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Zapriseženo nagnjen 
na levo, obračam 
glavo vstran. Vleče 

me onkraj, ker me pravl-
jičarstvo že od otroštva 
ni pritegovalo. V delavski 
družini imaš možnost zelo 
zgodaj spoznati realno živl-
jenje. V vzgoji ni bilo prostora 
za laganje, potuho, podtikanje, 
prikrivanje, omalovaževanje,…., 
posluha za lenobo. Komunikaci-
ja je bila neposredna, brez celofa-
na, mašnic in rožic. V gene mi je bil 
vstavljena koda za socialno pravičnost, 
zapis, da politika in birokracija v veli-
ki meri živita na račun delavstva. Za 
vsako podobo raja za nekatere, se drugim vrtijo peklen-
ske slike življenja. Da, slednjih je mnogo, mnogo več. In 
če nočeš, da te potegne v globel, je treba delat. To mi je 
bilo za popotnico v življenje dano. In vero je treba imeti. 
Verjeti v delo in  če je pošteno in korektno opravljeno, bo 
poplačano. V slednje že dolgo nisem več prepričan, v os-
novi pa sem staršem za te nastavke za življenje hvaležen. 
To je podstat na kateri še danes ocenjujem ljudi in njihovo 
delo. Si zasluži ali se je prikoritil? Podobni vatli so tako pri 
posamezniku kot za deležnike skupne pogače v družbi. In 
smo že pri socialnem dialogu. Je to dialog?! Kdo je šibke-
jša stran? Tisti, ki s svojimi proizvodi, storitvami trdo služi 
po širnih meridianih sveta, ali oni, ki voden s srani vrlih 
sindikalistov pred zgradbo parlamenta, vlade grozi, da bo 
vso delo zaustavil, blokiral…, skratka s silo dosegel, izsilil 
zase boljši kos in to z žuganjem po domačih cestah.
Zanimivo je, da v podjetjih že kar nekaj časa bijejo plat 
zvona, da delavcev v predelovalnih dejavnostih, grad-
beništvu, prevozništvu, gostinstvu….. kronično priman-
jkuje, v javnem sektorju pa, ne glede na zadnje izbruhe 
nezadovoljstva, ker so zaposleni pod največjimi pritiski, 
permanentno preobremenjeni, podvrženi stresom, mo-

bingu…., pa tega poman-
jkanja še ni za opaziti. Kl-
jub temu, da je v zadnjih 
par letih za boljšo podporo 
družbi, gospodarstvu le-ta 
pošteno »kipnil«, na 172 ti-

soč zaposlenih, smo nedavno 
bili obdarjeni s predlogi, da bi 

ta številka morala biti še precej 
višja. Delovnopravno zakonoda-

jo ne bomo spreminjali, prekarce 
pa zaposlili. In to po normativih, 

ki so pač takšni kot so in ni, da bi 
prepustili, da se nam vitalna esenca 

delovnega ljudstva, ki smo jo pripeljali 
do izgorelosti, podvrže prepihu in da se 
najdejo temne sile, ki bi jim predočile, da 

so v gospodarstvu, v odvisnosti od rezultatov dela, zraven 
vhodnih tudi izhodna vrata.
Pozdravljam željo, da se zagotovijo polna usta za vse, 
vendar zadnji predvideni predlogi zakonskih sprememb 
po Sporazumu med vladnimi strankami za leto 2019, me 
puščajo odprtih ust.. 
Šment je, da se o tem samo ne govori, posluša, temveč 
bi nekaterniki resnično želeli, da tovrstne pobude dobijo 
možnost, da se z njimi na živem narodovem telesu eksper-
imentira. Upam, da se najdejo dovolj modre in pogumne 
glave, ki se tem idejam ne bodo po-klonile. V tem primeru 
je politična korektnost s strani vlade izigrana in predstavl-
ja za družbo nevarno igro. Ponovno so vse sile uperjene k 
delitvi, namesto k delu, ustvarjanju. In to v naglo spremin-
jajočih se razmerah. Še tako konkurenčna zakonodaja ti 
ne zagotavlja uspeh, mi pa rinemo v nasprotno smer. Za-
konodajni okvir je potrebno prilagoditi najboljšim, najbolj 
prodornim, najbolj odzivnim na spremembe in ne najglas-
nejšim, najarogantnejšim. 

Sicer pa, ideali so ponavadi veliki, življenje večinoma ne.  
  

IDEALI SO PONAVADI VELIKI, 
ŽIVLJENJE VEČINOMA NE

Gorazd Bende, 
direktor PPC Tezno
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S povezovanjem znanosti in gospo-
darstva učinkovito prenašamo zna-
nje, inovacije in storitve z Univerze 
v Mariboru prek gospodarstva v 
širšo skupnost. Nastaja nekaj čudo-
vitega!

Vodja Laboratorija za inženirsko 
oblikovanje doc. dr. Sonja Šterman 
se je z doc. dr. Jasminom Kaljunom 
in asist. dr. Andrejem Cuparjem loti-
la oblikovanja kipca, katerega tema-
tika je doseganje ravnotežja med 
službenim in zasebnim življenjem: 
»Work –  life balance«. V tem pro-
jektu sodelujeta še revija Direktor 
ter Služba za prenos znanja in teh-
nologij Univerze v Mariboru. Slednji 
sta nas povezala tudi z Inštitutom 

za medijske komunikacije Fakultete 
za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko, katerega predstojni-
ca je izr. prof. dr. Suzana Žilič Fišer. 
Skupaj z mag. inž. med. kom. Mi-
tjem Cvetkom smo začrtali projekt 
priprave digitalnega zemljevida 
Cone Tezno. Takšen zemljevid bo 
vsem obiskovalcem cono približal 
tudi na vizualni način ter omogočal 
lažje usmerjanje in iskanje podjetij 
po coni. 

Rezultate sodelovanja vam predsta-
vimo kmalu. 

Za namen ureditve vadbenega po-
ligona za varno vožnjo je bila 14. 
januarja 2019 vložena zahteva za 
izdajo gradbenega dovoljenja pri 
upravni enoti za spremembo na-
membnosti obstoječega parkirišč-
nega platoja za tovorna vozila in 
avtobuse v vadbeni poligon. Posto-
pek izdaje gradbenega dovoljenja 
je v zaključni fazi, potrebna sta le 
še odmera in plačilo komunalnega 
prispevka. 

Da je bila vloga za izdajo gradbene-
ga dovoljenja sploh popolna, je bilo 
treba v letu 2018 pridobiti ustrezno 
arhivsko dokumentacijo o legalnem 
obstoju gradnje obstoječega par-
kirišča. V letu 2018 je bil sprejet 
tudi Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja 
Te6C – vadbeni poligon v Mestni ob-
čini Maribor (MUV, št. 25/18), ki je 
bil podlaga za možno spremembo 
namembnosti parkiriščnega platoja 
v vadbeni poligon.

Rubriko ureja: Maja Vintar

UNIVERZA IN 
GOSPODARSTVO

VADBENI POLIGON 
ZA VARNO VOŽJO

ŠTETJE PROMETA V CONI TEZNO

Zdravi 
temelji 
za prodor na globalni trg

Vsi, ki se dnevno vozimo v cono in 
tudi tisti, ki jo samo prečkajo, smo 
opazili, da se je promet v zadnjem 
času povečal. Veliko težavo in hkrati 
velik izziv predstavlja coni stoječi 
promet. 

Zato smo 16. in 17. aprila s pomočjo 
Prometne šole Maribor v Coni Tezno 
izvedli štetje prometa. Popisovalci 
so na skrbno izbranih točkah, kri-
žiščih beležili promet. Z rezultati 
bomo poskušali ugotoviti, katere 

ceste so najbolj obremenjene, koli-
ko vozil se v coni ustavi in koliko jih 
območje samo prečka. 

V Zavodu PPC Tezno pa se dobro 
zavedamo tudi težav, do katerih 
prihaja zaradi pomanjkanja parkir-
nih mest. V lanskem letu smo po 
coni razposlali povpraševanje po 
interesu za gradnjo parkirne hiše, 
vendar lastniki podjetij niso izrazili 
nobene namere za sodelovanje pri 
skupni investiciji v parkirno hišo. 

V zadnjem času dejavno sodelu-
jemo z nekaterimi podjetji in tudi 
z Novo KBM, ki ima svoje prostore 
na Zagrebški cesti 104 in se zaradi 
povečanega števila zaposlenih v 
njihovem objektu ravno tako sooča 
s pomanjkanjem parkirnih površin 
za svoje zaposlene. Skupaj iščemo 
rešitve. 

Več o rezultatih štetja prometa pa 
zapišemo v prihodnji številki Kon-
takta. 
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Piše: Simona Lobnik Ambrožič

Pogovarjali smo se z Leonido Polajnar, 
direktorico obrtno-podjetniške 
zbornice Maribor 

Močan potencial
novih generacij

Vizija Območne obrtno-podjet-
niške zbornice Maribor je postati 
vodilna, združevalna in osrednja 
strokovna ter moralna avtoriteta s 
področja podpornega podjetniške-
ga okolja v Podravju. 

V okviru zbornice je vsak član 
deležen enakopravne, strokovne 
in kakovostne obravnave. Namen 
združevanja obrtnikov in drugih 
podjetnikov s podobnimi interesi 
je ta, da člani zbornice lažje ures-
ničujejo skupne cilje, ki izvirajo iz 
poslovanja. Kot zbornica dejavno 
sodelujejo pri izgradnji, izpopoln-
jevanju in vzpostavitvi sodobnega 
obrtno-zborničnega sistema v Re-
publiki Sloveniji, s tem, da bo zbor-
nici dano mesto enakopravnega 
sogovornika pri tovrstni obravnavi 
podjetniške problematike. Želijo 
sodelovati pri pripravi razvojnih 
podjetniških programov lokalnih 
oblasti, pripravi javnih razpisov za 
podjetništvo in tudi sami zakonoda-
ji. 

Več o tem nam je povedala Leonida 
Polajnar, direktorica zbornice.

»Naša želja je, da bi se naši člani z 
našo strokovno pomočjo počutili 
varno, da bi imeli dostop do vseh za 
njih potrebnih informacij s področja 
pogojev poslovanja, kakovostnega 
svetovanja in optimizacije poslo-

vanja. To pa je mogoče doseči zgolj 
z ozaveščanjem in izobraževanjem 
članov. Naš slogan je „Naša moč so 
naši člani!“ Predsednik zbornice je 
Aleš Pulko, ki vodi upravni odbor. 
Jaz vodim strokovno službo, ki skrbi 
predvsem za strokovno podporo čl-
anom in izvajanje javnih pooblastil. 
Skupaj nas je šest zaposlenih, ki 
opravljamo dela in naloge za zag-
otavljanje nemotenega delovanja 
zbornice, njenih organov, sekcij in za 
zagotavljanje sodelovanja z zunan-
jimi institucijami.« 

VODIJO NASLEDNJE POSTOPKE 
OBRTNEGA REGISTRA: 

izdajo odločbe o obrtnem 
dovoljenju in reprezentativnega 
obrtnega dovoljenja; 
izdajo odločbe o spremembah 
in dopolnitvah obrtnega dovol-
jenja in reprezentativnega obrt-
nega dovoljenja (sprememba 
obrtne dejavnosti, registracija 
novih dejavnosti, sprememba 
sedeža); 
izdajo odločbe o dovolitvi 
začasne prekinitve opravljanja 
obrtne dejavnosti; 
vpis v obrtni register (na podlagi 
Uredbe o obrtnih dejavnostih in 
liste obrtnih dejavnosti); 
odjavo iz obrtnega registra; 
posredovanje evropskih potrdil; 
vpis v imenik vodij del.

Gospodarstvo 
v naši regiji 
temelji na 
mikro, malih 
in srednjih 
podjetjih. 
Ta podjetja 
predstavljajo 
96 % vseh 
podjetij.
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Naša želja je, da bi se naši 
člani z našo strokovno 
pomočjo počutili varno, 
da bi imeli dostop do 
vseh za njih potrebnih 
informacij s področja 
pogojev poslovanja, 
kakovostnega svetovanja 
in optimizacije 
poslovanja.
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OB TEM 
IZVAJAJO ŠE: 

vodenje obrtne-
ga registra kot cen-
tralne informacijske baze; 
izdajo izpiskov iz obrtnega 
registra; 
prijave, odjave in spremembe 
oseb v obvezno socialno zavaro-
vanje; 
podelitev pooblastil za pro-
cesna dejanja v postopku SPOT 
REGISTRACIJA;
izdajo zgodovinskih izpiskov iz 
obrtnega registra; 
posredovanje izpiskov iz ar-
hivske baze obrtnega registra.

 Koliko članov imate trenutno in za-
kaj se podjetjem splača, da postanejo 
vaši člani? Kaj jim nudite?
»Trenutno ima mariborska zbor-
nica, ki pokriva šest občin v Po-
dravju (Maribor, Duplek, Miklavž 
na Dravskem polju, Starše, Hoče 
Slivnica, Rače, Fram), okoli 1.300 
članov, vendar številka čez leto 
niha. Razlogov je seveda lahko več, 
tudi, ko podjetje nima naslednika 
ali pa preprosto nima več možnos-
ti poslovanja. V takšnih primerih se 
podjetjem res splača biti član naše 
zbornice, saj poleg vseh navedenih 
nalog zbornice izvajamo svetovanja 
na področju prenosa lastništva na 
znane naslednike, ki ni nujno, da so 
družinski člani, ali pa vpis na splet-
no platformo za prodajo podjetja 
na nacionalni ali transnacionalni 
ravni. Veliko storitev nudimo čla-
nom tudi na področju internaciona-
lizacije. Vstop na tuje trge je lahko 
tudi vzvod, da podjetje najde nove 
trge oziroma poslovne partnerje. 
Članom nudimo tudi individualna 

svetovanja na področju financ, de-
lovno-pravne zakonodaje, branžne 
zakonodaje, pravne in še bi lahko 
naštevali. Spremljamo pa tudi spre-
membe aktualne zakonodaje in pri-
pravljamo izobraževanja v sodelo-
vanju s priznanimi strokovnjaki, kot 
je bilo na primer v preteklem letu 
izobraževanje o zakonu o varovanju 
osebnih podatkov in novem grad-
benem zakonu, ki močno posega v 
vso gradbeno operativo tudi na po-
dročju ureditve vpisa v imenik vodij 
del.« 

 Kako delujejo sekcije znotraj zbor-
nice? 
»Strokovna znanja in argumenti 
posamezne obrtne panoge, ki jih 
predstavljajo strokovne sekcije, 
postajajo vse bolj pomemben de-
javnik v pogovorih med partnerji 
v socialnem dialogu, ki je temelj 
za napredek in zaščito državnih 
ter tudi lokalnih interesov v času 
globalizacije. Prav zaradi krepitve 
pomena stroke je možno ustvarja-
ti ugodno gospodarsko okolje, kar 
pomeni tudi dodatno zaposlovati, 
povečevati družbeno blaginjo in 
krepiti ugled obrti v vseh okoljih. S 
povezanostjo v strokovnih sekcijah 
člani ne le opozarjajo na posebne 
težave posameznih panog, ampak 
predlagajo tudi rešitve in se za nji-
hovo uveljavitev usklajujejo z ra-
zličnimi sogovorniki. Cilj strokovnih 
sekcij je biti blizu članstvu, čim hi-
treje prepoznati njegove potrebe in 

zagotoviti 
n j i h o v o 

u v e l j a v i t e v . 
Strokovne sekcije 

vodijo pomembne dejavno-
sti tudi na področju izobraževanja, 
kjer dejavno sodelujejo pri pripra-
vah izobraževalnih programov, tako 
na srednjem poklicnem, rednem 
strokovnem kot tudi višjem strokov-
nem izobraževanju. 

NA ZBORNICI DELUJE 16 
STROKOVNIH SEKCIJ:
AVTOSERVISERJI, KOVINARJI, SEK-
CIJA ZA PROMET, SEKCIJA LESNIH 
STROK, SEKCIJA ZA GOSTINSTVO IN 
TURIZEM, FRIZERJI IN KOZMETIKI, 
GRADBINCI, SEKCIJA CVETLIČARJEV 
IN VRTNARJEV, SEKCIJA TEKSTIL-
CEV, SEKCIJA ELEKTRO DEJAVNOS-
TI, ELEKTRONIKI IN MEHATRONIKI, 
KROVCI IN KLEPARJI, SEKCIJA FO-
TOGRAFSKE, GRAFIČNE IN MEDIJSKE 
DEJAVNOSTI, SEKCIJA INŠTALATER-
JEV-ENERGETIKOV in SEKCIJA OP-
TIKOV.

 Kako vidite razvoj gospodarstva 
v regiji, kaj se vam zdi dobro, kje pa 
vidite, da imamo še priložnosti za iz-
boljšavo?
Gospodarstvo v naši regiji temelji na 
mikro, malih in srednjih podjetjih. Ta 
podjetja predstavljajo 96 % vseh 
podjetij, ki so registrirana na območ-
ju Podravja. Možnosti za izboljšavo 
vedno obstajajo, tukaj pa je treba 
zgraditi v regiji še boljšo podjetniško 
klimo. Veliko težavo sedaj pred-
stavlja pomanjkanje kvalificiranega 
kadra za hitro rastoča podjetja oziro-
ma panoge: kovinarstvo, gradbeništ-

Naša moč so 
naši člani.
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vo, lesarstvo in še bi lahko naštevali. 
Veliko pa lahko storijo tudi občine s 
pravilnimi in primernimi spodbuda-
mi, kot je na primer »de-minimus«, 
ki omogoča pridobitev nepovratnih 
sredstev za nakup opreme, vezane 
na glavno dejavnost. V preteklih 
dveh letih se je ta spodbuda poka-
zala za zelo koristno.

 Kakšen je potencial gospodarstva v 
naši regiji v primerjavi z drugimi regi-
jami, morda v primerjavi s tujino?
Podala bom izključno svoje mnen-
je na osnovi 12-letnega dela na 
zbornici, kjer sem spremljala delo 
strokovnih sekcij, napredke panog, 
ohranjanja tradicij ter razvoj na po-
dročju turizma in kulinarike in lahko 
bi naštevala še več. Prednosti so ne 
samo v fleksibilnosti ter izjemno 
močni prirednosti regije, v kateri 
živimo in ustvarjamo, ampak tudi v 
izjemno močni volji za obstanek in 
ustvarjanje. Generacija, ki prihaja 
za nami, ima močen potencial na 
razvoju proizvodov z visoko doda-
no vrednostjo. Izjemno se krepijo 
področja elektrotehnike in računal-
ništva. Tehnične šole, ki sledijo raz-
voju, se v zadnjih dveh letih lahko 
pohvalijo z večjim vpisom. Letos so 
na nekaterih šolah morali omejiti 
število vpisnih mest. Veliko potenci-
ala je še tudi v turizmu, naša regija 
je poznana po gostoljubju in dobri 
kulinariki. S povečanim turističnim 
potencialom lahko tukaj pridobi 
celotno gospodarstvo regije. Tujina 
nam je lahko primer dobre prakse. 
Nam je tukaj bližje sosednja Avstrija, 
bolj kot Hrvaška ali Italija.

 Koliko znamo z roko v roki sodelo-
vati lokalna skupnost, zbornice, pod-
jetja? Kaj bi vi predlagali, da bi to še 
izboljšali?
»Na področju javnih razpisov, ki so 
za nekatera podjetja glavni vir pri-
hodkov, bi bil potreben skupen pris-
top, ki bi podjetjem olajšal prijavo, 
usposobiti bi bilo treba tiste, ki pri-
pravljajo javne razpise, izvesti tudi 
kakšne skupne seminarje za podjet-
ja, ki bi se želela prijaviti. Enako bi 
bilo treba urediti področje povabil 

k oddaji ponudb manjših vrednos-
ti. Občine, zbornice, poklicne šole, 
medpodjetniški izobraževalni cen-
tri, višje zasebne strokovne šole, 
zavodi in še bi lahko naštevala, bi 
morali imeti skupno strategijo, kako 
ustvariti celovit in učinkovit servis 
gospodarstvu, šolstvu in turizmu.

 Kakšen potencial predstavljajo 
poslovne cone, kot je denimo Cona 
Tezno?
»Obrtne cone so predvsem primer 
dobrih praks povezovanja podjetij 
na skupni večji lokaciji in skupna 
skrb za infrastrukturo, pogoje za 
delo in razvoj. V Mariboru je kar 
nekaj takšnih con, vendar po 
odzivih podjetij je Cona Tezno 
izredno dobro organizirana. 
Težav je manj kot v drugih 
conah, vsaj kar se tiče 
ureditve cest znotraj 
con in drugih komu-
nalno-oskrbovalnih 
storitev. Zbornica 
s conami sodeluje 
predvsem prek svo-
jih članov. Pri Coni 
Tezno pa sodeluje-
mo tudi pri skupnih 
dejavnostih ob-
veščanja o pomem-
bnih dogodkih, ki so 
zanimivi za podjetja. 
En izmed takšnih so 
poslovne delegacije 
doma in v tujini.

 Kaj so naslednji veliki pro-
jekti, ki jih pripravljate in jih že 
lahko poudarite?»Kot zbornica 
že več kot tri leta sodelujemo pri 
pomembnem evropskem projek-
tu na področju prenosa lastništva 
podjetij. Države partnerice imajo 
bogate izkušnje na tem področju in 
te dobre prakse že uspešno gradi-
mo kot pilotne primere prav v naši 
regiji. Tako sta bila tako uspešen 
projekt kot tudi naše sodelovanje 
zaznana in dobro sprejeta še za na-
daljevanje, saj smo bili izbrani med 
155 vlogami med 33 potrjenimi za 
alpski prostor. V prihodnosti je naš 
cilj, da postanemo vstopna točka 

za vse podjetnike, ki želijo uspešna 
podjetja prodati iz različnih razlo-
gov. Naša svetovalna mreža, ki smo 
jo gradili in jo še bomo, pa bo nudi-
la individualna svetovanja na vseh 
segmentih. Na zbornici se dnevno 
srečujemo z obrtniki in podjetniki, ki 
imajo na eni strani dovolj dela, do-
brih poslovnih idej in želijo razvoj, 
rast svojega podjetja, predstavitve 
v lokalnem okolju, nekatere pa mika 
tudi tujina. Velikokrat pa se na nas 
obrnejo po pomoč mladi, ki si želi-
jo prvič po-

skusiti samostojno podjetniško pot. 
Poslanstvo zbornice je prav takšna 
vstopna točka, kjer so na razpolago 
vse informacije, tako na področju 
pomoči pri poslovanju kakor tudi 
prve informacije, kako začeti. Vabi-
mo vas k ogledu naše spletne strani 
www.ooz-maribor.si, lahko pa nas 
tudi obiščete na sedežu zbornice.



10povezujemo uspešne

Piše: Meta Bobnar
Pogovarjali smo se z Denisom Rukljem, 

namestnikom direktorja podjetja Stinako

Podjetje Stinako se lahko pohvali z marsičim, a je njihova 
najpomembnejša lastnost prav to, kar so – družinsko podjetje. 
Strokovnost, odločnost in odgovornost jih že 15 let uvršča med 
vodilne v svoji panogi na domačem in tujem trgu, nedavno pa 

so z lastno proizvodnjo naredili še korak naprej, da lahko svojim 
naročnikom ponudijo zares celostno storitev.  

Ponujamo
celostne rešitve

»Želimo predvsem dobro 
poslovati, naj bo to doma ali 

v tujini.«

»V Coni Tezno vidim velike 
poslovne priložnosti, saj 
imaš priložnost za delo 

dobesedno na dvorišču.«

montaža na področju dvižne 
tehnike 
montaža industrijskih 
cevovodnih sistemov 
vzdrževanje velikih elektro 
energetskih objektov
lastna proizvodnja

DENIS RUKELJ, NAMESTNIK 
DIREKTORJA

POSLOVNA STAVBA 
PODJETJA STINAKO

ŠTIRI GLAVNE USMERITVE 
DELOVANJA
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 »SMO DRUŽINSKO PODJETJE.«

Zgodbo podjetja je leta 2003 spisal 
ustanovitelj in oče našega sogovo-
rnika Zlatko Rukelj. Sprva storitveno 
podjetje, ki je delovalo iz majhne 
pisarne v središču mesta Maribor, 
je dandanes s pomočjo celotne 
družine in z zagnanostjo 70 zapos-
lenih zrastlo v podjetje, ki od leta 
2012 ponosno zaseda svoj prostor 
v Coni Tezno. Denis nam na kratko 
povzame zgodbo očeta in začetkov 
podjetja: »Oče je bil zaposlen v nek-
danji Hidromontaži, kjer si je prido-
bil dragocene izkušnje na področju 
montaže industrijskih cevovodov in 
energetike. Svojo vizijo razvoja na 
tem področju je prenesel v podjetje 
Stinako, kjer je na začetku z manjšo 
ekipo sodelavcev opravljal pred-
vsem projekte montaže doma in v 
tujini.« Sam je pomagal že v dijaških 
letih, pravi pa, da nikoli ni bilo govo-
ra o tem, ali bo v podjetju delal ali ne 
– oče je preprosto rekel: »Pridi de-
lat.« Dandanes so v podjetju zapos-
leni tudi mama Lilijana Rukelj, njena 
sestra, dva bratranca in mlajši brat 
Sandi, ki je trenutno na praksi kot 
študent strojništva. Pravo družinsko 
podjetje torej. In kakšen vpliv ima 
to na njihovo zasebnost? »Dejstvo 
je, da velikokrat kaj prinesemo iz 
službe domov. Zdi se mi, da je to kar 
normalno, če imaš svoje podjetje.« 
»Po drugi strani pa ima takšno delo 
tudi veliko prednosti, saj si sami raz-
polagamo čas in smo zato veliko bolj 
fleksibilni pri obveznostih.« In kako 
uravnana zasebno s poslovnim? »Ko 
naredim vse, kar je treba, se spros-
tim s športom, ki je zame najboljši 
odklop.«

 »SODELOVANJA IŠČEMO 
PREDVSEM V CONI TEZNO.«

Podjetje ima štiri glavne usmeritve, 
večino projektov pa za sedaj izva-
jajo v tujini, največ v Nemčiji, sicer 
pa tudi na Islandiji, na Norveškem, 
v Rusiji, Katarju, Omanu in seveda 
pri naših južnih sosedih. »Prilagaja-
mo se glede na potrebe, seveda je 
pomemben čas, ki ga imamo na vol-
jo. Želimo predvsem dobro poslo-
vati, naj bo to doma ali v tujini.« V 
Coni Tezno, kjer imajo svoje prostore 
in proizvodnjo, vidijo velike možno-
sti razvoja. Ravno povezovanje in 
poslovanje s podjetji iz Cone Tezno 
sta bila ključna dejavnika pri odločit-
vi, da svoje prostore preselijo sem. V 
času, ko so začeli tudi z lastno proiz-
vodnjo, opažajo veliko zanimanja in 
povpraševanja iz neposredne oko-
lice, še posebna prednost pri tem pa 
je, da ne nastaja nepotrebna logis-
tika. »Izdelek zapelješ k sosedu kar 
z viličarjem,« še doda z nasmeškom. 
Priložnosti razvoja Cone Tezno so po 
njegovem mnenju še velike, kot kov-
inarsko podjetje si želijo predvsem 
več povezovanja s podjetji iz avto-
mobilske industrije.

 »PONOSNI SMO NA SVOJE 
KADRE.«

Na vprašanje, kateri so njihovi 
dosežki, brez oklevanja odgovori: 
»Ponosni smo, da smo večino inves-
ticij izpeljali sami, brez dodatnih fi-
nanciranj. Prav posebej ponosni smo 
na svoje kadre, na katere se lahko 
zanesemo, ter na to, da smo letos 
začeli novo dejavnost v lastni proiz-
vodnji, in sicer z laserskim razrezom 
in upogibanjem pločevine, kar bomo 
uporabljali tako za lastne potrebe na 
terenu kot tudi ponujali kot končni 
izdelek za druga podjetja.« Njihove 
kadre sestavljajo tako Slovenci kot 
tujci, večjih odhodov kadrov pa za 
sedaj ne opažajo. Zaposlene moti-
virajo s kontinuiranim delom in do-
brimi odnosi, prav tako pa se trudijo, 
da jim ugodijo tudi pri drugačnih žel-
jah, na primer glede lokacije dela. V 
podjetju uvajajo tudi program men-
torstva pod vodstvom kadrovnice 
Jasminke Tišma, saj se zavedajo, da 
je prihodnost v mladih generacijah. 
Za konec še doda: »K delu vedno 
pristopimo maksimalno, odgovorno 
in strokovno. Kot družinsko podjetje 
je naš obstoj v veliki meri povezan 
s tem, kako uspešno bomo zagrabili 
ponujene poslovne priložnosti.«

Priložnosti razvoja 
Cone Tezno so po 
njihovem mnenju 

še velike, kot 
kovinarsko podjetje 
si želijo predvsem 
več povezovanja 

s podjetji iz 
avtomobilske 

industrije.



•  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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Ocenjena vrednost del 
znaša 7.665.033,11 EUR 

Na železniški postaji Tezno se izvaja 
nadgradnja železniške infrastruktu-
re, ki zajema zamenjavo spodnjega 
in zgornjega ustroja (nosilne plasti, 
tolčenca, pragov in tirov) železniške 
proge za zagotovitev kategorije D4 
na tirih 48, 49, 50 in 51, menjavo 
kretnic, ureditev odvodnjavanja, vo-
zne mreže ter prestavitev in zaščito 
signalno-varnostnih in telekomuni-
kacijskih naprav.

Trenutno so končana dela na tirih 
48 in 49, v izvedbi pa so dela na 
spodnjem ustroju tirov 50 in 51. 
Dela bodo končana predvidoma do 
sredine maja 2019.

Dela se izvajajo v okviru pogodbe 
za nadgradnjo železniške postaje 
Tezno, postaje Maribor in odseka 
Maribor–Počehova, za katero je 
podpisana pogodba v vrednosti 
55.497.943,70 EUR z DDV z izbra-
nimi izvajalci SŽ–ŽGP d. d., Pomgrad 
d. d., Kolektor Koling d. o. o. in GH 
Holding d. o. o.

Ocenjena vrednost del na žele-
zniški postaji Maribor Tezno znaša 
7.665.033,11 EUR brez DDV.

Na železniški postaji Maribor Tezno 
se v glavnini spreminjata nosilnost 

nadgrajenih tirov in prepustna zmo-
gljivost postaje z bistveno izboljša-
nim vodenjem prometa. V sklopu 
projekta bosta izvedeni tudi opti-
mizaciji železniške postaje Maribor 
in železniške postaje Tezno, saj je 
predviden razvoj železniške posta-
je Maribor v smeri potniške postaje, 
kjer bodo tovorni vlaki čez postajo 
izvajali le prevoze, ustavljali pa se 
bodo na železniški postaji Maribor 
Tezno. Za potnike ostaja odvijanje 
železniškega prometa na postaji 
Maribor Tezno nespremenjeno.
Skladno s sprejetim šestletnim ope-
rativnim načrtom in glede na razpo-
ložljiva proračunska sredstva trenu-
tno druga dela na postaji Maribor 
Tezno niso predvidena.

Nadgradnja železniške postaje Ma-
ribor Tezno se izvaja v okviru pro-
jekta nadgradnje železniške proge 
Maribor–Šentilj–državna meja. Ce-
loten projekt zajema:

nadgradnjo 15,5 kilometra ob-
stoječega tira,

nadgradnjo železniških postaj 
Maribor Tezno, Maribor, Pesnica, 
Šentilj in postajališča Cirknica,

nadgradnjo vozne mreže in si-
gnalno-varnostnih naprav,

rekonstrukcijo obstoječega pre-
dora Šentilj,

ureditev ustrezne protihrupne 
zaščite,

ureditev križanj cest z železnico,

nadgradnjo nosilnosti proge na 
kategorijo D4 (nosilnost 22,5 t/
os),

gradnjo nove trase za prihodnjo 
dvotirnost na odseku Počehova–
Pesnica,

gradnjo novega predora Pekel,

gradnjo novega viadukta Pesni-
ca.

Izvedba del na obstoječi trasi se je 
začela v avgustu 2018 in se bo za-
ključila predvidoma na začetku leta 
2020, izvedba del za novo traso 
(predor Pekel, nadvoz Pesnica) pa 
bo zaključena v letu 2022. Glavnina 
del na odseku Pesnica–Šentilj–d. m. 
je bila izvedena v 50-dnevni zapo-
ri konec preteklega leta, v januarju 
2019 se je začela izvedba del na 
železniški postaji Tezno, v februarju 
2019 pa izvedba pilotov podporne-
ga zidu na postaji Maribor. Začetek 
glavnih gradbenih del na železniški 
postaji Maribor je predviden konec 
aprila 2019. Ocenjena vrednost in-
vesticije je 253,7 mio. EUR, pred-
videno pa je tudi sofinanciranje z 
evropskimi sredstvi v okviru kohe-
zijskega sklada v višini 101 mio. 
EUR. 

471
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219V
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492

502
213D

214D

482
214L

KONTEJNER
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DELA NA ŽELEZNIŠKI 
POSTAJI TEZNO

Piše: Maja Vintar
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na temo odnosi z javnostmi in 
poslovna komunikacija je vodila 

Anita Mlakar, strokovnjakinja za PR, 
z gostjama Polono Požgan in Mojco 

Pehant iz podjetja RETORIK.

“O aktualnih temah smo se pogovarjali v sproščenem vzdušju 
s strokovnimi predavateljicami, ki so iz “prve roke” podale 

nasvete o poslovnem bontonu, kako se znebiti treme in 
pomembnosti naših odnosov z javnostmi”

POSLOVNO 
IZOBRAŽEVALNI ZAJTRK

ORGANIZATORJI IN UDELEŽENCI 
POSLOVNEGA ZAJTRKA

Poslovni zajtrk,
nove izkušnje
Podjetje EVRA, ki ima sedež v Coni ter ekipa Cone Tezno 
smo v marcu in aprilu pripravili dva tematska poslovno – 
izobraževalna zajtrka, ki so se ga udeležili podjetniki, ki 
delujejo v naši Coni ter drugi gostje. 

Predavateljice so marca z nami izme-
njale izkušnje na področju izvajanja 
rednih letnih razgovorov, aprila pa 
komunikacije in javnega nastopanja. 
Gostje prvih srečanj, Alenka Erker Lo-
zinšek, Anita Mlakar, Mojca Pehant in 

Pripravilo uredništvo revije 
Foto: Marko Pigac

Polona Požgan so bile navdušene nad idejo tovrstnega srečevanja. Z zajtrki bomo 
nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih. Dopoldanski dogodek je dobra priložnost za 
nove poslovne stike in mreženje, za okusen slovenski zajtrk pa vedno poskrbi Zadru-
ga Dobrina iz Jurovskega dola pri Mariboru. Pričakujemo vas v juniju, ko bo naš gost 
glavni republiški delovni inšpektor Jadranko Grlić.
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Alenka Erker Lozinšek je 
v marcu predstavila za 
delodajalce koristi rednih 
letnih pogovorov.

PRIJETNO DRUŽENJE, NOVA 
ZNANJA,  POSLOVNE PRILOŽNOSTI
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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 Zadruge Živo mesto vas v podze-
mlje peljemo 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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Oba višješolska programa izvajamo 
tako za redne študente (2 leti) kot 
za izredne študente (3 leta, 40 % 
predpisanih študijskih ur za preda-
vanja in 60 % predpisanih študij-
skih ur za laboratorijske vaje, ki so 
predvidene po predmetniku za re-
dne študente).

Poslanstvo VSŠ TŠC Maribor je 
usposabljati visoko specializirane 
inženirje na področju avtostroke in 
strojništva, praktično in podjetniško 
orientirane inženirje, usposobljene 
za izvajanje, načrtovanje in vodenje 
poslovnih procesov v manjših in sre-
dnje velikih podjetjih ali obratih več-
jih poslovnih sistemov. Te cilje višja 
strokovna šola dosega le v dobrem 
partnerskem sodelovanju s podjetji 
in organizacijami iz gospodarstva v 
panogi ter regijskimi in državnimi 
strokovnimi in vladnimi institucija-
mi, združenji in zbornicami.

Poglavitna prednost višješolskega 
študija je praktično izobraževanje, 
ki študentom omogoča neposreden 
stik z delodajalci in pridobivanje re-

levantnih delovnih izkušenj v času 
študija. 800 ur oz. 40 % celotnega 
študijskega programa na višjih šolah 
se namreč izvaja v podjetjih. Največ-
ja prednost so naši predavatelji, ki 
večinoma prihajajo neposredno iz 
gospodarstva. Za študente to pome-
ni visoko raven prenosa aktualnega 
inženirskega znanja s poudarkom 
na reševanju praktičnih težav, s ka-
terimi se predavatelji soočajo pri 
svojem delu v podjetjih, kjer so za-
posleni (Cimos, Mariborska livarna, 
Geberit, Swatycomet, Zavarovalni-
ca Sava, RTI, Aluminium Kety Emmi, 
TÜV …).

V sodelovanju s srednjo strojno šolo 
in Medpodjetniškim izobraževalnim 
centrom imajo naši študenti dostop 
do najsodobneje opremljenih pre-
davalnic in laboratorijev, kot so učil-
nica za CNC-tehnologije (vertikalni 
3-osni CNC-obdelovalni stroj Do-
osan DNM 4500 z dodatno 4. osjo 
in FANUC-krmiljem, 17 delovnih 
postaj s Siemens Sinumeric in Fa-
nuc NC Guide), učilnica za računal-
niško podprte tehnologije (delovne 

postaje s programsko opremo PTC 
Creo Parametric 5.0, DS Solidworks 
2019, Lantek Expert, tiskalnik 3D 
SLA Form2, večbarvni tiskalnik 3D 
FDM Cubex Trio, 3D-skener Artec 
Spider), učilnica za mehatroniko in 
robotiko (robotski roki ABB in Fanuc, 
programska oprema RobotStudio, 
RoboGuide, FluidSim, hidravlika, kr-
milna tehnika), sodobno opremljene 
računalniške učilnice s 100+ raču-
nalniki, učilnica za varilne tehnolo-
gije z opremo Varstroj, najsodobneje 
opremljene delavnice za avtrostroko 
(diagnostika podvozij, diagnostika 
motorjev, popravilo vozil, avtoelek-
trika, avtokleparstvo, avtoličarstvo 
…).

  Če vas zanima študij strojništva in 
avtoservisnega menedžmenta, vas 
vabimo, da se vpišete k nam. Zad-
nja roka za vpis v redni študij sta 30. 
avgust 2019 in 31. oktober 2019 za 
izredni študij. Vse informacije o štu-
diju najdete na http://www.tscmb.
si/visja-strokovna-sola.

TŠC Maribor - Višja strokovna šola
Piše: mag. Samo Čretnik,  ravnatelj VSŠ TŠC Maribor

Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega zavoda Tehniškega 
šolskega centra Maribor, v okviru katerega si udeleženci izobraževanja 

pridobivajo inženirska znanja s področja avtostroke in strojništva ter ob 
zaključku študija pridobijo strokovni naziv avtoservisni inženir/-ka oz. 

inženir/-ka strojništva. 

Najsodobneje opremljene 
predavalnice in laboratoriji
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Mariborski svetniki so na 4. redni 
seji opravili drugo branje proraču-
na občine in brez glasu proti, upra-
va je namreč upoštevala kar nekaj 
dopolnil opozicije, potrdili 139- in 
136-milijonska proračuna za leti 
2019 in 2020, ki omogočata zače-
tek začrtanih projektov in nemote-
no poslovanje občine. 

Iz Občine so sporočili, da gre za ene-
ga izmed najbolj razvojno naravna-
nih proračunov v zadnjih 10 letih. S 
predvidenim zadolževanjem v viši-
ni 5,3 milijona evrov bo Mestna ob-
čina Maribor v povezavi s črpanjem 
evropskih sredstev za projekte pri-
dobila 24 milijonov evrov nepovra-
tnih evropskih sredstev. Župan Ale-
ksander Saša Arsenovič je večkrat 
poudaril, da je potrjen »smel, moder 
in razvojni proračun, kot ga Mestna 
občina Maribor še ni imela«.

Za letošnje leto so načrtovani pre-
jemki in izdatki v višini 139.317.176 
evrov. Načrtovani prihodki so višji, 
med drugim zaradi pričakovanih 
višjih prilivov iz naslova povišanja 
turistične takse, prihodkov od pro-
daje stavbnih zemljišč in povečanja 
prejetih sredstev iz državnega pro-
računa, natančneje Ministrstva za 
infrastrukturo, za izvedbo projekta 
Koroške ceste z Glavnim trgom. 

V predlogu za 2. obravnavo prora-
čuna Mestne občine Maribor za leto 
2020 so načrtovani prejemki v viši-
ni 136,1 milijona evrov in izdatki v 
višini 136,1 milijona evrov. Načrto-
vana sredstva so, v primerjavi s prvo 
obravnavo, nižja za 533.457 evrov, 
prihodki pa, v primerjavi s prvo 
obravnavo, višji za pet milijonov 
evrov, med drugim zaradi pričako-
vane prodaje zemljišč za trgovskim 

objektom Bauhaus v Razvanju. 
Hkrati so iz proračuna črtali prodajo 
družbe Farmadent, še vedno pa vse-
buje sredstva za Ljudski vrt in zdra-
vstveno postajo Tezno.

PREJEMKI 2019
prihodki v višini 119.822.140 
EUR,

prodaja kapitalskih deležev v viši-
ni 1.571.970 EUR in

zadolževanje pri poslovnih ban-
kah v višini 10.550.000 EUR,

zadolževanje pri drugih domačih 
kreditodajalcih v višini 434.891 
EUR in

ostanek sredstev na računu na 
dan 31. 12. 2018 (ostanek na-
menskih prihodkov iz leta 2018, 
ki se prenesejo v leto 2019) v 
višini 6.841.267 EUR (glede na 1. 
obravnavo se znižuje za 454.241 
EUR)

IZDATKI 2019 
odhodki v višini 134.242.969 
EUR,

povečanje namenskega premo-
ženja (ustanovitev Mariborskega 
holdinga) v višini 100.000 EUR in

odplačila domačega dolga v višini 
4.974.207 EUR.

V družbi  F.A. MAIK d. o. o.  izvajajo 
celovite logistične storitve. So hitro 
rastoče podjetje z jasno opredelje-
no strategijo rasti in najsodobnej-
šo tehnologijo razvoja na evropski 
ravni logistike. V novembru 2018 so 
svoje poslovne prostore dodatno 
razširili. Z odkupom objekta 106 v 
Coni Tezno nastaja njihov logistični 
center »platforma«. S tem so prido-
bili predvsem nove zmogljivosti za 
skladiščenje embalaže. Del prosto-
rov je tudi pisarniških, te bodo pre-
uredili in jih za enkrat nameravajo 
oddajati v najem. 

ŠIRITEV POSLOVNIH 
PROSTOROV 

F.A. MAIK

MESTNA OBČINA MARIBOR 
S POTRJENIM DVOLETNIM 

PRORAČUNOM

info@conatezno.si

OGLAŠUJTE 
V REVIJI 

KONTAKT

02 4601 300

Rubriko ureja: Maja Vintar



CESTA K TAMU 12, 2000 MARIBOR

NAJEM

INFO@UP-TAM.SI
051 253 870
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Piše: Igor Ambrožič

Novejši podatki kažejo, da je v Sloveniji družinsko vodenih 
več kot osemdeset odstotkov podjetij. Ta podjetja so v veliki 

večini mikro in majhna podjetja, kjer vsako posamezno 
zaposluje manj kot petdeset ljudi. Vendar pa vsa skupaj 

zaposlujejo dobri dve tretjini delovno aktivnih Slovencev. 

Prehod generacij v 
družinskih podjetjih – 

nemogoča misija?

Raziskave so še pokazale, da si 86 odstotkov lastni-
kov slovenskih družinskih podjetij želi prenesti 
lastništvo in upravljanje na mlajše družinske člane. 

Žal pa je praksa drugačna, tovrstni prehodi so se pokazali 
kot izredno težavni. Statistika je v tem primeru jasna: dve 
tretjini družinskih podjetij danes še vedno vodi prva ge-
neracija, 28 odstotkov druga in zgolj 6 odstotkov tretja 
generacija.

Z vidika narodnega gospodarstva smo torej pred obdob-
jem, ko se bo področje družinskih podjetij nujno začelo 
prestrukturirati. Osip uspešnih družinskih podjetij druge 
in še posebej tretje generacije s seboj nosi premike tudi 
na trgu delovne sile. Da smo pred obdobjem premikov, 
kaže tudi dejstvo, da je veliko ustanoviteljev in lastnikov 
podjetij, ki so dobili zagon v prvih letih liberal-
nejše ekonomske zakonodaje, danes že 
pred upokojitvijo. Družinsko podjetje 
je vedno možno tudi, bolj ali manj 
uspešno, prodati.

Glede na navedene podatke 
lahko dokaj hitro pridemo do 
sklepa, da turbulence mlade 
slovenske tržne ekonomije 
in globalni ekonomski tren-
di niso bistveni za relativno 
neuspešen prenos znanja, 
izkušenj in materialnih vi-
rov z generacije na genera-

cijo. Kaj je torej ključno? V vsakem primeru moramo začeti 
dovolj zgodaj načrtovanje prehoda in predaje poslov. To 
je proces, ki lahko, ne glede na pravne in ekonomske vidi-
ke, traja dolga leta. Na površino priplavajo čustva, občutki, 
skrita dinamika med vsemi vpletenimi.

Podjetniki se za enkrat redko odločajo poiskati nasvete in 
pomoč v teh situacijah. V njih se mešajo občutki samoza-
vesti, izkušenosti in suverenosti z zavedanjem upokojitve, 
minljivosti, izgube moči in nadzora nad življenjskimi situa-
cijami (tudi zasebnimi in ne zgolj poslovnimi).

 OVIRE NAČRTOVANJA NASLEDSTVA
    1. Ustanovitelj: prisoten je strah pred upokojitvijo in 

tudi smrtjo. Močne osebnosti se bojijo nemoči, iz-
gube nadzora nad lastnim poslovnim in 

zasebnim življenjem, pogosto pa tudi 
nad življenji drugih, družine, so-

delavcev. Veliko podjetnikov 
je začelo s poslom ravno za-

radi želje po samostojnem, 
neodvisnem upravljanju 
s svojim poslovnim in 
zasebnim področjem. 
Pri ustanoviteljih pod-
jetij je pogosto priso-
tna stiska pred izgubo 
identitete, kjer sta se 
desetletja prepletala 
poslovno in zasebno 
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življenje. Kam z obilico 
časa, če podjetnik nima 
izrazitih hobijev ali je 
zanemaril socialne stike 
izven podjetniško-družin-
skega kroga? Dnevne de-
javnosti drastično usahnejo 
in treba jih je nadomestiti z 
novimi, drugačnimi. Vsemu na-
štetemu se pogosto pridružuje še 
dilema, komu prepustiti nasledstvo, 
kadar ima ustanovitelj dva ali več 
otrok? Mešati se začnejo starševska 
čustva in racionalno razmišljanje, ki 
upošteva ekonomsko realnost. Slabi 
izgledi za uspešen prenos upravlja-
nja in lastništva so tudi v vzdušju 
podjetja, kjer prevladujeta stalno 
nezaupanje in skepsa v kompetence 
naslednje generacije.
    2. Družina: velik vpliv ima usta-
noviteljev življenjski partner. Žena 
in mož sta pogosto različnih staros-
ti, različno dojemata lastno vitalno 
energijo in življenjsko moč drug 
drugega. Obema so skupni občutki 
minljivosti, morda neizpolnjenosti 
zasebnega življenja, saj je dese-
tletja prevladoval poslovni odnos. 
Veliko družin pod površino skriva 
čustva, občutke, ki se tičejo neugo-
dnih izkušenj iz preteklosti. Prisotni 
so lahko tabuji (teme, o katerih je 
v družini »prepovedano« govoriti) 
o preteklih finančnih zlomih, starih 
sorodstvenih zamerah ipd.
    3. Zaposleni v podjetju: privadili 
so se ustanoviteljevemu načinu vo-
denja podjetja in zaposlenih ter se 
zaradi strahu pred spremembami 
nezavedno upirajo prehodu genera-
cij. Situacijo lahko dodatno zaplete 
še nezaupanje poslovnih partnerjev 
v novo generacijo vodij podjetja, ki 
jih še ne poznajo.

(pov-
zeto po: 
»Nasledstvo: 
izziv družinskih 
podjetij«, Spirit Slovenija, 
2018)

Splošno mnenje med strokovnja-
ki je, da se o težavah in dilemah 
nasledstva premalo govori. Pri tej 
problematiki se prepletajo osebne 
zgodbe, ki so povsem individualne s 
splošnim kolektivnim razmišljanjem 
in nezavednimi, neprepoznanimi 
silami. Ves ta vozel ovijajo ekonom-
sko-socialno okolje ter finančna 
in pravna realnost. Na dlani je, da 
lahko pravi pristop k reševanju teh 
težav ponudijo zgolj timi strokov-
njakov, ki združujejo različna znanja 
in veščine: od finančnih, pravnih, 
menedžerskih do psiho-socialnega 
razumevanja funkcioniranja delov-
nih skupin in posameznikov.

Večino naštetih stvari je mogoče 
pravočasno razjasniti s komunika-
cijo znotraj družine, podjetja. Vse 
zahteva svoj čas in vprašanja nas-
ledstva znotraj družine in podjetja 
vzpostavijo proces, ki traja. Iluzorno 
pa je pričakovati, da bo družinska 
večerja ali sestanek, kjer bodo na-
posled prisotni vsi – ustanovitelj, 

nasledniki in zaposleni v podjetju, 
razrešil vse zagate. Ljudje moramo 
imeti priložnost predelati občutke, 
ki se jih zavedamo, in prepoznati 
občutke, ki so morda skriti. Vse to pa 
prispeva k dinamiki prehoda z ge-
neracije na generacijo, ki lahko traja 
veliko let.

 KONFLIKT JE NEIZBEŽEN
Družinski sistem temelji na čustvih, 
poudarja zvestobo in skrb za blagi-
njo vseh družinskih članov. Poslov-
ni sistemi pa temeljijo na nalogah, 
ki zahtevajo merljive rezultate in 
čustva ter občutke puščajo ob stra-
ni. Ta razkorak nujno vodi do kon-
fliktov znotraj družinskih podjetij. 
Podjetniška družina bi morala čim 
prej prepoznati te težave in jih spre-
meniti v izziv za prihodnost, ki bo s 
seboj nosil premislek in odločitev o 
nasledstvu ter jasno vizijo o priho-
dnosti podjetja.

(povzeto po: »Nasledstvo: izziv družinskih 
podjetij«, Spirit Slovenija, 2018)

Raziskave so pokazale, da si 86 odstotkov lastnikov 
slovenskih družinskih podjetij želi prenesti lastništvo in 
upravljanje na mlajše družinske člane. 

Splošno mnenje 
med strokovnjaki 
je, da se o težavah 
in dilemah 
nasledstva 
premalo govori. 



Z individualnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem varčujete za dodatno pokojninsko rento – za višjo pokojnino.
Za varčevanje ste nagrajeni z davčno olajšavo. Vplačane premije vam znižujejo osnovo za odmero dohodnine, kar vam 
zagotovi nižje plačilo dohodnine ali višje vračilo le-te. Varčujete več in plačate manj.

Dosezite višjo  
davčno olajšavo. 

Izračunajte si svojo davčno olajšavo. Poskenirajte spodnjo QR kodo, obiščite sava-pokojninska.si ali najbližjo poslovalnico Nove KBM.
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Slovenija je v zadnjih letih na področ-
ju usklajevanja poklicnega in družin-
skega življenja nedvomno dosegla 
velik napredek. Sprejetih je bilo kar 
nekaj ukrepov in vloženega precej 
truda v promocijo večje fleksibilno-
sti delovnih pogojev in rešitev, ki jih 
lahko ponudi delodajalec v podpo-
ro družinam z otroki in družinam, ki 
skrbijo za starejše družinske člane 
ali invalidne osebe, ter enako delitev 
družinskih obveznosti med žensko in 
moškim.

Pomemben napredek v usklajevan-
ju družine in dela pa je v slovenski 
prostor vsekakor vnesel tudi projekt 
Družini prijazno podjetje, ki se je 
začel izvajati v letu 2006 ter se tudi 
ob finančni in siceršnji podpori Min-
istrstva za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti uspešno raz-
vija in nadaljuje. Od leta 2007 pa do 
danes se je v postopek certificiran-
ja vključilo več kot 240 slovenskih 
podjetij in organizacij, ki zaposlujejo 
okoli 80.000 zaposlenih.

V postopek za pridobitev osnovnega 
certifikata Družini prijazno podjetje 
vodi Ekvilib institut. Prijavijo se lahko 
pravne osebe v zasebni ali javni lasti, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

so registrirana in imajo sedež v 
Republiki Sloveniji,
imajo najmanj 10 (deset) zapos-
lenih,
niso v stečajnem postopku,
spoštujejo vso veljavno delov-
no-pravno zakonodajo.

Pridobitev certifikata je revizorski 
postopek, katerega namen je sveto-

vanje delodajalcem, katera orodja 
uporabljati za boljše sodelovanje 
z zaposlenimi v kontekstu usklaje-
vanja poklicnega in zasebnega živl-
jenja zaposlenih. Družini prijazna 
podjetja se zavežejo, da bodo spre-
jela določen nabor ukrepov, ki bodo 
zaposlenim olajšali usklajevanje 
zasebnega in poklicnega življenja. 
Ukrepe, ki jih sprejmejo, morajo for-
malizirati z zapisom v podjetniške 
interne akte.

Podlaga za certificiranje je Katalog 
ukrepov, dokument, v katerem so 
zbrani vsi ukrepi, ki so na voljo pod-
jetjem, ki se vključujejo v postopek. 
Katalog je razdeljen v osem glavnih 
področij:

delovni čas,
organizacija dela,
delovno mesto (prostorska 
prožnost delovnega mesta),
politika informiranja in komuni-
ciranja,
veščine vodstva (strategija/filo-
zofija vodenja),
razvoj kadrov,
struktura plačila in nagrajevani 
dosežki,
storitve za družine.

Po podatkih Ekviliba so v postopek 

certificiranja vključena tudi mari-
borska podjetja. Osnovni certifikat so 
pridobili v podjetju Ozara Slovenija. 
Polni certifikat pa imajo: Andragoš-
ki zavod Maribor – Ljudska univer-
za, Dom starejših občanov Tezno, 
Dravske elektrarne Maribor d. o. o., 
Elektro Maribor d. d., Informatika, 
informacijske storitve in inženiring, 
d. d., Javni medobčinski stanovan-
jski sklad Maribor, Javno podjetje 
Marprom d. o. o., Lineal d. o. o., Mari-
borski vodovod, javno podjetje, d. d., 
Mikro+polo, d. o. o., Nacionalni lab-
oratorij za zdravje, okolje in hrano, 
Nova kreditna banka Maribor d. d., 
Snaga d. o. o., Terme Maribor turizem, 
zdravstvo, rekreacija, d. o. o., Varst-
veno delovni center Polž Maribor, 
Weiler abrasives d. o. o., Zavarov-
alnica Sava d. d. in Zavod poslovno 
proizvodna cona Tezno. Ti skupaj 
zaposlujejo okrog 6.600 zaposlenih. 
V povprečju so v svoje načrte imple-
mentacije zapisali kar 17 ukrepov. 
Najpogosteje uporabljeni pa so: 
otroški časovni bonus, novoletno 
obdarovanje otrok, obdaritev nov-
orojenčkov, otroci v podjetju, pon-
ovno vključevanje po daljši odsot-
nosti, načrtovanje letnega dopusta, 
druženje med zaposlenimi itd. 

Certifikat
Družini prijazno 

podjetje
Družbeno odgovoren način 
sodelovanja z zaposlenimi 

Družini prijazni ukrepi izboljšujejo: Družini prijazni ukrepi zmanjšujejo:

izkoristek vlaganja v kadre fluktacijo kadrov

pridobivanje najboljših kadrov bolniške odsotnosti

zadrževanje najboljših kadrov odsotnost zaradi nege otrok

pripadnost zaposlenih podjetju število nesreč, povezanih z delom

krivuljo učenja in produktivnosti strošek na enoto

organizacijsko kulturo in sodelovanje med 
zaposlenimi in vodstvom

stres, mobing, izgorelost

Piše: Maja Vintar
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Podjetje Vamar sta leta 2001 
ustanovila oče in sin. Radivoj Vasić 
je po propadu velikih mariborskih 
podjetij v zadnjih letih prejšnjega 

stoletja s svojim sinom Aleksandrom 
Markušem začel skoraj iz nič.

Zdravi temelji 
za prodor na 
globalni trg

Podjetje je začelo delovati na 
80 m2 najetih proizvodnih 
prostorov. Z voljo, znanjem, 

pogumom in nekaj zvestimi sode-
lavci sta začela graditi temelje da-
našnjega podjetja. Danes se podje-
tje Vamar razprostira na 3.410 m2 
proizvodnih prostorov ter vključuje 
razrez in predobdelavo materiala, 
sestavo in varjenje, montažo, stroj-
no obdelavo in antikorozijsko zaš-
čito. Skupina Vamar predstavlja za-
nesljivega partnerja za proizvodnjo 
transportne tehnike, strojegradnje 
in hidromehanske opreme najvišje 
kakovosti. S postopnim in nenehnim 
razvojem ter s težnjo k popolnosti 
so dosegli zavidanja vredno raven 
v svoji panogi. Pogovarjali smo se z 
direktorjem Robertom Kolerjem.

 Je bilo podjetje že od začetka, od 
leta 2001, umeščeno v Cono Tezno 
kot nekakšna logična posledica, ker 
so strokovnjaki, ustanovitelji prihajali 
iz nekdanje tovarne TAM?
Podjetje Vamar je od samega začet-
ka umeščeno v Cono Tezno. Ni pa 
bilo drugega razloga, kakor poiskati 
najprimernejši najemni prostor v 
tistem času. O dolgoročnem razvo-
ju takrat še niso razmišljali, ker sta 
bila na začetku bistveni tipanje in 
spoznavanje trga. Uspešna zgodba, 
kot jo poznamo danes, je rezultat 
truda, dela in poguma očeta in sina, 
ki sta ustanovila podjetje, ter nju-

Piše: Igor Ambrožič
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nih najožjih sodelavcev. Podjetje 
ima danes 160 zaposlenih in veliko 
proizvodnjo. V Coni Tezno sta usta-
novitelja videla poslovno priložnost 
in takrat našla vsa potrebna sredstva 
za razvoj svoje dejavnosti.

 Če se ozrete na prehojenih 18 let, na 
kaj ste najbolj ponosni?
Najbolj ponosni smo na to, da nam 
je uspelo vzpostaviti podjetje, ki ima 
zdrave, trdne temelje. Prodrli smo na 
globalni trg, kar je izredno zahtevno. 
Pri nas proizvajamo transportno teh-
niko in jeklene konstrukcije ter smo 
strateški dobavitelj največjim pro-
izvajalcem tovrstnih transportnih 
vozil na svetu.

 Kako gledate na dejstvo, da v Coni 
Tezno deluje tudi vedno več podje-
tij, ki niso iz kovinsko-predelovalne 
panoge, in gre za veliko storitvenih 
podjetij? 
Mi v vsakih okoliščinah najprej vi-
dimo dodano vrednost. Zato se tudi 
tukaj ne omejujemo z razmišljanjem, 
da bi Cona Tezno morala biti izključ-
no proizvodnega značaja. Če sto-
ritveno podjetje tukaj najde svojo 
perspektivo – zakaj ne? Raznolikost 
običajno daje sinergijske učinke. 

Znotraj Cone imamo kar nekaj iz-
kušenj s povezovanjem, večinoma 
dobre, nekaj tudi slabših. Dobre 
izkušnje imamo predvsem v tem, 
da lahko znotraj Cone uporabljamo 
določene storitve, pri tem imam v 
mislih področje logistike. Veliko pri-
ložnosti pa vidimo na področju ure-
jenosti celotne Cone, kot negativno 
ta trenutek ocenjujemo tudi preveli-
ko razdrobljenost tega področja.

 Kaj bi si torej najprej želeli urediti v 
Coni Tezno – podhod Ledina, razširiti 
in utrditi cestne povezave?
Na prvem mestu zagotovo cestno in-
frastrukturo, novo dušo in zagon bi 
dal, kot omenjate, tudi podhod pod 
železniško progo. Pri nas se ukvarja-
mo s prevozi večjih tovorov, za kar so 
ustrezne cestne povezave vitalnega 
pomena. 

 Kaj bi poudarili kot izrazito prednost 
delovanja v Coni Tezno?
Imamo dobro mikrolokacijo in ugo-
dne možnosti sodelovanja z drugimi 
podjetji. Želim poudariti, da je tudi 
skupina sodelavcev, ki vodi in koor-
dinira dejavnosti v Cono Tezno, zelo 
kooperativna. Vsi poskušamo živeti 
kot najboljši sosedje.

 Vidite možnosti prostorske širitve v 
Coni, če bi to želeli?
Žal imamo zelo omejene možnosti 
širitve, ki si jo sicer želimo, vendar 
pa v tem trenutku tukaj ne vidimo 
realne možnosti za prostorski razvoj 
proizvodnih obratov.

 Kako pridobivate nove strokovne 
kadre? Štipendirate dijake, študen-
te? Od tega je dolgoročno odvisen 
celoten tehnološki in ekonomski 
razvoj podjetja. Kaj bi spremenili na 
tem področju, če bi imeli možnost?
Težave s kadri imajo v zadnjih le-
tih vsa slovenska podjetja. Tukaj je 
treba razumeti dve nalogi, ki ju ima 
večina firm: najprej zagotoviti ustre-
zne strokovne kadre, nato pa jih tudi 

obdržati. Pri obeh je kar nekaj izzi-
vov. Kar se tiče novih sodelavcev v 
proizvodnji, imamo izdelano notra-
nje mentorstvo, v podjetje vabimo 
mlade ljudi, večinoma iz nekdanje 
Jugoslavije, ki jih v roku enega leta 
izobrazimo v tolikšni meri, da lahko 
nato v delovnem procesu samostoj-
no funkcionirajo. Druga težava pa 
je te kadre obdržati, saj se moramo 
truditi biti cenovno konkurenčni. Na 
drugi strani pa želimo omogočiti de-
lavcem urejeno in prijetno delovno 
okolje, ker se zavedamo, da plače ne 
moremo dvigovati v nebo. Zato ve-
liko vlagamo v področje t. i. mehkih 
veščin in strokovnih izobraževanj. 
Organiziramo teambuildinge, pikni-
ke, uvedene imamo mesečne stimu-
lacije in še nekaj drugih bonitet. Vsi 
ljudje, sodelavci želimo biti slišani, 
zato vedno poskušamo pristopiti k 
svojim ljudem, vzpostaviti dialog, 
jih poslušati in tudi slišati.

 Zakaj ste se odločili za program ASI 
(Celovita podpora podjetjem za aktiv-
no staranje delovne sile)? Kje vidite 
neposredno korist za svoje podjetje?
Mi smo proizvodno podjetje in ljud-
je, ki so vključeni v omenjeno izo-
braževanje, so bili bolj ali manj ra-
čunalniško nepismeni, v preteklem 

letu pa smo začeli uvajati vedno 
več programskih orodij za vodenje 
proizvodnje, med drugim uvajamo 
elektronsko spremljanje porabe 
delovnih ur za posamezno proizve-
deno enoto. Intenzivne poslovne 
stike imamo z nemškim trgom, veli-
ko zaposlenih pa ni znalo niti bese-
dice nemško. Veseli nas, da so sedaj 
starejši sodelavci, ki so vključeni v 
jezikovno izobraževanje, že sposob-
ni osnovnega komuniciranja v nem-
ščini. Znajo napisati e-sporočilo v 
nemškem jeziku, kar je nujno za nas. 
Dvigujemo raven svojih kompetenc 
kot podjetja, ne zgolj na področju 
proizvodnje, ampak tudi na podro-
čju komunikacije in sodobne digi-
talne tehnologije. 

Pri nas se ukvarjamo s prevozi večjih tovorov, za kar so 
ustrezne cestne povezave vitalnega pomena.
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Naj začnemo z enim izmed 
bolj znanih industrijskih 
področij – Porurjem, ki je 

izkoristilo svojo bogato dediščino 
premogovnikov in delavstva ter 
izpraznjene industrijske prostore 
koristno preobrazilo v prostore za 
umetnost in ustvarjalnost. Na tej 
svoji dediščini je Porurje zgradilo 
eno izmed bolj odmevnih evrop-
skih prestolnic kulture – Ruhr 2010. 
Nekdanje hale izkopov so v regiji, ki 
je del nekdanje »modre banane« 
in se razteza med Dortmundom in 

Essnom, postale razstavni prostori, 
gledališča, produkcijske dvorane, 
nekdanji »gasometri« poligoni za 
potapljače, nekdanja industrijska 
»scena«, že vsa zarjavela, pa edin-
stven in zelo atraktiven prostor 
večjih koncertov ali predstav tudi v 
okviru prominentnega festivala Ru-
hrtrienalle. 

Porurje je sicer utrpelo veliko brez-
poselnost v osemdesetih in devet-
desetih letih prejšnjega stoletja 
v času zapiranja premogovnikov, 

vendar jim je, ponosnim na svojo 
dediščino, tako snovno kot nesnov-
no, uspelo zgraditi novo, privlačno 
zgodbo. Celotna regija, vsi ti prostori 
privabljajo s svojo zgodovino in tudi 
trenutno uporabo množice turistov 
ter dajejo s tem celotni regiji popol-
noma nov zalet.

Da ta zgodba ni edina večja v Evropi, 
priča na primer tudi vsebina poljske 
turistične organizacije, ki ne samo, 
da ponuja karto vse dediščine, am-
pak tudi turistično ponudbo ob tem. 

Zaljubljeni v 
“Fabrike” ali 

industrijski turizem
Industrijska dediščina se vedno bolj uveljavlja kot 

pomembna vsebina turistične ponudbe posameznih 
krajev po svetu. Pravzaprav lahko govorimo že 

o »splošnem porastu zanimanja« za industrijski 
turizem na svetovni ravni.

Pišeta: Vid Kmetič in Katja Beck Kos, Rajzefiber

ŽELEZNIŠKA POSTAJA 
MARIBOR

ROVI V CONI TEZNO 
FOTO: IGOR UNUK

SILOSI V MELJU
FOTO: DENIS ZELNIK
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Festival 
sprehodov, ki smo 

ga organizirali 
že drugo leto 

zapored, je 
presegel vsa 

pričakovanja. 

Na industrij-
skem turizmu 
gradijo tudi Bel-
le Isle, Brooklin 
in Detroid v ZDA, 
Saint Nazaire v 
Franciji, Bataan na 
Filipinih in Balakla-
va v Ukrajini.

Na Japonskem so za to 
iznašli celo nov izraz – 
»Kojo moe (Factory Infatu-
ation – zaljubljenost v ‘fabri-
ke’) v japonščini. V Kojo moe se 
industrijski objekti ne cenijo za-
radi preteklosti, ampak zaradi svoje 
estetske vrednosti: Po mnenju japon-
skih industrijskih turistov so rastline 
in tovarne lepe. V nekaterih primerih 
je industrijski turizem omogočil ra-
zvoj lokalnega turizma. V kraju Kawa-
saki so lokalne oblasti desetletja žele-
le okrepiti turizem, vendar neuspešno 
in šele Kojo moe je povečal število 
obiskovalcev.« 
(Lajos BOROS, Lajos; MARTYIN, Zita; PAL, Viktor: 
Industrijski turizem – trendi in priložnosti)

V Sloveniji je babica industrijskega 
turizma seveda Tehniški muzej Slo-
venije v Bistri, a na srečo ni ostal 
edini na tem področju. Industrijska 
dediščina je tako na ogled tudi v 
Mežiškem rudniku in v Podzemlju 
Pece, pa v Kovaškem muzeju Kropa, 
Muzeju pošte in telekomunikacij 
Polhov Gradec, Pivovarskem muzeju 
Pivovarne Union Ljubljana ter Žele-
zniškem muzeju Slovenskih železnic 
v Ljubljani. Novejše zgodbe odpirajo 
tudi v Šaleški dolini z Velenjem un-
derground in v Trbovljah s »4. dritl 
– virtualni muzej rudarstva«.

In Maribor? Eno izmed največjih 
industrijskih središč Jugoslavije je 
prežeto z nesnovno dediščino de-
lavstva, nesnovno dediščino indu-
strijskih znanj, hkrati pa ima še ved-
no številne ohranjene industrijske 
zgradbe, ki kar kličejo po ponovni 
uporabi. Še več, imamo zelo bogato 

zbir-
ko in 
angažirano 
ekipo Muzeja na-
rodne osvoboditve – če 
še niste bili na njihovi stalni razstavi, 
vam obisk toplo priporočamo! 

Tudi zato, ker mislimo, da Maribor ni 
samo stara trta, smo se v Rajzefibru 
odločili, da začnemo z odpiranjem 
(tudi) te zgodbe. Festival sprehodov, 
ki smo ga organizirali že drugo leto 
zapored, je presegel vsa pričakova-
nja. Izvedenih je bilo 53 sprehodov 
po celotnem mestu in bližnji okolici, 
v organizaciji in izvedbi celotnega 
festivala je sodelovalo 66 ljudi, obi-
skalo pa ga je več kot 1.200 obisko-
valcev. 

Prepričani o vsej dediščini našega 
mesta in zaljubljeni v zgodbe, ki se 
skrivajo tudi za zaprtimi »fabrika-
mi«, bomo naše sprehode izvajali 
še naprej, poiščete pa jih lahko na 
spletnem naslovu rajzefiber.si
 
*Vir wikipedija:

Industrijski turizem je mogoče opre-
deliti kot obiske območij, kjer je širši 
javnosti omogočen ogled določenega 

strokovnega znanja iz preteklosti, se-
danjosti in prihodnosti.[1] Industrijski 
turizem je podvrsta v turistični dejav-
nosti, ki je nastala predvsem zaradi 
različnih sprememb na trgu, katere 
namen je preoblikovati obstoječe 
zarjavele elemente industrije v nove 
priložnosti, pri čemer je poudarjeno 
oživljanje gospodarstva po načelu 
trajnostnega razvoja in doseganja 
večje stopnje promocije okolja, objek-
tov, kulture in ljudi. Industrijski turi-
zem se torej naslanja na razvoj novih 
ali obstoječih industrijskih danosti, ki 
izhajajo iz preteklih zgodovinskih in-
dustrijskih procesov nekega objekta, 
dejavnosti, kraja ali regije.

Industrijski turizem lahko razdelimo v 
tri kategorije:[3]

turizem industrijske dediščine,

obiske podjetij, ki odpirajo svoja 
vrata obiskovalcem s predstavi-
tvijo njihove proizvodnje in

znanstveni turizem.
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Vsaka tekma 
je nov izziv

Timotej Zavec bo letos avgusta dopolnil 16 let. Iz 
nekoč tihega in mirnega dečka, ki je mirno »prenašal 

vrstnike«, je z veliko truda in jeklene volje postal 
uspešen tekmovalec v borilnih veščinah taekvondoja 

in kicboxinga Light ter Semi kontakta.

Piše: Maja Vintar
Pogovarjali smo se s Timotejem Zavcem.

Mlajši brat je njegov 
največji navijač.

SVETOVNI PRVAK V KICKBOXINGU 
Timotej ZAVEC, foto: MARKO PIGAC

TIMOTEJ S STARŠI BRATA ZAVEC



In zakaj pišemo ravno o njem? 
Zaradi njegovih uspehov seve-
da, pa tudi zato, ker je to otrok 

Sandre in Lea Zavec, ki uspešno vo-
dita podjetje Stamle s sedežem v 
Coni Tezno. Timotejev glavni trener 
pa je Tomaž Barada, odličen špor-
tnik in učitelj v Športnem centru 
Barada, ki pa ima prav tako sedež v 
coni, pomaga pa tudi Aleš Zemljič, 
prav tako uspešen športnik. Ravno 
bližina športnega centra je pred leti 
botrovala izbiri prostora za vadbo, in 
kot pravi oče Leo, sedaj vidijo, da so 
tukaj dobri in vrhunski trenerji, ki so 
Timoteja pripeljali do vseh doseže-
nih rezultatov.
Timotej je začel pri petih letih tre-
nirati taekwondo in kasneje še ki-
cboxing pri Športnem centru Barada. 
Nekaj časa je treniral še športno gi-
mnastiko in košarko na Osnovni šoli 
Miklavž, od koder tudi prihaja. Pri 10 
letih je postal slovenski reprezen-
tant v kicboxingu. 

Pri 14 letih je postal kadetski evrop-
ski prvak v LC Kicboxingu (Skopje, 
avgust 2017) ter leto kasneje še 
svetovni prvak v LC Kickboxingu in 
svetovni podprvak v PF Kicboxin-
gu (Jesolo, september 2018). Pred 
dvema letoma je postal še slovenski 
reprezentant Taekwondo zveze Slo-
venije. Bil je tretji na svetu na svo-
jem prvem tekmovanju na Irskem 
in kasneje še tretji na Evropskem 
tekmovanju v Mariboru. Ekipno so 
na omenjenem tekmovanju do-
segli odlično drugo mesto 
– premagala jih je le 
ruska ekipa, ki ve-
lja za velesilo.  

Timotej trenira vsak dan, pred veli-
kimi tekmami tudi dvakrat na dan. 
Tukaj so še priprave in vse, kar spada 
k reprezentančnim treningom. Timo-
tej je dijak prvega športnega razre-
da II. gimnazije Maribor. Zelo dobro 
se razume s tri leta mlajšim bratom 
Benjaminom – rojstni dan imata na 
isti dan, 17. avgusta, – tudi on trenira 
pri Športnem centru Barada (Profici-
oGroup Hwarang) in gimnastiko. Brat 
je njegov največji navijač in mu pred 
vsako veliko tekmo naredi zapestni-
co za srečo. 

Prav vsaka tekma pa je nov izziv. Le-
tos je prestopil v mladinski razred in 
ima pred seboj pomembne borbe. 
Najprej v aprilu v Nemčiji Svetovno 
prvenstvo v TKD – 21st Senior & 
15th Junior ITF Taekwon-Do World 
Championships 2019, nato avgusta 
na Madžarskem Evropsko prvenstvo 
v kicboxingu – WAKO Cadets and 
Juniors European Championships In 
septembra v Bosni in Hercegovini še 
Evropsko prvenstvo v TKD. 

Seveda je Timotej tisti, ki je moral in 
bo še moral sam vložiti največ. Tukaj 
pa so še želje, sanje in izzivi in kot 
bi rekel Muhammad Ali, boksarska 
legenda: »Zmagovalci se ne naredijo 
v telovadnici. Zmagovalci se naredi-
jo iz nečesa, kar je v njih – iz želje, 
sanj, vizije.« 

Tomaž Barada o 
Timoteju Zavcu.

Timotej Zavec je prišel v naš klub 
kot otrok, star 6 let. Kot njegov tre-
ner sem dokaj hitro opazil, da ima Ti-
motej Zavec lastnosti pravega špor-
tnika, ki so spoštljivost, poštenost, 
vztrajnost, obvladovanje samega 
sebe in duh nepopustljivosti. 

Timotej je osvojil veliko športnih do-
sežkov, 3. mesto na svetovnem pr-
venstvu taekwondoja 2017, 1. mes-
to na evropskem prvenstvu kickboxa 
2017 in 1. mesto na svetovnem pr-
venstvu 2018, seveda pa ne smemo 
zanemariti vseh naslovov državnega 
prvaka ter vseh naslovov evropskih 
pokalov in svetovnih pokalov, ki jih 
je bilo kar nekaj. 

Naš Timotej je zelo prijazen, nasme-
jan, ustrežljiv, dober dijak, vesten, 
odgovoren, vztrajen, delaven, vseka-
kor fant, vreden spoštovanja, in zelo 
perspektiven športnik, ki je lahko 
zgled številnim mladim. 

V Športnem centru Barada smo zelo 
ponosni, da imamo takega člana!

Zapisal glavni trener Tomaž Barada, 
ki je Timotejev največji vzornik, nas-

lednji, po katerem se zgledu-
je, pa je Aleš Zemljič.
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Slovenski
nepremičninski trg 
- rast ali umirjanje

V preteklem mesecu je Geodetska uprava Slovenije 
objavila Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za 
leto 2018. Poročilo je v celoti dosegljivo na njihovi 

spletni strani. Tokrat samo povzemamo nekatere 
značilnosti. 

Po rekordni skupni vrednosti in številu kupoprodajnih poslov 
leta 2017 se je slovenski nepremičninski trg leta 2018 
pričakovano umiril. Število nepremičninskih poslov 

se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo za okoli 10 od-
stotkov. Obseg kupoprodaj se je zmanjšal za vse vrste 
stanovanjskih in poslovnih nepremičnin ter tudi za 
vse vrste zemljišč.

Na trgu poslovnih nepremičnin lani ni bilo po-
sebnosti. Trgovanje s poslovnimi nepremičnina-
mi na splošno se je zmanjšalo nekaj manj kot 
za desetino. Cene pisarniških prostorov se v 
primerjavi z letom prej praktično niso spreme-
nile, cene trgovskih, storitvenih in gostinskih 
lokalov pa so celo rahlo padle. Interesa investi-
torjev za gradnjo novih poslovnih in trgovskih 
stavb za prodajo na trgu za enkrat še ni bilo zasle-
diti. V primerjavi z letom 2017 se je lani, kljub veli-
kemu povpraševanju, nekoliko zmanjšal tudi obseg 
trgovanja z zazidljivimi zemljišči, kar gre pripisat rasti 
cen in vse manjši ponudbi za takojšnjo gradnjo primernih 

Slovenja, leto 2018
Delež prometa po vrstah nepremičnin
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Pripravilo uredništvo revije

zemljišč 
v urbanih 
središčih. Cene 
zazidljivih zemljišč so 
se v primerjavi z letom prej 
opazno zvišale in povsod po državi kažejo 
nadaljnjo tendenco rasti.

Za leto 2018 so na GURS-u evidentirali okoli 33 tisoč skle-
njenih kupoprodajnih pogodb za nepremičnine. Njihova 
skupna vrednost je znašala okoli 2,3 milijarde evrov, kar je 
približno toliko kot pred krizo nepremičninskega trga leta 
2007. Po sicer še začasnih podatkih za leto 2018 je bilo 
število evidentiranih pogodb za 10 odstotkov manjše kot 
leta 2017, njihova skupna vrednost pa za okoli 5 odstot-
kov.

Skupna vrednost prometa s poslovnimi nepremičninami 
(pisarniški prostori, trgovski, storitveni in gostinski lokali) 
in industrijskimi nepremičninami je leta 2018 znašala 326 
milijonov evrov oziroma skoraj 15 odstotkov vsega prome-
ta z nepremičninami.

 PISARNIŠKI PROSTORI
Slovenski trg pisarniških prostorov je razmeroma majhen 
in osredotočen na središča oziroma poslovne cone naj-
večjih mest. Za kupoprodajni trg pisarn je značilna tudi 
močna konkurenca najemnega trga, saj najem pisarn go-
spodarskim subjektom omogoča večjo poslovno prilago-
dljivost kot investiranje v lastne prostore. Novogradenj po-
slovnih stavb s pisarnami za prodajo ali oddajo na trgu v 
Sloveniji praktično ni že od začetka nepremičninske krize 
v letu 2008. Novih poslovnih stavb, razen tistih, ki jih gra-
dijo podjetja za lastno uporabo, za enkrat tudi še ni v na-
črtih investitorjev. V zadnjih treh letih je bil prisoten trend 
rasti cen pisarniških prostorov, cene pa so zrasle bistveno 
manj kot cene stanovanjskih nepremičnin. V primerjavi z 
letom 2015 je bila povprečna cena pisarne leta 2018 višja 
za manj kot 5 odstotkov, v primerjavi z letom 2017 pa se 
praktično ni spremenila.  

V Mari-
boru, ki je 

sicer drugo naj-
večje poslovno središče 

v državi, so cene pisarn, podob-
no kot cene stanovanj, v povprečju za več 

kot polovico nižje kot v Ljubljani. 

 TRG ZEMLJIŠČ
Največji je trg zemljišč za gradnjo stavb, ki vrednostno 
v povprečju predstavlja okoli 12 odstotkov letnega pro-
meta z vsemi nepremičninami, medtem ko predstavljata 
trga kmetijskih in gozdnih zemljišč skupaj okoli 3 odstotke 
prometa. Relativno najdražja so sicer zemljišča za gradnjo 
večstanovanjskih stavb, ki omogočajo največjo pozidavo 
glede na število stanovanjskih enot. Povprečna cena le-
-teh je v zadnjih štirih letih na ravni države znašala okoli 
200 €/m². Po višini cen sledijo zemljišča za gradnjo po-
slovnih nepremičnin s povprečno ceno okoli 100 €/m² in 
nato zemljišča za gradnjo stanovanjskih hiš z okoli 50 €/
m². Najcenejša so zemljišča za gradnjo industrijskih objek-
tov, katerih cena se je v zadnjih letih gibala okoli 35 €/
m². Za prikaz statističnih kazalnikov o kupoprodajah zazi-
dljivih zemljišč smo izbrali sedem mestnih in primestnih 
tržnih analitičnih območij, kjer smo v preteklih štirih letih 
evidentirali največ kupoprodaj.

Padec števila kupoprodaj stanovanjskih in poslovnih ne-
premičnin v letu 2018 je bil glede na doseženi rekordni 
obseg trgovanja v letu 2017 pričakovan. Leto 2019 bo po-
kazalo, ali je pomenil le umirjanje ali tudi konec trenutne-
ga cikla rasti slovenskega nepremičninskega trga.

MARIBOR
Velikost vzorca 23 31 37 37

Povprečna cena (€/m2) 880 540 700 660

Leto izgradnja (mediana) 1989 1968 1964 1980

Uporabna površina (m2) 80 180 130 165

OKOLICA MARIBORA
Velikost vzorca 73 99 127 149

Povprečna cena (€/m2) 33 35 40 35

Povprečna površina zemljišča (m2) 1.030 1.070 1.130 990

MARIBOR
Velikost vzorca 20 41 30 34

Povprečna cena (€/m2) 73 76 68 83

Povprečna površina zemljišča (m2) 1.500 590 2.080 760
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 NEKOČ
Gradnja nove orodjarne v Tovarni 
avtomobilov Maribor se je začela 
leta 1974. Oktobra tega leta so de-
lavci Splošnega gradbenega pod-
jetja iz Rogaške Slatine pripravili 
temelje za 12.000 m² veliko orod-
jarno. Poleg omenjenega podjetja 
je pri gradnji sodelovalo še podjetje 
Mostogradnja iz Beograda, ki je pos-
tavilo jekleno konstrukcijo, oblaga-

nje objekta s ploščami pa je opravi-
lo podjetje Komgrap. Že novembra 
1975 je bila dvorana pripravljena 
za instalacijska dela in montažo mo-
stnih dvigal, ki jih je izdelala Metal-
na Maribor. 

TOZD Orodjarna se je moral v nove 
prostore preseliti dokaj hitro, in sicer 
kljub temu da prostori še niso bili 
povsem dokončani. V starih prosto-

rih se je namreč že začela dodelava 
terenskih vozil. Čeprav naj bi bili 
novi prostori končani že leta 1976, 
še januarja 1977 niso bila montira-
na vsa mostna dvigala. V prostorih 
je bilo 30-tonsko mostno dvigalo, 
druga so bila montirana kasneje. V 
prvem nadstropju nove stavbe so 
bile pisarna vodje TOZD-a, konfe-
renčna soba ter ženska garderoba in 
umivalnica. Novi prostori orodjarne 

Piše: mag. Nina Gostenčnik, 
arhivska svetovalka in namestnica direktorja

Pokrajinski arhiv Maribor

Nekoč

orodjarna 
objekt 101

Piše: Maja Vintar

Danes

Starkom
BTS Company

1 2
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so bili svetli, opremljeni s klimat-
skimi napravami, topli, z urejenimi 
transportnimi potmi in drugim. Vse-
kakor so predstavljali boljše delov-
ne pogoje kot stari prostori. 

Na notranjem balkonu so bile teh-
nične službe, ki so imele lep razgled 
na celotno orodjarno. Novi prostori 
so prinesli tudi reorganizacijo do-
tedanjih oddelkov po vrstah orodij. 
Oblikovali so skupine po vrstah ob-
delave (strugarna, rezkarna, brusil-
nica …), TOZD-u Orodjarna pa so se 
priključile tudi popravljalnica orod-
ja in ostrilnici iz TOZD-a Mehanska 
obdelava 21, 22 in iz TOZD-a Proi-
zvodnja motorjev. Število delavcev v 
TOZD-u Orodjarna je tako leta 1977 
znašalo okoli 400 ljudi. 

V letu 1980 je stekla gradnja prizid-
ka proizvodne dvorane objekta 101 
– TOZD Orodjarna. Dvorana je meri-
la 2.700 m², v visokem delu je bilo 
950 m² veliko skladišče, prizidek 

pa je meril 1.350 m². V proizvodni 
dvorani je potekala montaža novega 
programa vozil, v pritličju prizidka so 
bile locirane garderobe, sanitarije 
in umivalnica. Objekt je bil izdelan 
montažno, podjetje Mostogradnja iz 
Beograda je montiralo jekleno kon-
strukcijo, gradbena dela pa ljubljan-
ski Gradis – TOZD Gradbena enota 
Ravne, sodelovali pa so še Kograd, 
Elektro Maribor, IMP in Nigrad Ma-
ribor, mostne žerjave pa je dobavila 
OZD Vulkan Reka. 

 DANES
V objektu nekdanje TAM-ove orod-
jarne danes poslujeta uspešni pod-
jetji Starkom d. o. o. in BTS Company 
d. o. o.

Podjetje Starkom je bilo ustanovlje-
no leta 2005 kot skupno podjetje 
med družbo Daimler in podjetjem 
Unior. Danes je to pravno neodvisno 
podjetje 100-odstotno hčerinsko 
podjetje družbe Daimler AG s se-

dežem v Mariboru. Usposobljeni za-
posleni s sodobnimi tehnologijami 
izdelujejo predvsem komponente za 
podvozje in strukturne komponente 
za osebna vozila Mercedes-Benz 
ter druge priznane stranke po vsem 
svetu. Kot eden izmed najprivlačnej-
ših delodajalcev v regiji zaposlujejo 
okrog 310 ljudi. 

Podjetje BTS Company d. o. o. je tr-
govsko podjetje s 25-letno tradicijo 
v slovenskem prostoru. Sedež pod-
jetja je v Ljubljani, imajo pa poslo-
valnico tudi v Mariboru ter podjetja 
v Zagrebu, Sarajevu in Beogradu. Na 
teh lokacijah je poleg trgovine tudi 
demo center s CNC-obdelovalnimi 
stroji. Kupcem nudijo celovite re-
šitve na področju strojne obdelave, 
robotike in svetovanja. Ponudba ob-
sega vse od rezilnega in merilnega 
orodja do opreme in obdelovalnih 
strojev.
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Zanimivo in nenavadno ime lokala 
je pravzaprav zloženka imen Tyra in 
Tiara, hčerk Tomaža in Biance Bara-
da, lastnikov centra Barada. Bar, ki 
ga Metka poimenuje kar svoj drugi 
dom, gosti v dopoldanskem času 
predvsem zaposlene v Coni Tezno, v 
popoldanskem času pa svoje člane, 
ki se tam mudijo na treningu. 

V dopoldanskem času vas na sončno 
teraso vabijo z ugodnimi kavicami 
za zaposlene, toplimi sendviči, zdra-
vimi smutiji, domačimi ledenimi čaji 
ter veliko izbiro športnih in prote-
inskih napitkov. V poletnih mesecih 
ponujajo svojim gostom tudi igrišče 
za odbojko na mivki in prostor za 
piknike. Sicer pa se v njihovi ponud-
bi najde nekaj za vsakogar – veliko 
pozornosti namenijo svojim najmlaj-
šim gostom, ki lahko pri njih praznu-
jejo rojstni dan, si naročijo otroško 
kavico in se zabavajo na igralih, ki so 
ob terasi lokala.

»S svojimi gosti smo kot družina – 
vsi se poznamo med seboj, ko pride-
jo, pa se počutim, kot da me je doma 
obiskal prijatelj,« pove o delovnem 
vzdušju Metka, ki skupaj s sodelavko 
Ines in dvema študentkama skrbi za 
goste lokala. 

 Že od samega začetka je bil naš re-
dni gost gospod iz Slovenske Bistri-
ce, sicer zaposlen v Coni Tezno. Pred 
časom je huje zbolel in prenehal 
hoditi v službo. Še vedno se, kadar 
je v Mariboru po opravkih, obvezno 
oglasi tudi pri nas. Skozi leta je pos-
tal za nas več kot samo gost, postal 
je naš prijatelj. 

In kaj je njihov recept za najboljšo 
kavo? Prava mera kave, ki mora biti 
pripravljena z občutkom in izpod 
rok spretne natakarice. In pika na 
i? Postreženo z nasmeškom v prija-
teljskem vzdušju TyTi bara. 

   Pri njih lahko z nakupom zbirate 
točke programa Cashback.

Piše: Meta Bobnar
Na pogovoru z Metko iz TYTI bara.

Center Barada se nahaja v samem 
središču Cone Tezno in pod njegovim 
okriljem že 17 let deluje TyTi bar.

Prava mera kave in
prijateljsko vzdušje

Delati v takem 
ambientu je res 
hvaležno in tega 
ne bi menjala za 

nič na svetu.
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SEM DOBER VODJA ALI 
BOLJŠI DRUŽINSKI ČLAN?

Pridružite se nam na dogodku - prijave sprejemamo na pisarna@revija-direktor.si

R a z i s k a v e  k a ž e j o ,  d a  s e  t i  d v e  v l o g i  n e  i z k l j u č u j e t a  –  r a v n o t e ž j e  m e d  d e l o m  i n  
d r u ž i n o  c e l o  p r i p o m o r e  k  u s p e š n e j š e m u  d e l u .  Vo d j e ,  k i  s o  b o l j š i  p r i  u r a v n a v a n j u  d e l a  

i n  d r u ž i n e  i m a j o  b o l j š i  p o t e n c i a l  z a  n a p r e d e k  v  k a r i e r i ,  s a j  p r i d e  d o  t r a n s f e r j a  
e n e r g i j e ,  p o z i t i v n i h  i z k u š e n j  i n  r e s u r s o v.

Predstavitev rezultatov vseslovenske 
raziskave WORK & LIFE BALANCE
Podelitev priznanj najuspešnejšim 
podjetjem in posameznikom

22
ma j 2019


