobno, kje pa so razlike? 

Poslovanje v vseh poslovalnicah je 
podobno, enako je tudi pri nabavi. 
Zagotovo pa je najtežje v Mariboru, 
saj je konkurenca zelo velika in šte-
vilo prebivalcev z okolico bistveno 
manjše kot v Zagrebu ali Gradcu. 

Delovni kader si vsaka poslovalni-
ca ustvari po svoje, mislim pa, da 
smo v Mariboru zelo dobra ekipa, 
ki s svojim dolgoletnim znanjem in 
izkušnjami lahko pomagamo vsaki 
stranki z nasveti in pri nabavi rezerv-
nih delov. Plačilna disciplina bi lah-
ko bila boljša, vsakodnevno plačila 
zamujajo, kar je včasih zelo težavno 
za poslovanje.
                

 Iskanje dobrih in zvestih sodelavcev 
je postalo v zadnjem času težavno. 
Kakšne so vaše izkušnje? Kje iščete 
sodelavce in kako? Kako se izobra-
žujete? Kolikšen je odliv delavcev čez 
mejo?

Naša trenutna ekipa je že dolgole-
tna, tako da z odhajanjem nimamo 
težav, saj je tudi delovno vzdušje pri 
nas izvrstno ter temelji na prijatelj-
stvu in medsebojnem razumevanju 
in pomoči. 

 Vaše ime podjetja je na trgu po-
znano že desetletja. Je to vaša kon-
kurenčna prednost pred številnimi 
trgovinami z nadomestnimi avtomo-
bilskimi deli? Veliko je v zadnjem času 
tudi spletnih trgovin, ‘muh enodnev-
nic’. Kako gledate na to?
Podjetje Regnemer je predvsem 

prepoznavno starejši generaciji, s 
katero še vedno največ poslujemo. 
V današnjem času socialnih omrežij 
smo marsikaj zamudili, saj se nismo 
pravočasno odzvali na prepoznav-
nost na internetu. Težava tega so 
predvsem visoki stroški in zahtevni 
programi ter oprema, ki omogoča, da 
si zelo prisoten na spletu. Spletne 
trgovine so večinoma precej konku-
renčne, ampak so hkrati večinoma 
iz tujine, pri tem pa se velikokrat 
zaplete pri dostavi in reklamaciji ar-
tiklov. Mi s tem nimamo toliko težav, 
saj smo glede na konkurenco manjši 
in se lahko z vsako stranko posame-
zno pogovorimo o ceni in težavi. Kot 
primer: motorna olja za vsa vozila so 
na spletu prisotna po zelo ugodnih 
cenah. Stranka lahko enaka dobi 
tudi pri nas, celo po nižji ceni, če 
pove, katero olje in kje ga je videla. 
Mi se povežemo z dobaviteljem in v 
večini primerov lahko zagotovimo 
nižjo ceno.
                 

 Kaj so še vaše prednosti pred kon-
kurenco?

Naša glavna prednost je hitra do-
bava največjega števila rezervnih 
delov, več kot 600.000 v 24 urah 
po zelo ugodnih cenah. Prijazen ka-

der in individualno posvetovanje s 
stranko o zanjo najugodnejši rešitvi. 
Za vse zaposlene v Coni Tezno ima-
mo tudi kartice, ki prinesejo do -40 
% popusta na rezervne dele. Te smo 
v lanskem letu poslali na naslove 
vseh podjetij v coni. Zaposleni jih 
lahko dvignejo tudi pri nas v trgo-
vini.

 Kako na trgu preživeti toliko let in 
ohraniti dobro ime?

Stranke se vračajo zaradi dobrega 
kadra. Seveda so pomembne tudi 
zelo konkurenčne cene in hitra do-
bava kakovostnih rezervnih delov. 
Ime pa se vedno ohrani z dobrim 
kadrom in prijaznostjo.

Delovno vzdušje pri nas je izvrstno saj temelji na 
prijateljstvu in medsebojnem razumevanju.
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“Cona bi morala postati 
območje, ki bi ga sestav-

ljala podjetja z visoko                                                                 
dodano vrednostjo, za kar pa 
je potrebno ogromno znanja.”

Širok spekter ustrezno 
izobraženih kadrov z veliko 
izkušnjami jim omogoča, da 

svojim strankam zagotavljajo 
kakovostno in hitro izvedbo 
še tako obsežnih projektov. 

V podjetju nenehno spremlja-
jo razvoj novih tehnologij ter 
skrbijo za sprotno spoznava-
nje in obvladovanje novitet.

DIREKTOR 
DARKO DELIĆ

IZKUŠENI 
KADRI

SODOBNE
TEHNOLOGIJE

Razumeti zahteve
in vizijo naročnika
V Coni Tezno deluje, ob proizvodnih, tudi veliko 
storitvenih podjetij. Eno izmed tistih, ki tukaj deluje že 
od začetka, je podjetje MIPS programska oprema d. o. o. 
Pogovarjali smo se z direktorjem Darkom Delićem.

 Kdaj in zakaj ste se kot storitveno 
podjetje odločili za poslovne prostore 
v Coni Tezno?

To je bilo bolj ali manj naključje. Po 
stečaju TAM-a so na njegovem pogo-
rišču nastala nova podjetja, ki so bila 
nasledniki TAM-a. Takrat smo raz-
vijali programsko opremo za nekaj 
od teh podjetij. Ko se je ustanavljal 

konzorcij podjetij za nakup TAM-a 
v stečaju, smo se mu priključili. Po 
uspešnem nakupu smo člani kon-
zorcija ustanovili Zavod PPC Tezno, 
katerega poglavitna naloga je bila 
skrbeti za obstoječo infrastrukturo 
in nadaljnji razvoj cone.

 V Coni deluje vedno več storitvenih 

podjetij, čeprav se zdi, da zaradi indu-
strijskega izročila nekdanje Tovarne 
avtomobilov Maribor, ki je delovala 
na tem področju, prevladujejo podje-
tja kovinsko-predelovalnega sektorja. 
Katere možne sinergijske učinke bi 
poudarili?

Cona je odprta za vse dejavnosti. 
Storitvene dejavnosti so predvsem v 

Piše: Igor Ambrožič
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upravnih zgradbah starega TAM-a in 
seveda v novogradnjah v coni. Mis-
lim, da nam pestrost dejavnosti lah-
ko samo koristi, saj se dopolnjujemo. 
Bližina in osebni stiki pa lahko med-
sebojno sodelovanje še okrepijo. 
Ena od nalog zavoda je tudi krepitev 
teh sinergijskih učinkov in priznati je 
treba, da se tej nalogi ekipa Zavoda 
PPC Tezno zelo posveča.

 Vi ste član Sveta Zavoda PPC Tezno. 
S katerimi izzivi se bo morala spopasti 
Cona Tezno v prihodnje? 

Glavna naloga cone sta krepitev po-
ložaja cone v našem gospodarskem 
prostoru in ustvarjanje prijaznega 
podjetniškega okolja tako za podje-
tja, ki so že v coni, kakor tudi za tista, 
ki jih želimo v cono privabiti. Da bi 
to zagotovili, je treba vlagati tako v 
vzdrževanje infrastrukture, to pome-
ni vodovodno, prometno, kanaliza-
cijsko, komunikacijsko in električno 
omrežje, kakor tudi v izgradnjo no-
vih infrastrukturnih projektov.Pod-
voz pod železniško progo Ledina bo, 
po mojem mnenju, imel velik vpliv 
na razvoj cone, saj bo bistveno pri-
pomogel k težko pričakovani varni, 
predvsem pa pretočni cestni pove-
zavi na omenjeni strani cone. Oce-
njena vrednost te investicije znaša 
6,5 milijona EUR in naj bi bila zaklju-
čena najkasneje v letu 2022. 

 Kje vidite največji razvojni potencial 
Cone Tezno, glede na to, da bo bržko-
ne še nekaj časa največje zaključeno 
industrijsko področje v Mariboru in 
okolici? 

Cona bi morala postati območje, ki 
bi ga sestavljala podjetja z visoko 
dodano vrednostjo, za kar pa je pot-
rebno ogromno znanja. Zato pozd-
ravljam dejavnosti, ki jih ima cona 
na področju povezovanja z razisko-
valnimi institucijami in Univerzo v 
Mariboru. 

 Če se vrnemo na področje delovanja 
vašega podjetja – s kakšnimi projek-
ti ste se v preteklem obdobju največ 
ukvarjali?

V podjetju smo se ukvarjali z iz-
gradnjo informacijskih sistemov za 
naročnike v različnih dejavnostih. 
Naši naročniki so bili s področja 
bančništva, zavarovalništva, prevoza 
potnikov, proizvodnje, izobraževa-
nja, varovanja in številnih drugih. Za 
večino teh naročnikov smo razvija-
li programsko opremo po njihovih 
zahtevah, t. i. ‘custom made’. Za to-
vrstne produkte se stranke odločajo 
takrat, ko želijo imeti programsko 
opremo prilagojeno lastnim poslov-
nim procesom. Ker je v te rešitve 
običajno vključena vizija vodstva, 
lahko bistveno bolj vplivajo na po-
večanje produktivnosti, kot bi v pri-
meru aplikacije nekega univerzalne-
ga produkta.

 In česa se trenutno lotevate pri vas?

Trenutno zaključujemo zanimiv 
projekt za podjetje, ki se ukvarja z 
varovanjem. Poudaril bi, da projekt 
vključuje informacijsko podporo 

delu servisa, in sicer skozi vse faze 
procesa. Tako zajema klicni center 
za zajem naročil za servis, razpore-
janje serviserjev, definicijo potreb 
materiala in naročanje, evidentira-
nje podatkov o opravljenih storitvah 
in na koncu obračun storitev. Zajem 
podatkov na terenu se izvaja na mo-
bilnih napravah.

 Kaj bi poudarili kot vašo izrazito 
konkurenčno prednost?

Naša glavna konkurenčna prednost 
je v načinu izvajanja naših projektov. 
Že v zgodnji fazi razvoja poskušamo 
v maksimalni meri vključiti prihod-
nje uporabnike. V ta namen upo-
rabljamo metodo prototipiranja, pri 
kateri uporabnik relativno hitro dobi 
predstavo o tem, kako bo njegov in-
formacijski sistem deloval in lahko 
že v zgodnji fazi poda povratne in-
formacije. Tako nastali produkti niso 
le skupek aplikacij, ki rešujejo parci-
alne težave, temveč integrirana pro-
gramska rešitev, ki podpira celoten 
vidik informacijskih potreb podjetja 
in združuje potrebe vseh oddelkov 
in funkcij podjetja v enoten računal-
niški sistem.

 Kako pa po navadi poteka izgradnja 
informacijskega sistema?

Pristop se praviloma razlikuje od na-
ročnika do naročnika. V grobem bi 
lahko razmejili štiri faze. V prvi fazi 
izdelamo specifikacijo zahtev, v ka-
teri definiramo potrebe naročnika, 
si ustvarimo celovito sliko podjetja, 
njihovih procesov in vizije vodstva. 
V drugi fazi preverimo, kaj lahko re-
šujemo z obstoječimi rešitvami in 
katere nove module bo morda treba 
razviti. Naslednja faza sta prilagodi-
tev obstoječih modulov in razvoj no-
vih modulov. Zadnja faza pa sta uva-
janje uporabnikov za delo z novim 
informacijskim sistemom in začetek 
njegove uporabe. Vendar je pri več-
jih informacijskih sistemih predaja v 
uporabo običajno sukcesivna, saj na 
ta način uporabniki lažje prebrodijo 
začetne težave uvajanja novosti pri 
njihovem procesu dela, pa tudi po-
slovni proces je tako manj moten.

OSEBNA IZKAZNICA

Ustanovljeno leta 
1997

Direktor Darko Delić, 
prokurist Domen 
Verber

Število zaposlenih: 
10

Razvijajo sodobno 
aplikativno 
programsko opremo, 
ki uporabnikom 
omogoča 
maksimalno 
avtomatizacijo 
dela in zadovoljitev 
potreb po 
informacijah. 
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Njihova zgodba se je začela 
leta 1989 v garaži s prepros-
to željo očeta, ki je svojima 

sinovoma želel zagotoviti priho-
dnost. Oče jima je privzgojil delav-
nost, vztrajnost in pomembnost dru-
žinskih vrednot, kar je bil temeljni 
gradnik za uspešno družinsko pod-
jetje, ki ga danes vodita brata Matej 
in Boštjan Imenšek. Sprva so delali 
večinoma za slovenske posrednike, 
kot sta Revoz in orodjarna TAM. »Ves 
čas smo iskali tržno nišo in si priza-
devali ponuditi proizvode, ki so bili 
iskani, konkurenčni in kakovostni. 
Veliko let smo delali tlačna orodja za 
Cimos, kjer sva pridobila veliko no-
vega znanja. V času krize, leta 2007, 
sva začela razmišljati, kako in kaj 
naprej – takrat je padla odločitev za 
Orodjarno Imenšek, kot jo poznamo 
danes.« Njuna pot je bila, kot pravi-
ta sama, polna ovir, brez bližnjic do 
uspeha. »Bili so časi, ko na koncu tu-
nela nismo videli luči.« Šele po letih 
dobrega dela so se začele pojavljati 
poslovne priložnosti, ki so spreme-
nile prihodnost podjetja in omogo-

Piše: Meta Bobnar
Pogovarjali smo se z bratoma Matejem 

in Boštjanom Imenškom.

Orodjarna Imenšek je ena izmed najuspešnejših 
slovenskih orodjarn. Njihovi izdelki so specializirani 

za avtomobilsko industrijo, izvažajo pa jih izključno na 
tuje trge. Leta 2014 so prejeli Zlato Gazelo dravsko-

pomurske regije. Med njihovimi poslovnimi partnerji so 
multinacionalke Audi, Mercedes in Magna.

Z DELOM
PRIDEŠ DO CILJA

Za seboj 
puščaj zgolj 
dobre sledi.
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Začeli smo mi 
trije, sami z 

očetom. Danes 
zaposlujemo več 

kot 50 ljudi.

čile njegov nadaljnji razvoj. »Dobro 
se vrača z dobrim.« Tudi sami se 
trudimo in dobro vračamo v lokalno 
okolje. 

 SMO DRUŽINSKO PODJETJE
Zaradi posebnosti njihove panoge 
zaposlujejo večinoma moške. »V 
proizvodnji imamo tri ženske, ki so 
tako natančne in pridne, da bi si 
včasih želeli, da bi jih lahko kloni-
rali,« še dodata v smehu. Opažata, 
da dandanes v Sloveniji žensk v tem 
poklicu skorajda ni več – v primerja-
vi s tujino, predvsem Nemčijo, kjer 
je v proizvodnji veliko več orodjark. 
Verjameta v to, da je kakovostne ka-
dre treba negovati, izobraževati in 
pravilno nagraditi. »Da si najboljši, 
potrebuješ najboljše zaposlene.« 
Na vprašanje o tem, kako usklaju-
jeta vlogo vodje in menedžerja, od-
govarjata: »Najina pisarna je vedno 
odprta za vse zaposlene, za njihove 
težave, predloge in nasvete. Včasih 
zna to sicer biti dvorezen meč, kajti 
ljudje so nagnjeni k temu, da na tuja 

pleča radi prelagajo predvsem teža-
ve in skrbi.«
»Smo družinsko podjetje, kar ima 
veliko pozitivnih lastnosti – delamo 
skupaj, komunikacija je preprostej-
ša, ker se poznamo, težave rešujemo 
učinkovito.« Danes sta poleg obeh 
bratov v podjetju zaposleni tudi nju-
ni partnerki. Oče, ki je bil začetnik 
in idejni vodja orodjarne, danes ni 
več dejaven v podjetju, še vedno pa 
pride k njim na kavo, se sprehodi po 

proizvodnji in pozdravi vse delavce. 

 Zakaj ste se odločili za prostore v 
Coni Tezno?

»Iz garaže smo se leta 2000 prese-
lili v nekdanji TAM. V stečajnem po-
stopku smo kupili 400 kvadratov ve-
liko proizvodno halo. V tistem času 
smo s stroji zasedali zgolj tretjino 
hale in si niti predstavljati nismo 
mogli, da bi nam kdaj uspelo napol-
niti takšno proizvodno halo. Danes 
smo v novi, sodobni hali, ki smo jo 
zaradi povečane proizvodnje enkrat 
že razširili.«

 In kaj je njun nasvet mladim, pri-
hodnjim podjetnikom? 

»Verjeti je treba v to, kar delaš. In 
delati dobro. Nikoli si ne zapiraj vrat, 
tudi če pride do konfliktov, ker ko 
vrata enkrat zapreš, si si s tem zaprl 
tudi vse prihodnje priložnosti. V 
poslu si večkrat razočaran kot vesel, 
zato si je treba zadati realne cilje in 
jim ne glede na vse slediti.«

Tako, kot je atletika “kraljica športa”, je tudi orodjarstvo “kraljica strojništva”, 
ki zahteva vrsto spretnosti in multidisciplinarna znanja. Zato sva še posebej 
ponosna, da je to panoga, v kateri soustvarjava uspešno podjetniško zgodbo.
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Barbara Bradač Hojnik
Miroslav Rebernik

Zaznavanje podjetniških priložnosti v 
evropskih državah višje od dejanskega 

podjetništva

Krepiti pozitivno
podobo podjetništva

Raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je 
največja svetovna raziskava podjetništva, ki že 20 
let proučuje podjetniško dejavnost posamezni-

kov in podjetniški ekosistem v skupno več kot 70 dr-
žavah po vsem svetu. GEM je enkraten predvsem 
zato, ker v nasprotju z drugimi podatkovnimi 
bazami, ki merijo značilnosti manjših in novih 
podjetij, proučuje obnašanje posameznikov v 
procesu nastajanja in vodenja podjetja. Pro-
učuje zgodnje faze podjetniške dejavnosti, 
ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na 
rojevanje novih podjetij, ter išče odgovore na 
vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se 
na področju podjetništva umeščamo v svetov-
nem merilu in kako bi lahko podjetništvo pos-
pešili.

V osnovi lahko GEM-raziskavo delimo na dva obse-
žna vsebinska dela. Prvi je proučevanje podjetniške-
ga potenciala in podjetniškega procesa z vidika posa-
meznika, drugi pa odnosa družbe do podjetništva.
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 PODJETNIŠKI POTENCIAL 
POSAMEZNIKOV
V družbi so posamezniki različno 
nagnjeni k podjetništvu, različno 
dojemajo svoje podjetniške sposob-
nosti in zaznavajo poslovne prilož-
nosti. Ob tem izražajo tudi različno 
stopnjo strahu pred neuspehom, ki 
jih lahko odvrne od podjetništva. Vsi 
navedeni elementi vplivajo na to, 
kakšne namere imajo posamezniki 
za vstop na podjetniško pot in usta-
novitev podjetja. 

 ZAČETKI PODJETNIŠKEGA 
PROCESA
Podjetniške namere posameznikov 
še ne pomenijo dejanskega vstopa 
v podjetništvo. Le-ta se začne s pr-
vimi ustanovitvenimi dejavnostmi 
in začetkom poslovanja. Takih po-
sameznikov pa je bistveno manj od 
namer.
Čeprav je zgodnja podjetniška de-
javnost v Sloveniji relativno visoka, 
pa se je od lani nekoliko znižala. To 
lahko pripišemo med drugim veli-
ki gospodarski rasti, ki je povečala 
povpraševanje po delovni sili. S tem 
se tudi podjetni posamezniki raje 
zaposlijo, kot pa podajo na veliko 
bolj tvegano lastno podjetniško pot.

 ODNOS DRUŽBE DO 
PODJETNIŠTVA
Drugi del raziskovanja v okviru GEM 
predstavlja družbeni odnos do pod-
jetništva, ki nakazuje raven podje-
tniškega potenciala in podporo tovr-
stni dejavnosti.
Da ljudje v medijih zaznavajo več 
predvsem pozitivnega obravnava-
nja podjetništva, je pomembno, saj 
se tudi prek tega krepi zavedanje 
družbe o pomenu kakovostnega 
podjetništva. Pretekle raziskave so 
namreč pokazale, da bolj pozitiv-
no naravnane družbene vrednote 
o podjetništvu večinoma pomenijo 
tudi več podjetniške dejavnosti med 
prebivalci, pa tudi več kakovostnega 
podjetništva, ki je usmerjeno v ra-
zvoj in sposobno ustvarjati podjetja, 
ki lahko rastejo in zaposlujejo.
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ZAUPANJE JE
TREBA GRADITI

Ko se menedžer prvič sistematsko loti rednih letnih 
ali obdobnih razgovorov, se mora zavedati, da je 
vedno treba najprej definirati cilj razgovora, ne 

glede na to, ali gre za ocenjevalni razgovor, razvojni 
razgovor ali kombinacijo obojega.

Piše: Igor Ambrožič

Redni letni pogovori (skrajšano RLP) so za ve-
liko direktorjev, menedžerjev in vodij, veli-
kokrat pa tudi za njihove sodelavce, prava 

nadloga. Zakaj je tako, več v nadaljevanju. Sedaj 
pa poudarimo, da so redni razvojni – letni ali 
obdobni pogovori pomembni s štirih vidikov. 
Prvič – sodelavcu omogočajo, da lahko iz-
boljša lastno delovno učinkovitost in razume 
svoje mesto znotraj podjetja ali ustanove, 
zavoda. Drugič – vodji omogoča, da še bolje 
spozna svoje sodelavce, obenem pa skupaj 
zastavita cilje, ki so ključni za skupen razvoj. 
Tretjič – kadrovski službi olajša kadrovanje in 
izvajanje kadrovske politike in četrtič – podje-
tju dviga kakovost dela, produktivnost in zavze-
tost. Predpogoj pa je, da jih izvajamo strokovno in 
usmerjeno.
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Redni letni 
ali obdobni 
razgovori 
sami po sebi 
niso dovolj za 
izboljšanje 
kompetenc.

Naša sogovornica, mag. Alenka Erker Lozinšek, vodja kadrovske službe v Holdingu 
Slovenske elektrarne d. o. o. pojasnjuje, da ne obstajajo bistvene razlike 
med pripravo in potekom, celotnim konceptom izvajanja rednih letnih 
razgovorov pri malih, srednjih in velikih podjetjih: »Koncept je v 
osnovi enak. Načeloma pa je za manjša podjetja značilno, da 
se zaposleni lažje poistovetijo s cilji, lažje najdejo pove-
zavo med svojimi individualnimi cilji in cilji podjetja, v 
večjih podjetjih pa je ta vez morda bolj zabrisana.« 
Vendar je Erker Lozinšek prepričana, da te razlike 
zbledijo, če so v podjetju ustrezno razviti vodi-
teljstvo, interno komuniciranje, ciljno vodenje, 
praksa rednega podajanja povratnih informa-
cij in so redni letni razgovori le ena izmed 
kadrovskih praks, ki spodbujajo zavzetost 
in motiviranost zaposlenih ter njihov ka-
rierni in osebni razvoj.

Ko se menedžer prvič sistematsko loti 
rednih letnih ali obdobnih razgovorov, 
se mora zavedati, da je vedno treba 
najprej definirati cilj razgovora, ne 
glede na to, ali gre za ocenjevalni 
razgovor, razvojni razgovor ali kom-
binacija obojega. Strokovnjakinja 
poudarja: »V vseh primerih je ključna 
priprava. Pripraviti je treba konkret-
ne primere, ki kažejo na delavčevo 
uspešnost in razvitost posamezne 
kompetence. Posploševanje, ne gle-
de na to, ali gre za kritiko ali pohvalo, 
ne prinese sprememb.« Razgovor ni 
monolog vodje. Postavljajmo odprta 
vprašanja in od splošnega pripeljimo 
razgovor do konkretnih izzivov, ki se jih 
želimo dotakniti in iz tega izpeljati delov-
ne in razvojne cilje, zato sogovornica opo-
zarja: »Zelo pomembno je, da slišimo mnenje 
in poglede sodelavca, da skušamo doseči kon-
senz glede ciljev. Med razgovorom se ne pustimo 
motiti. Izklopimo telefone, na vrata obesimo napis 
‚Ne moti‘. Svojo pozornost v celoti namenimo sode-
lavcu.«

Ključno pa je, da je letni razgovor pravzaprav le daljši in bolj 
formalen pogovor o zadevah, o katerih bi se morali pogovarjati 
bistveno pogosteje – dnevno, tedensko ali vsaj mesečno. Ljudje 
potrebujemo sprotne povratne informacije in redni letni pogovor je 
letni povzetek povratnih informacij ter načrt za naprej. 

Zanimalo nas je, katera področja, kompetence sodelavcev se običajno najhitre-
je izboljšajo, popravijo, če imamo z njimi redne letne ali obdobne razgovore. Erker 
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Uvedite tudi v svojem podjetju redne, 
razvojne letne ali obdobne pogovore!

Pomagajo pri sooblikovanju 
lastne vizije v zvezi s svojo 

vlogo v podjetju.

Pomembni so pri 
izgrajevanju ambiciozne 
organizacijske kulture.

Prispevajo k delovni 
uspešnosti zaposlenih.

Povečajo kakovost dela 
in rezultatov.

Izboljšajo komunikacijo 
in pripomorejo pri gradnji 

dobrih medosebnih odnosov.

Vpeljujejo miselnost 
vseživljenjskega učenja in 

nenehnih izboljšav.

Lozinšek izhaja iz dolgoletne prakse: 
»Redni letni ali obdobni razgovori 
sami po sebi niso dovolj za izbolj-
šanje kompetenc. V njihovem okviru 
postavimo cilj, če pa hočemo svoje 
sodelavce resnično razvijati in jim 
pri tem pomagati, je ključno, da jim 
dajemo korektne in sprotne povra-
tne informacije. Razvoj omogočimo 

s tem, da jim dajemo nove, zahtev-
nejše, drugačne naloge, jih spod-
bujamo za iskanje rešitev in pri tem 
prevzamemo vlogo njihovega men-
torja, coacha, pa tudi varnostne mre-
že v primeru spodletelih poskusov. 
Skratka, sodelavcem pustimo eks-
perimentirati, da jih potisnemo iz 
cone udobja.« Če je volja, je mogo-

če izboljšati sleherno kompetenco. 
Sogovornica navaja tudi lastne iz-
kušnje: »Največ primerov sem sama 
doživela na področju samostojnosti 
pri delu, prevzemanju iniciative, iz-
boljšanju komunikacije s sodelavci 
in podobnem.«

KOMUNIKACIJA USPEŠNOSTVIZIJA

ORGANIZACIJA IZBOLJŠAVE REZULTATI
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Žal pa praksa v Sloveniji in tudi drug-
je kaže, da rednih letnih pogovorov, 
kljub vsem pozitivnim učinkom, ki 
jih deklarira strokovna literatura, ne 
marajo ne vodje ne zaposleni. Zato 
jih želijo opraviti bodisi zelo na hitro 
in formalno – s kljukicami v vprašal-
niku, velikokrat pa zaidejo v klepet 
in ogovarjanje drugih služb, sodelav-
cev in celo aktualne družabne scene. 
To sicer je neke vrste pogovor, nika-
kor pa RLP v pravem pomenu bese-
de. Alenka Erker Lozinšek je odkrita: 
»Za oba udeleženca letni razgovor 
predstavlja določen stres. Za delav-
ca morda strah pred neznanim, strah 
pred kritiko, za vodjo pa strah pred 
odzivom sodelavca in konfliktom. 
Če se na razgovor ne pripravita oba, 
pogosto zaključita z občutkom, da 
se nista dogovorila nič, da nasprotna 
stran ne razume zadeve in se razide-
ta z grenkim priokusom.«

Dejstvo je, da veliko število me-
nedžerjev redne letne razgovore 
še vedno doživlja kot nujno zlo in 
potrato dragocenega delovnega 
časa. Za zaključek nas je zanimalo, 
zakaj je tako. Kaj bi bilo treba spre-
meniti že na kratek rok, da bi tako 
vodja kot sodelavec v rednem po-
govoru videla predvsem priložnost? 
»Menim, da se prednosti sistema 
rednih letnih oziroma obdobnih po-
govorov pokažejo šele po nekaj ite-
racijah in ob nenehni spodbudi, da 
delamo na dogovorjenih ciljih. Če 
je to dejavnost, ki jo enkrat na leto 
požene kadrovska služba, pričakova-
nih uspehov ne bo,« je realna Erker 
Lozinšek in dodaja: »Če pa znamo 
redni letni pogovor predstaviti kot 
priložnost za razvoj sodelavca in 
posledično razbremenitev vodje na 

Brez ciljev ni 
fokusa in ni 

uspeha. Sodelavec 
mora vedeti, 
kaj od njega 

pričakujemo, da 
bi lahko bil pri 

svojem delu kar 
se da uspešen in 
zadovoljen. Ali 

kot pravi misel: Če 
mi je vseeno, kam 
bom prišel, so vse 

poti dobre.

dolgi rok, kot pripomoček za dvig 
delovne uspešnosti posameznika in 
posledično enote, ki jo vodja vodi, 
kot orodje ciljnega vodenja, s po-
močjo katerega bo delavec dosegal 
svoje cilje, vodja pa cilje organiza-
cijske enote in podjetja, je uspeh 
bistveno bližje.«

Dejstvo je, da se moramo dogovorov 
iz RLR držati. Če smo se dogovorili, 
da se bo delavec udeležil izobraže-
vanja iz obvladovanja časa, poskr-
bimo, da se to čim prej zgodi. Če 
smo se dogovorili, da bo imel več 
samostojnosti, zmanjšajmo raven 
nadzora in preverimo, po npr. me-
secu dni, kakšni so občutki na eni 
in drugi strani. Če smo se dogovorili 
za napredovanje, ga tudi dejansko 
izvedimo. Zaupanje v sistem rednih 
letnih pogovorov se začne graditi 
potem, ko so dejansko vidni učinki, 

ki so rezultat sistematskega pristopa 
in priprav na pogovore.

 »KIJOT« - KAJ IMAM JAZ 
OD TEGA?
Simona Lobnik Ambrožič je direk-
torica podjetja EVRA, ki deluje v 
naši Coni in se ukvarja z razvojem 
kadrov in psihodinamskim konzal-
tingom podjetjem. Zaupala nam je 
svoje izkušnje, saj že 10 let deluje 
kot predavateljica in coachinja vo-
dilnih menedžerjev v gospodarskih 
družbah: »Vsak zaposleni se najprej 
vpraša, kaj imam jaz od tega. Zakaj 
bi pravzaprav izvajali letne ali ob-
dobne pogovore? Praksa kaže, da na 
ta način posameznik in skupina bo-
lje razumevata vizijo in cilje podje-
tja, s čimer hitreje ponotranjijo smi-
sel svojega dela in obstoja znotraj 
delovne skupine. Seveda je ključna 
povratna informacija, še posebej, 
če med letom zanjo zmanjkuje časa. 
Sodelavec lahko dobi realno sliko o 
tem, na katerih področjih je dober 
in kje ima priložnosti za napredek. 
Brez ciljev ni fokusa in ni uspeha. 
Sodelavec mora vedeti, kaj od njega 
pričakujemo, da bi lahko bil pri svo-
jem delu kar se da uspešen in zado-
voljen. Ali kot pravi misel: ‚Če mi je 
vseeno, kam bom prišel, so vse poti 
dobre.‘ Torej je bolje, da usmerimo 
sodelavce in zavzeto bodo opravlja-
li svoje delo. Poudarjamo nenehen 
razvoj, učenje in pridobivanje po-
membnih kompetenc za delo. Za vse 
to je priložnost na skupnem pogo-
voru. Obenem mora tudi sodelavec 
dobiti priložnost, da pove, kako vidi 
podjetje, svoje delo, odnos, s čimer 
gradimo zaupanje, spoštovanje in 
kulturo dialoga.«
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Medpodjetniški izobraže-
valni center (MIC) je izo-
braževalna enota Tehni-

škega šolskega centra, v kateri se 
izvaja praktično izobraževanje, in 
sicer: dijakov v poklicnih, poklicno 
tehničnih in srednje strokovnih pro-
gramih strojništva, mehatronike in 
študentov višje strokovne šole, iz-
obraževanje odraslih za pridobitev 
javno veljavne izobrazbe, priprave 
na mojstrske izpite in priprave za 
pridobivanje nacionalne poklicne 
kvalifikacije ter neformalna usposa-
bljanja in izobraževanja ter izvajanje 
zaključnih izpitov, četrtega pred-
meta poklicne mature, mojstrskih 
izpitov, preverjanje in potrjevanje 
NPK za CNC-operater/operaterka in 
vulkanizer/vulkanizerka ter izpitov 

serviserjev klimatskih naprav.
Z Zavodom RS za zaposlovanje 
pripravljamo programe in izvajamo 
usposabljanja za brezposelne osebe 
na področju strojništva. V zadnjem 
času pripravljamo in organiziramo 
brezplačna izobraževanja in usposa-
bljanja v okviru projektov EU.
Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport je v letu 2018 objavilo 
tri razpise za projekte vseživljenj-
skega učenja odraslih oseb, z name-
nom izboljšati njihove kompetence, 
ki jih potrebujejo zaradi potreb na 
trgu dela, večje zaposljivosti in mo-

bilnosti ter osebnega razvoja in de-
lovanja v sodobni družbi. Ti projekti 
so:

MUNERA 3, ki je namenjen izva-
janju programov nadaljnjega po-
klicnega izobraževanja in uspo-
sabljanja v letih 2018–2022.
ATENA, ki je namenjen izvajanju 
promocije, animacije in učne 
pomoči za udeležence izobra-
ževanja odraslih, ki so v času 
izvajanja učne pomoči vpisani v 
izobraževalne programe za dvig 
izobrazbene ravni.
Pridobivanje temeljnih in po-
klicnih kompetenc od 2018 do 
2022, katerega cilj je povečati 
vključenost v vseživljenjsko uče-
nje nižje izobraženih (manj kot 
štiriletna (4) srednješolska izo-
brazba) in manj usposobljenih, 
s poudarkom na starejših od 45 
let.

Šolski Zavod TŠC Maribor se je vklju-
čil kot konzorcijski partner v vse tri 
projekte z namenom ponuditi za-
poslenim in brezposelnim osebam v 
Podravski regiji dostop do brezplač-
nega izobraževanja in usposabljanja 
ter s tem pridobivanja novih poklic-
nih kompetenc (strokovnih znanj in 
spretnosti) za zasedanje delovnih 
mest prihodnosti. 
V okviru projektov pripravljamo in 
izvajamo programe, ki jih trenutno 

potrebuje gospodarstvo v Podravski 
in širši regiji. Tako že izvajamo pro-
grame usposabljanja, ki temeljijo na 
izdelavi tehnične dokumentacije s 
programskim orodjem za 3D-mode-
liranje, CNC-obdelavi kovin (ročno 
in strojno programiranje) ter razu-
mevanju tehnične dokumentacije in 
uporabi merilnega orodja v strojni-
štvu. Skupaj s podjetji pripravljamo 
še nove programe na področju avto-
matizacije in drugih področij strojni-
štva. Za spodbujanje odraslih oseb 
k vseživljenjskemu učenju priprav-
ljamo informativne dneve in anima-
cijske dogodke, kjer jim podrobneje 
predstavljamo možnosti vključitve v 
programe usposabljanja. 
K sodelovanju pri spodbujanju za-
poslenih oseb k vključitvi v pro-
grame usposabljanja vabimo tudi 
podjetja, saj so ravno dobro usposo-
bljeni zaposleni največja vrednost 
vseh podjetij in institucij.

Usposabljanja v projektih financi-
rata Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.

Vse o izvajanju projektov in usposa-
bljanj v MIC-u je podrobneje pred-
stavljeno na spletni strani zavoda 
www.tscmb.si, pod MIC. 
Vodja MIC,  Srečko Vidovič

TEHNIŠKI ŠOLSKI
CENTER MARIBOR

Medpodjetniški izobraževalni center
Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor
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Zdravstvena postaja Tezno trenutno deluje v 
dotrajanih prostorih. A kot kaže, se zaposlenim 
in pacientom obetajo boljši časi. Že nekaj časa 
je tudi znano, da namerava Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, ki je lastnik stavbe in 
pripadajočega zemljišča, mariborski zdravstveni 
dom pa ju najema, stavbo prodati, saj je ne potre-
buje za izvajanje svoje dejavnosti. Mestna občina 
Maribor in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca sta 
se lansko leto uskladila glede lokacije in vrednos-
ti investicije novogradnje. 

Novo zdravstveno postajo naj bi postavili ob Ulici 
heroja Nandeta ob Osnovni šoli Martina Konša-
ka. Marko Turčin, pomočnik direktorja za računo-
vodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila 
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, pojasni, da je treba 
dolgoročno zagotoviti ustrezne prostore, zato bo 
predvidena kvadratura postaje kar 5.572 bru-
to kvadratnih metrov. V pritličju novogradnje so 
predvidene pediatrične ambulante in prostori za 
pediatrične razvojne ambulante ter laboratorij 
za otroke. V dveh nadstropjih novogradnje pa je 
predvidenih sedem ambulant družinske medi-
cine, dve ambulanti medicine prometa, dela in 
športa, ambulanta za ginekologijo, zobozdravstvo, 
patronažo in laboratorij. 

Gradbeni del investicije, vredne več kot šest mi-
lijonov evrov, bo v celoti financirala mariborska 
občina, opremo pa bo zagotovil Zdravstveni dom 
dr. Adolfa Drolca Maribor. 

Trenutno je v teku postopek javnega natečaja za 
izbiro arhitekta. Izvedba projekta in časovni okvir-
ji so seveda odvisni od hitrosti pridobivanja vseh 
dovoljenj, želja vseh pa je, da se gradnja začne 
čim prej.

Mestna četrt Tezno za mandatno obdobje 2018 - 2022 
dobila novo vodstvo. Predsednik sveta MČ Tezno je 
postal  Robert Pungerl, njegov podpredsednik pa dr. Mi-
ran Ulbin.

Tajniška dela opravlja Stanislav Gojčič.  Uradne ure za 
poslovanje s strankami so ob torkih in četrtkih med 9:00 
in 11:00 uro.

Po podatkih Javne Agencije za varnost prometa Repu-
blike Slovenije je bilo v lanskem letu na območju 5, 
torej na območju Maribora, Ptuja in Murske Sobote op-
ravljeno naslednje število izpitov: 

NOVA ZDRAVSTVENA 
POSTAJA TEZNO

NOVO VODSTVO V 
MESTNI ČETRTI TEZNO

AVP STATISTIKA 2018

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) TŠC Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor, VABI vse zaposlene v brezplač-
ne programe usposabljanja na področju strojništva (3D modeliranje, CNC tehnologije obdelave kovin,  tehniško risanje in 
branje dokumentacije, metode merjenja in kontroliranja, izražanje v strokovnem nemškem jeziku, računalniško digitalno 
opismenjevanje...).                             
Vse potrebne informacije dobite na: www.tscmb.si.

BREZPLAČNI PROGRAMI 
USPOSABLJANJA STROJNIŠTVA

100%

50%

0%

Št. vseh opravljanj teorije Št. uspešno opravljenih teorij

A B1A2 CB DA1 BEAM CE D1 F

100%

50%

0%

Št. vseh opravljanj voženj Št. uspešno opravljenih voženj

A B1A2 CB DA1 BEAM CE D1 F
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NAJBOLJŠA KAVA
JE PRIPRAVLJENA Z LJUBEZNIJO

V samem središču Cone Tezno je lokal TAM 
PUB priljubljeno zbirališče ljubiteljev kave. Z 

nasmeškom vam v družbi Tita in zgodovine TAMa 
postrežejo najboljšo kavo.

Piše: Meta Bobnar
Pogovor s Karmen Varga, lastnico lokala Tam Pub

Delovni čas: 6.00-23.00
Petek: 6.00 – 24.00 

Sobota in nedelja do 13.00

“Najpomembnejša lastnost 
ki jo iščem pri zaposlenih 

sta nasmešek in veselje do 
strežbe.”

Kvalitetna italijanska kava, 
pravilna tehnika priprave, 
nasmejana natakarica, 
skuhana z ljubeznijo.

TAM PUB KARMEN VARGA, LASTNICA 
LOKALA TAM PUB

RECEPT ZA 
NAJBOLJŠO KAVO
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Njihova zgodba na lokaciji 
današnje Cone Tezno se je 
začela leta 1998, ko so kot 

najemniki tedanjih prostorov bili eni 
izmed prvih, ki so dobili možnost 
odkupa. Prostori so pripadali bivši 
upravi Tama in direktorju, bili so 
luksuzno opremljeni, stene so bile 
prekrite z lesom. Preteklost in ste-
ne so zakrivale svoje skrivnosti, za 
lesenimi deskami je bil preplet neš-
tetih žic in samo ugibamo lahko, kaj 
vse so “slišale” skozi svojo bogato 
zgodovino. Prostore so preuredili in 
danes del teh prostorov predstavlja 
TAM PUB, preostanek pa poslovni 
prostori in sejne sobe.

Lokal kot ga poznamo danes je nas-
tal leta 2002, najprej sicer name-
njen predvsem zaposlenim v Coni 
Tezni a se je kaj kmalu izkazalo, da 
so si zveste goste pridobili tudi iz-
ven meja Cone. V začetku je bil 
lokal samo notranji, brez terase, z 
razvojem so pridobili najprej eno, 
nato še drugo teraso. Danes je lokal 
zastavljen tako, da v vseh letnih ča-
sih ponuja tako prijetno domačnost 
notranjosti, kot pokrito teraso za ka-
dilce in odprto teraso s pogledom na 
borovce in stari vhod v TAM. 

Sicer pa ga. Karmen ni po stroki iz 
gostinstva – kot vsaka prava zgod-
ba se je tudi njena povezava z go-

Več let je k nam 
na kavo prihajal 
starejši gospod, 

nekdanji uslužbenec 
TAMa. Vsak dan ga 

je pripeljal taksi, ob 
pogledu na stene,

     ki jih krasijo stare 
fotografije TAMa pa 
je oživljal zgodbe 

o ljudeh in časih, ki 
bi sicer potonili v 

pozabo. Zadnja leta 
ga več ni, duh tistih
    časov in spominov 

na industrijo v 
Mariboru pa je še 

zelo živ.

stinstvom pričela skozi ljubezen, 
nadaljevala pa v uspešno poslovno 
pot – s partnerjem sta lastnika večih 
gostinskih lokalov. V TAM PUBU lah-
ko večino dni srečamo tako njo, kot 
hčero, ki gre po njenih stopinjah. Si-
cer poudarja, da je najpomembnej-
ša lastnost, ki jo išče pri zaposlenih 
nasmešek in veselje do strežbe. “Pri 
nas skrbimo pustimo pred vrati” še 
pove.

“Najbolj ponosna sem na svoje 
stalne goste”, ki so ne samo gostje 
ampak tudi prijatelji. Spominja se 
zabav iz časov, ko je bil v neposre-
dni bližini še poštni center in so za-
posleni TAM PUB preimenovali kar v 
“svojo Bazo”, vsako leto pa prirejali 

edinstvene zabave, kjer ni manjkalo 
niti amaterskih plesnih in glasbenih 
nastopov v stilu “Sester”, ki so bile 
takrat še posebej priljubljene.

Prav bogata preteklost pa je tudi 
navdih za notranji design TAM PUBa. 
Pogled na stene nas ponese v pre-
teklost, k tovarišu Titu in v stari TAM.  
“Fotografije smo dobili iz pokrajin-
skega arhiva in s tem ohranili delček 
preteklosti”.

V prihodnosti načrtujejo razširitev 
ponudbe ter preureditev terase. 
“Ponudili bomo večjo zaprto teraso 
ter manjšo kadilnico, v ponudbi pa 
kakšno sladico, morda celo kaj več 
kot zgolj tople sendviče”. Čez pole-
tje planirajo tematske večere z glas-
benimi gosti in pester spremljevalni 
program osvežilnih pijač. Ponujajo 
tudi organizacijo dogodkov za za-
ključene družbe, kjer poskrbijo za 
vse od cateringa do glasbene sprem-
ljave. “V Coni Tezno prepoznavam še 
veliko možnosti za razvoj gostinstva, 
predvsem iz vidika poslovne resta-
vracije, ki jih po mojem mnenju v 
Coni Tezno primankuje”. 

“Imamo najboljše goste”, zato jih 
radi ob posebnih priložnostih raz-
vajamo. “Na pustni torek pa se le 
oglasite, bomo imeli krofe” še doda 
za konec. 



•  BrezplaËno vodenje poslovnega raËuna za 6 mesecev,

•  brezplaËna letna Ëlanarina za plaËilno kartico Activa Mastercard,

•  poloviËni stroški odobritve prvega posojila ali limita na raËunu,

• pridobitev poslovne plaËilne kartice Activa Maestro,

• številne ugodnosti pri opravljanju plaËilnega prometa,

•  storitev e-raËun brez pristopnine,

•  brezplaËne vse storitve za e-raËun za doloËeno obdobje,

•  spletna banka DBS PRONET brez pristopnine in brez meseËnega 
nadomestila za 6 mesecev.

Nudimo vam tudi hitro in ugodno pridobitev financiranja.

Za še bolj ugodno banËno poslovanje.

Za nove stranke smo pripravili poslovne pakete s storitvami, 
ki jih uporabljate najpogosteje. Ugodnosti:

Novo  v Deželni banki Slovenije!

Mi znamo z ljudmi.

•  PAKET ZA DOPOLNILNO 
DEJAVNOST NA KMETIJI, ki 
kmetovalcem omogoca cenovno bolj 
ugodno bancno poslovanje.

•  UGODEN KREDIT ZA NAKUP 
TRAKTORSKIH PRIKLJUCKOV 
z rocnostjo od 1 leta do 3 let in 
nespremenljivo ali spremenljivo 
obrestno mero.

•  PAKET »KREDIT + ZAVAROVANJE« 
- do 31. 5. 2014 vam ob sklenitvi 
kateregakoli kredita za kmetijsko 
dejavnost nudimo 15 % popust pri 
kmetijskem zavarovanju posevkov in 
plodov ter 0,10 o. t. nizjo obrestno 
mero kredita za kmetovalce. 

moji zemlji predana

Veè informacij v poslovalnici Maribor, na Ulici Eve Lovše 15,

pri naših svetovalcih, Marku Jezerniku (02 330 28 54, marko.jezernik@dbs.si) ali

Milošu Kasesniku (02 330 28 63, milos.kasesnik@dbs.si)

ali na www.dbs.si 
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Delavski svet TAM-a je leta 1961 s 
sklepom in s potrebnimi akti usta-
novil Inštitut za motorje in vozila 
pri TAM-u. Nastanek inštituta je zah-
teval izgradnjo zgradb za razvojno 
konstrukcijo, prototipno delavnico, 
laboratorij za preizkušanje motorjev 
in vozil ter metalografsko-fizikalni in 
kemični laboratorij. Lastno znanje in 
lastna tehnologija sta pripomogla k 
začetku proizvodnje terenskih vozil, 
za katero si je TAM prislužil plaketo 
tedanje Jugoslovanske ljudske ar-
made, listino mesta Maribor in Red 
dela z rdečo zastavo od Josipa Broza 
Tita. Leta 1961 je s proizvodnega te-
kočega traku v TAM-u odpeljalo prvo 
vozilo, ki je bilo po konceptu in iz-
vedbi projekta plod lastnega znanja 
strokovnjakov TAM-a. V tem času so 
v TAM-u šele zastavili izgradnjo in-
štitutske stavbe, v kateri so bile pre-
potrebne razvojne zmogljivosti za 
motorje in vozila. Inštitut za motorje 
in motorna vozila pri TAM-u je glede 
na veljavne predpise prinašal podje-
tju določene bonitete. Te pa je drža-
va kmalu ukinila, zato se je inštitut 
združil z matičnim podjetjem TAM.

Prvi avtomobil, ki so ga naredili v 
TAM-u, je bilo tovorno vozilo PIONIR, 
ki so ga pred tem uvažali iz Češke. 
Izdelovali so ga 15 let, v tem času pa 
so ga po lastnih načrtih še izboljšali. 
Leta 1957 je bila podpisana pogod-
ba z zahodnonemško družbo KHD. 
Prvi motorji, proizvedeni v TAM-u po 
licenci KHD, so bili vrstni štirivaljniki 
F4L 514 in prva vozila, v katera so 
bili vgrajeni, so bila TAM 4500.

Leta 1961 je s proizvodnega teko-
čega traku v TAM-u odpeljalo prvo 
vozilo, ki je bilo po konceptu in iz-
vedbi projekta plod lastnega znanja 
strokovnjakov TAM-a. To je bil kami-
onček TAM 2000, ki je imel nosilnost 

2 t in pogonski vodnohlajeni motor 
po licenci Perkins, izdelan v IMR (Ra-
kovica pri Beogradu), moči 61 KM. 
Osnovno vozilo in številne izveden-
ke, od kamionov do mini avtobusov, 
ki so jih potem razvili v razvojnem 
inštitutu TAM-a, so omogočili neneh-
no rast strokovnega kadra in potreb-
ne samozavesti, ki je bila pogoj za 
poznejše odločitve o samostojnem 
razvoju najrazličnejših nadgradenj 
na licenčnih vozilih, še bolj pa avto-
busov in predvsem povsem lastnega 
B-programa vozil v sedemdesetih 
letih.

Pomembno prelomnico v razvoju in 
proizvodnji vozil je pomenila de-
javnost za postopno obnovo pro-
izvodnega programa v letu 1976. 
Hkrati je podjetje razširilo program 
proizvodnje. S posodobitvami ob-
stoječega pa je podjetje načrtovalo 
še razširitev proizvodnega progra-
ma tudi na težka vozila. Razvili so 
celostno paleto lahkih, srednjih in 
težkih vozil. 

Napredek podjetja TAM je bil ne-
posredno povezan z raziskavami in 
razvojem. Razvojno-raziskovalna 
dejavnost pa je bila osnovno gibalo 
dogodkov in akcij na vseh področjih. 
Konec osemdesetih let prejšnjega 
stoletja je TAM-ov razvojno-razisko-
valni potencial daleč presegal pov-
prečne jugoslovanske in slovenske 
razmere ter se približeval podobnim 
podjetjem po svetu. Vlaganja v ra-
zvojno-raziskovalno dejavnost so v 
tem času znašala med 4 in 6 odstotki 
skupnega prihodka podjetja. TAM je 
raziskovalno sodeloval z univerzama 
v Ljubljani in Mariboru ter z večino 
jugoslovanskih tehničnih fakultet. 

TAM-ov razvojno-raziskovalni sek-
tor je obsegal celostne zmogljivosti, 

potrebne za razvoj proizvodov, kot 
so vozila in motorji. Sektor je obse-
gal dejavnosti od projektiranja, razi-
skovanja, konstruiranja in preizkuša-
nja prototipov v procesu razvijanja 
izdelkov pa vse do enakih faz v pro-
cesu razvijanja proizvodnje oziroma 
tehnologije. 

Na začetku devetdesetih let, tik pred 
dokončnim stečajem podjetja leta 
1996, je razvojni oddelek že izde-
loval študije o možnosti uporabe al-
ternativnih pogonskih energij, pred-
vsem za mestne in manjše avtobuse, 
pri čemer so predvidevali uporabo 
komprimiranega zemeljskega plina, 
dizel-elektro hibride in elektrobuse. 

 ZANIMIVOST
V okviru programa terenskih vozil so 
v TAM-u v osemdesetih letih razvili 
tudi goseničarja za teptanje smučar-
skih prog (»ratrak« ali teptalnik sne-
ga). Izdelali so več kot deset vozil, ki 
pa s tujimi primerljivimi proizvodi 
niso bila cenovna konkurenčna.

 TAM-USA
V poznih osemdesetih letih je TAM 
tržno nišo našel v izdelovanju šol-
skih avtobusov za ameriški trg. V ta 
namen je bilo ustanovljeno podjetje 
TAM-USA. Razvoj vozila je v celoti 
potekal v TAM-u kot projekt poseb-
nega pomena. Izdelan je bil prototip, 
ki je prestal številne preizkušnje, 
vendar se je izkazal za predragega 
za ameriški trg. Šolski avtobus je po 
tehnični strani dokazal visoko uspo-
sobljenost tehničnih ekip v TAM-u, 
ne pa tudi tržno ciljane ekonomike.

Literatura: 1. Tovšak, S.: Šest desetletij od začetkov 
Tovarne avtomobilov Maribor. V: Tovarna avtomobi-
lov Maribor. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2007, str. 3–8. 
2. Prašnički, M.: Oris glavnih razvojnih mejnikov in 
proizvodov Tovarne avtomobilov Maribor. V: Tovar-
na avtomobilov Maribor. Maribor: Pokrajinski arhiv, 
2007, str. 9–33.

RAZVOJ ZGODOVINE
IN ZGODOVINA RAZVOJA 
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če ne 
poskusiš, 
ne veš!

Stavba na naslovu Cesta k Tamu 
11 se v zadnjih mesecih pre-
oblači v novo podobo. Po 

večletnem propadanju bo dobila 
nove vsebine in bo v Cono Tezno 
privabila še večje število podjetni-
kov. To vse pa po zaslugi mladega, 
29 let starega podjetnika, ki se opiše 
kot stalnega iskalca novih poslovnih 
priložnosti. Luka Slanič je elektro-
tehnik računalništva, vendar ga je 
poslovna pot ponesla v logistiko. V 
prostem času igra tenis in košarko, 
se sprehaja s psičko Loti in pred-

vsem razmišlja o novih projektih. 
Od nekdaj sem želel imeti svoje 
podjetje, vendar sem se kar nekaj 
let iskal (podjetje je bilo ustanov-
ljeno že v času študentskih let). 
Ukvarjal sem se z uvozom kapučina 
iz Malezije, spletno prodajo ročnih 
ur, ustanovil lastno blagovno znam-
ko copat za čiščenje tal, izdelal sem 
tudi nekaj spletnih strani itd. Podje-
tje je bilo ustanovljeno leta 2009 in 
priznam, da je bilo prvih sedem let 
težkih. 

Z vztrajanjem, veliko dela 
in osredotočenostjo so se 
začeli kazati rezultati.

Piše: Maja Vintar
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Predvsem pa je pomembno, da si obkrožen z ljudmi, ki jim lahko 
zaupaš in skupaj z njimi ustvarjaš uspešno zgodbo.

 In zakaj ste na koncu pristali pri 
prevoznem podjetju in logistični de-
javnosti?

V letih 2008/2009 sem iskal zapo-
slitev kot voznik tovornega vozila in 
se še sedaj v živo spomnim razgovo-
rov za zaposlitev. Takrat so bili drugi 
časi, potrebe po zaposlitvah so bile 
majhne, in hvala bogu me niso spre-
jeli. Tako je padla ideja o podjetju in 
seveda iskanju prave ideje, kaj sploh 
početi. Bilo je ogromno poskusov in 
zavrnitev. Z vztrajanjem, veliko dela 
in osredotočenostjo so se začeli re-
zultati. Pri delu sem sledil svojim 
osnovnim vrednotam, ki sta pošte-
nost in delavnost, saj verjamem, da 
je to razlog za rezultate. Hkrati pa 

zaznavanje priložnosti, saj smo se 
iz prevoznega podjetja preusmerili 
v logistiko. V podjetju skupaj s par-
tnerji delamo še na nekaj razvojnih 
projektih na področju logistike.  

 Kje vidite v logistiki največ ovir in kje 
so še rezerve za rast in razvoj?

Največje težave so v kadru, saj je 
težko najti osebo, ki ji lahko zaupaš. 
To je posel, pri katerem moraš biti 
na voljo 24 ur na dan in vse dni v 
letu. Verjamem, da je pomembno, da 
je podjetje inovativno, da se pove-
zuješ, stalno komuniciraš z ljudmi in 
iščeš vedno nove priložnosti. Podje-
tništvo je stalna dejavnost posame-
znika, ki skupaj s svojo ekipo sledi 

določeni viziji. Zato ne smeš zaspa-
ti, saj je veliko priložnosti za razvoj. 
Predvsem pa je pomembno, da si 
obkrožen z ljudmi, ki jim lahko za-
upaš in skupaj z njimi ustvarjaš us-
pešno zgodbo. Nikoli si ne smeš zap-
reti določenih vrat, res pa je treba po 
drugi strani včasih stopiti malo nazaj 
in razmisliti, preden skočiš. Zato ve-
lik potencial vidim tudi v razvojnih 
projektih, saj je logistika dejavnost, 
kjer je možno še veliko narediti pri 
sami optimizaciji ter posledično 
prihrankih in pozitivnih vplivih na 
okolje. Bistvenega pomena je, da se 
vsako podjetje tega zaveda. 

 Kot mlad podjetnik ste ugriznili v 
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velik zalogaj, ki pa ni povezan z vašo 
osnovno dejavnostjo. Obnova stavbe, 
ki je že številna leta samevala, pro-
padala in se izgubljala kljub bogati 
zgodovini za sabo. Zakaj ta izziv? Od 
kod ideja?

Zelo rad imam izzive in ravno to 
stavbo sem vsak dan opazoval iz 
najete pisarne. Veliko časa sem se 
spraševal, zakaj te stavbe nihče ne 
obnovi in hitro prišel do zaključka, 
da je težava najbrž v njeni velikos-
ti. Stavba se mi je zdela fascinan-
tna, prav njena velikost, ko pa sem 
jo prvič obiskal, nisem mogel mimo 
velike avle, svetlih prostorov in lo-
kacije. O nakupu pa me je zagotovo 
prepričalo dejstvo, da je to naložba 
za prihodnost. 

 Kako ste se lotili projekta nabave, 
obnove? S tovrstnim poslom in sploh 
poslom v takšnem obsegu se še nis-
te srečali. Kaj ste po svojem mnenju 
naredili, delali prav in kaj bi že zdaj 
naredili drugače?

Moram priznati, da se brez sestre 
Tjaše tega projekta zagotovo ne bi 
lotil. Samo opazoval bi in fantaziral, 
kako bi bilo, če bi bilo ... Družina, 
ki me pozna, ve, da imam vsak dan 
kakšno takšno idejo in večina je mis-
lila, da bo tudi ta stavba ostala ena 
izmed idej. Tjaša Milošič Kovačič 
podpre večino mojih idej, po mojem 
mnenju je tudi ena izmed najboljših 
v svoji branži – nepovratna sredstva, 
ugodni krediti – to je njeno podro-
čje. Kljub podjetju, ki ga vodi, si ved-
no vzame čas in tako sva v večernih 
urah skupaj pripravljala obširno do-
kumentacijo, ki smo jo morali pripra-
viti za kredit in za Eko sklad. Večina 
mojih izbruhov in moje slabe volje 
je seveda bila usmerjena vanjo in 
dekle Ano. Obema se opravičujem 
za nazaj in naprej. Ampak za enkrat 
ne bi naredil ničesar drugače. Mogo-

če bi le izbral drugega izvajalca.

Vsekakor je projekt veliko obsežnej-
ši, kot sem pričakoval, saj se vedno 
znova pojavijo nove dejavnosti, 
papirji in dovoljenja, ki jih je treba 
urejati. Z dobrimi izvajalci in stalno 
komunikacijo bomo projekt izpeljali 
in kmalu bo v Coni Tezno čudovita 
stavba, ki bo namenjena podjetjem. 
Moja vizija je, da se ustvari »podje-
tniški center«, kjer bi se podjetja še 
v večji meri povezovala in mogoče 
skupaj ponujala storitve. Tukaj bi 
izkoristil priložnost tudi za zahvalo 
gospodu Gorazdu Bendetu, direktor-
ju Zavoda PPC Tezno, ki je bil vedno 
na voljo za pogovor in nasvete pri 
postopkih, povezanih z zgradbo.    
 

 Kje oz. pri čem ste naleteli na več te-
žav, kot ste jih na začetku pričakovali, 
in kje so stvari stekle hitreje in lažje?

Največja težava se pojavi pri izva-
jalcih, ki obljubljajo marsikaj, kas-
neje pa tega ne izpolnijo. Na trgu je 
ogromno novih podjetij, ki se kljub 
malo izkušnjam predstavljajo kot 

strokovnjaki. Izkušena podjetja pa 
so trenutno zasedena že nekaj let 
vnaprej.

 V kateri fazi obnove ste sedaj po 
dobri polovici leta dela? Kaj je že na-
rejeno, kaj še bo?

Z obnovo smo začeli oktobra, in si-
cer z menjavo oken, fasado (16 cm 
izolacija). Potrebovali bi še nekaj 
toplejših dni, da bi lahko opravili še 
vsa zunanja dela. Notranja dela po-
tekajo po načrtih, končujemo prvi 
del pisarn, saj prvi najemniki priha-
jajo letos maja, tako da je do tega 
meseca treba zaključiti desni del 
stavbe. 

Prve pogodbe z najemniki so že 
podpisane. Desni del stavbe mora 
biti končan do 22. aprila 2019, saj se 
bodo najemniki med prvomajskimi 
prazniki selili. Vsaka etaža ima svojo 
čajno kuhinjo, možnost souporabe 
sejnih sob, »prostor za oddih« ... Ce-
loten objekt bo sodobno zasnovan, 
saj želimo Mariboru ponuditi nekaj 
več. Naša prednost je tudi v tem, da 
se lahko v fazi obnove prilagodimo 
potencialnemu najemniku, saj je 
cilj, da se v stavbi vzpostavi odlično 
delovno okolje za zaposlene. Iz tega 
izvira tudi ime UP-TAM, ki ima več 
pomenov, eden je v nenehni rasti in 
razvoju, ki ga lahko tako posamezni-
ki kot podjetja dosegamo v svojem 
življenju. Več informacij bo možno 
dobiti na spletni strani www.up-tam.
si. Imamo tudi Facebookovo stran, 
kjer lahko vsak spremlja obnovo 
stavbe. 

Za konec dodajva še nasvet vsem 
tistim mladim, ki so pred izzivi in si 
ne upajo tvegati. 
Premislite, načrtujte in seveda 
vztrajajte – ne obupajte. Če ne 
poskusiš, ne veš. 

Izkoristil bi priložnost 
za zahvalo Gorazdu 
Bendetu, direktorju 
PPC Tezno, ki je bil 
vedno na voljo za 

pogovor in nasvete.
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26. 3. 2019 ob 8.30
V prostorih Menerge, 

Cona Tezno

Cena: 43 eur * / 53 eur
*za podjetja v Coni Tezno

Naročniki na revijo Direktor imate 3 poslovno 

izobraževalne zajtrke po lastni izbiri v 

obliki dodane vrednosti.

Ob nakupu 8 zajtrkov (marec, april, maj, junij, september, oktober, 

november, december) na različne tematike s področja vodenja in 

razvoja zaposlenih, prejmete brezplačno letno naročnino na Revijo 

Direktor v vrednosti 99 eur.

POSLOVNO 
IZOBRAŽEVALNI 

ZAJTRK

pisarna@evra-agencija.si

040 360 070

PRIJAVITE SE NA: 

Tema:
REDNI LETNI 
RAZGOVOR – 
NOVA PRILOŽNOST 
ALI BREME?


