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Po dolgotrajnem de-

ževnem obdobju 

vstopamo v poletje, 

kot se za ta čas spodobi, z 

neusmiljeno sončno pripeko 

in slabšo sposobnostjo za 

miselne napore. Skratka, pri-

šel je čas kislih kumaric.

Zato v pričujoči uvodnik ne 

bom trpal aktualnih gospodar-

skih, tudi uspešnih dogodkov in 

kazalnikov,  ko v prvem polletju 

tega leta še plavamo na valu gospo-

darske rasti in vse še kar »leti«, razen 

naše letalske družbe AA, ki je vse bolj na 

tleh. Pa tudi o političnih, sindikalno-politič-

nih preigravanjih ne bo tekla beseda, čeprav ne po-

puščajo. Da jim le ne bi še bolj popustila vlada! Niti besede 

več o tem, naj mi komunikacija s samim seboj zastane, kajti 

več kot vem o tem, manj tega potrebujem.

Tokratni uvodnik bi posvetil pomežiku v tisti pretekli čas, ki 

še ni postal zgodovina.

So življenja in usode, ne samo ljudi, tudi podjetij, ki jih ne 

dojamemo v vsej njihovi razsežnosti, prepletenosti in pome-

nu. Zato si ne drznemo pojasnjevati razlogov, ki so botrovali 

neslavnemu koncu našega TAM-a. Gotovo obstaja tudi temna 

stran zgodovine domačega avtomobilskega velikana, toda 

nismo želeli razčlenjevati erozije tega sistema oziroma se 

spopasti z njegovo preteklostjo. 

Dovolili smo si le organizacijo prireditve, na kateri smo se 

vsaj bežno poklonili spominu TAM-a in še bolj obdobju po 

njegovem stečaju. Na zelo lepo sprejetem dogodku, nabi-

tem s čustvi, smo se zaobljubili novim razvojnim korakom, 

širitvi Cone Tezno v prostoru in navzgor, novim tehnolo-

gijam, t. i. pametni Coni Tezno, in se simbolno poslovili od 

preteklosti. Izkazali smo spoštovanje in hvaležnost času, ki 

je bil trdna podlaga za zdajšnji položaj Cone Tezno, in lju-

dem, ki so verjeli, da vsak 

konec pomeni hkrati tudi 

nov začetek, ne poti  do dna. 

V veliko zadovoljstvo mi je , 

da v novo zgodbo nismo bili 

ne povabljeni ne pahnjeni, 

ampak smo si jo sami izbrali in 

usmerili.

Pravi začetek novega TAM-a, 

Cone Tezno, je bil spočet najbrž 

v naših prsih, saj so nas močno 

stiskali spomini na moč, živahnost, 

polnost življenja in delovnega vrveža 

v posameznem objektu in praznina ter 

moreča tišina, ki je pozneje zevala iz nje-

ga. Ja, tako je bilo, stiskanje v prsih in grlu, se 

spominjam.  

Ne bom navajal dogodkov, ljudi, protagonistov nove podobe 

naše cone. Posameznik je le kolesce, zbir enkratnih, tudi uni-

katnih korakov, ki postanejo metodološki pristop, sistem pre-

obrazbe.  No, to pa je že zadeva, na katero smo lahko ponos-

ni, če se lahko v našem skupnem imenu malo samovšečno 

izrazim. Ne ploskamo sebi, ker z zdajšnjim stanjem nikakor 

nismo zadovoljni, saj še vedno pomeni ploskanje z eno roko.  

Pomembneje je, zakaj se je, ko je TAM klecnil, vse skupaj 

začelo drugače. Vedno je dana izbira. Ali sprejeti novo dej-

stvo, spremeniti sebe ali storiti nič, se sprijazniti z morečim 

nadaljevanjem propadle preteklosti, se vdati kolektivnemu 

porazu ali se odločiti za težjo pot, na glavo postaviti neper-

spektivno podobo in se predati mukotrpnim spremembam. 

Spodbudno pa je, če so zbrani ljudje, ki delo sprejemajo kot 

zanimivo dogodivščino.

Ko je prenehal poslovati TAM, je bila na vidiku smrt te lo-

kacije. Pa smo ji zagodli. Proizvodni prostori, kjer ponovno 

brbota življenje ljudi in strojev, nas sprejemajo s širokim nas-

mehom. Naj živi Cona Tezno in naj ji bo dana večja moč, kot 

jo imamo mi, ki jo soustvarjamo.

Naj živi Cona
Gorazd Bende, 

direktor PPC Tezno

Maribor, junij 2019
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25 LET BOLŠJEGA SEJMA NA TEZNEM

Začelo se je 4. junija 1994 in od 
takrat so nedeljski dopoldnevi pri 
marsikom rezervirani za obisk bol-
šjega ali kramarskega sejma. Ideja 
za sejem se je razvila spontano. Na 
parkirnem prostoru so začeli zbirati 
in prodajati starine, v nekaj letih se 
je razširil in danes »bolšjak« ponu-
ja obiskovalcem možnost prodaje 
in nakupa novih in starih izdelkov, 
sadik, sadja in zelenjave ter različ-
nih domačih pridelkov. Iz sejma na 
parkirišču in kolesarnici je dogodek 
prerasel v veliko vsakotedensko 
prireditev z okoli 200 prodajalci in 

tisočimi obiskovalci. Bolšji sejem 
je na tej lokaciji v Sloveniji edin-
stven. Kot pravi oče tezenskega 
kramarskega sejma Milan Lovec, 
lahko bolšji sejem danes uvrščamo 
med pomembnejše gospodarsko-
-družbene prireditve, saj v zadnjih 
dveh letih beležijo precejšnji porast 
obiska. »Obiskujejo nas ljudje iz ce-
lotne Slovenije, prihajajo tudi iz so-
sednje Avstrije, nad čimer se ne pri-
tožujejo niti prodajalci. »Bolšjak« 
pa nekaterim pomeni tudi druženje 
in srečevanje s prijatelji, znanci, ki 
se običajno dlje časa ne vidijo.

MALA PEKARNA HLEBČEK PRAZNUJE 
1. OBLETNICO

Septembra bo minilo eno leto odkar 
je ob glavni cesti skozi Cono Tezno 
z nami Hlebčkova Mala pekarna. 
Pekarna, ki ponuja dnevno sveže 
pekovske izdelke, okusne in zdrave 
sendviče in po novem tudi osvežil-
ne solate je za večino zaposlenih v 
Coni Tezno nepogrešljiv postanek 
za jutranji prigrizek ali malico. Vlju-
dno vabljeni!

Na slavnostni akademiji ob 20-le-
tnici Cone Tezno je mariborski žu-
pan Saša Arsenovič povedal tudi 
nekaj o projektih, ki jih bo MOM 
izvedla na območju cone. Pou-
daril je tri, vsi se pa nanašajo na 
ureditev cest. 

»MO Maribor si v sodelovanju 
s pristojnim ministrstvom in 
drugimi deležniki prizadeva za 
ureditev Poslovne cone Tezno v 
moderno industrijsko in tehno-
loško cono, ki bo zgled sodobnim 
poslovnim conam po Evropi. Za-
radi hitrejše izvedbe Ceste S-J-3 
smo projekt v okviru Dogovora za 
razvoj regij razdelili na dva dela. 
Meseca junija tako oddajamo po-
polno vlogo za cesto S-J-3 Mini-
strstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, ki bo podalo sklep o 
sofinanciranju. Glede na to, da že 
imamo izbranega izvajalca in da 
pričakujemo hitro potrditev sofi-
nanciranja, je predviden začetek 
del konec leta 2019. 

Za drugi del projekta, ki se nave-
zuje na Cesto K5-K8, bomo v je-
seni poslali neformalno vlogo Mi-
nistrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Nadaljnja časovnica 
projekta je odvisna od prejema 
odločitve pristojnega ministrstva 
in od sondiranja terena. Po trenu-
tni časovnici pričakujemo prav-
nomočno gradbeno dovoljenje 
do decembra 2019 in zaključek 
gradnje do septembra 2020.

Za cesto na Ledino Direkcija Re-
publike Slovenije (DRSI) za in-
frastrukturo usklajuje dokumen-
tacijo, v pripravi je pogodba o 
sofinanciranju med MO Maribor 
in DRSI.« 

UREDITEV CEST 
V CONI

Foto: Marko Pigac
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Piše: Maja Vintar

Čas je prepočasen za tiste, ki čakajo in 
prehiter za tiste, ki se bojijo. Tistemu, 
ki zna počakati, pa čas vse prinese.

20 let ene izmed 
največjih poslovnih 
con v Sloveniji

Cona Tezno je nastala na temeljih 
pogumnih posameznikov, ki so 
verjeli v nekaj večjega. Na rame-
nih tistih, ki so si upali razmišljati 
velikopotezno. Z delom tistih, ki 
niso obupali, temveč upali na boljši 
jutri. 

 PA ZAČNIMO NA ZAČETKU. 
Na 75 hektarjih se aprila 1941 na Te-
znem začeli graditi nemško Tovarno 
letalskih motorjev. Sedež podjetja 
Flugmotorenwerke-Ostmark GmbH 
je bil na Dunaju. Gradnjo so vodili 
strokovnjaki iz nemškega rajha ter 
uporabili delavce iz Maribora in šir-
še okolice, britanske in francoske 
vojne ujetnike ter prisilne delavce 
iz Ukrajine, Poljske in Češke. Hkra-
ti so gradili tri proizvodne objekte, 
kurilnico, kuhinjo, stanovanjske 
barake za delavce in še električni 
daljnovod, priključek na železniško 
progo, kanalizacijo, cesto in vodo-
vod. 14. aprila 1942 je inšpekcija za 
oboroževanje v Salzburgu tovarno 
razglasila za »varovani objekt« in 
jo uvrstila v najvišjo stopnjo varo-
vanja. Julija 1944 je bilo zaposle-
nih 7.105 delavcev, od tega jih je 
bilo 4.278 vključenih v proizvodni 

program, preostali so sodelovali pri 
gradbenih delih. V tovarni so v letih 
1941–1945 delali delavci 14 nacio-
nalnosti: Britanci, Bolgari, Francozi, 
Grki, Italijani, Hrvati, Romuni, Srbi, 
Slovaki, Čehi, Ukrajinci, Madžari, 
Nemci in Slovenci. Tovarna letalskih 
motorjev je od januarja 1944 do 
marca 1945 doživela devet zave-
zniških bombnih napadov. Da ne bi 
bila ogrožena proizvodnja, so jeseni 
1942 začeli snovati idejo o podze-
mnih rovih. Že na pomlad 1943 je 
bila gradnja pri koncu. Podzemni 
rovi se razpredajo na površini 8.512 
m2 in so 15 m pod zemljo. 

8. maja 1945 je tovarno zasedla 
osvobodilna vojska, upravljanje je 
prevzela enota slovenskega osvo-
bodilnega gibanja. 31. decembra 
1946 je jugoslovanska vlada spre-
jela dokument o preimenovanju 
Tovarne letalskih delov v Tovarno 
avtomobilov Maribor Tezno, ki sta 
ga podpisala Josip Broz Tito in mi-
nister za industrijo Boris Kidrič. Leta 
1947 je bil potrjen logotip Tovarne 
Maribor Tezno s tremi krogi in pe-
terokrako zvezdo v sredini, ki ga je 
oblikoval arhitekt Černigoj in je ve-

Jubilej smo 
obeležili s 
slavnostno 
akademijo.

Poslovno proizvodna cona Tezno
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 mag. Jože Protner, 
predsednik Sveta 
Zavoda PPC Tezno, 
Saša Arsenovič, 
župan MOM, 
Gorazd Bende, 
direktor Zavoda PPC 
Tezno
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ljal do konca 
obstoja TAM-a. 
Sredi petdesetih 
let je imel TAM 3.414 
delavcev, TAM je bil tudi edi-
na tovrstna tovarna avtomobilov v 
Jugoslaviji, na svetu jih je bilo 14. 
Leta 1975 je podjetje sodelova-
lo z več kot 200 kooperanti. Leta 
1986 je bilo v TAM-u proizvedeno 
200.000. vozilo, v tovarni je bilo za-
poslenih 8.175 oseb. Leta 1988 je 
TAM prizadela izguba naročil za JLA 
in jugoslovanski trg. 3. junija 1996 
je bil razglašen stečaj TAM-a d. d.

Tukaj pa se začne pisati zgodba 
Cone Tezno. Dne 9. junija 1999 je 
Konzorcijsko pogodbo za nakup 
premoženja TAM-a podpisal takra-
tni mariborski župan Boris Sovič, 
22. junija 1999 pa v imenu Sloven-
ske razvojne družbe še predsednik 
uprave dr. Bogdan Topič. S pogodbo 
je bil ustanovljen konzorcij s sede-
žem na Ptujski cesti 184 v Maribo-
ru. Njegov namen sta bila združitev 
interesov fizičnih in pravnih oseb 
ter enoten nastop pri nakupu pre-
moženja TAM-a. Cilj konzorcija pa je 
bil, da celotna industrijska cona Ma-
ribor Tezno zaživi kot proizvodno-
-obrtno-storitvena cona, kjer bodo 
urejeni lastništvo vseh prihodnjih 
lastnikov, infrastruktura, skupne po-
vršine ter urejen način upravljanja z 
njimi, ohranitev delovnih mest, re-
vitalizacija proizvodnje in zmanjša-
nje brezposelnosti ter oživitev ma-
riborskega in s tem posredno tudi 
slovenskega gospodarstva. 

31 podpisnikov je nekaj dni kasneje 
podpisalo še Dodatek št. 1 h kon-

zorcijski pogodbi, in sicer z name-
nom ureditve medsebojnih pravic 
in obveznosti ter zaradi razdelitve 
premoženja, ki je bilo kupljeno s 
kupno pogodbo oz. zaradi definira-
nja skupnega premoženja vseh čla-
nov konzorcija. Kot vodja konzorcija 
je bil določen Anton Čokl. Konzorcij 
je imel tudi svoj Svet konzorcija. 
Njegov predsednik je postal mag. 
Jože Protner, v tistem času tudi po-
džupan Mestne občine Maribor. Slo-
vensko razvojno družbo je kot član 
Sveta Konzorcija zastopal Milan 
Cerar, BIS-MARK pa Silvo Podgoršek, 
RTI Robert Kogler in MPP družbo 
Gorazd Bende. 

8. septembra 2000 se je v Poslovni 
register Republike Slovenije vpi-
salo ime Zavod poslovno proizvo-

dna cona 
Tezno. Mag. 

Jože Protner je 
funkcijo predsedni-

ka Sveta Konzorcija zame-
njal za funkcijo predsednika Sve-

ta Zavoda PPC Tezno, ki jo vestno 
opravlja še danes. Prvi direktor Za-
voda je bil Žarko Logar, vendar le za 
zelo kratek čas. Funkcijo je prevzel 
Anton Čokl in jo opravljal do 2. no-
vembra 2004, ko je na mesto direk-
torja Zavoda poslovno proizvodna 
cona Tezno sedel Gorazd Bende, ki 
že 15 let uspešno krmari in pelje 
zgodbo Cone Tezno.

20 let je preteklo od takrat, ko so 
ljudje z vizijo začrtali zgodbo Cone 
Tezno. V petek, 31. maja 2019, smo 
v Zavodu PPC Tezno s slavnostno 
akademijo ta jubilej primerno obe-
ležili. Akademija se je odvila pod 
naslovom Poklon preteklosti. Zave-
damo se namreč, da brez dela v pre-
teklosti danes v coni ne bi poslova-
lo 220 podjetij in ne bi tukaj dela 
našlo več kot 3.600 zaposlenih. Z 
uvodnim govorom je zbrane nago-
voril mariborski župan Saša Arse-
novič, ki je poudaril pomen Cone in 
številnih podjetij v njej za mesto in 
širše. Sam je ponudil roko podpore 
predvsem pri komunalnem urejanju 
cone, da se bo lahko še bolj razmah-
nila na širšem prostoru in razvojno 
v smeri novih tehnologij. 

Mag. Robert Kogler, podpredsednik 
Sveta Zavoda, pa je kronološko na-
nizal veliko dejstev o nastanku in 
delovanju Konzorcija ter poudaril 
pomen prvega strumnega moža 
v ekipi, Toneta Čokla. Predsednik 

Danes v coni 
posluje

220 podjetij in 
več kot 3.600 
zaposlenih.
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Lokaciji z bogato industrijsko dediščino
smo vrnili košček stare slave.

Sveta Zavoda od ustanovitve pa do 
današnjih dni, mag. Jože Protner, se 
je ob jasno izraženem prepričanju 
o nadaljnjem razvoju Cone spom-
nil njenega začetka, anekdote, kako 
je na prvi seji sveta Zavoda postal, 
zaradi kasnega prihoda na sejo, »po 
kazni«, njen predsednik …

Direktor Zavoda PPC Tezno Gorazd 
Bende pa je še posebej poudaril po-
men in moč sodelovanja, povezova-
nja, ekipni duh, ki preveva Cono, ter 
povedal, da si bomo v Zavodu tudi 
v prihodnje prizadevali biti spodbu-

jevalec razvoja in poslovnega po-
vezovanja podjetij v coni, da bomo 
skrbeli za njeno promocijo in jo za-
stopali pred mestnimi oblastni in z 
mestom v širšem prostoru. 

Lokaciji z bogato industrijsko dedi-
ščino smo tako vrnili košček stare 
slave. Vendar pa se tukaj ne bomo 
ustavili. Skupaj pletemo verigo, ki 
pa z leti postaja vedno močnejša 
in daljša. To 20-letnico označujemo 
kot mejnik in smo jo temu primerno 
obeležili. 

Vendar se s tem v Coni Tezno ne 
spreminja nič. Še naprej bomo zdru-
ževali, povezovali interese, cono 
razvijali tako infrastrukturno kot 
programsko. V Zavodu poslovno 
proizvodna cona Tezno si bomo še 
naprej prizadevali služiti interesom 
podjetij v Coni in jih razbremeniti 
tudi z na videz nepremagljivimi pre-
prekami. 
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Skupaj s podjetjem Evra smo oblikovali dogodek 
ob podelitvi certifikata Work Live Balance. 

Ugotovili smo, da bi bilo primerno, če za 
začetek te nove zgodbe nagrajencem 

izročimo nekaj unikatnega. 

Takoj se je porodila ideja, da k sodelovanju povabi-
mo Univerzo v Mariboru. Oglasili smo se v Službi 
za prenos znanja in tehnologij, kjer so nas hitro 

povezali z Laboratorijem za inženirsko oblikovanje. Svo-
jo idejo o oblikovanju kipca, ki bo odražal usklajeva-

nje poklicnega in zasebnega časa ter opredeljeval 
tudi prostor Cone Tezno in njene zgodovine, smo 
predstavili vodji laboratorija doc. dr. Sonji Šterman 
in njenemu sodelavcu doc. dr. Jasminu Kaljunu. 
Kmalu so bile pripravljene idejne zamisli. Dodal jih 
je še asist. dr. Andrej Cupar. Ob predstavitvi smo 
bili več kot presenečeni nad njihovim ustvarjal-
nim razmišljanjem. 

Vsaka ideja je imela svojo zgodbo in vsaka se je v 
našo vpletala odlično. 

Odločili smo se za kipec, ki ga je zasnoval doc. dr. 
Jasmin Kaljun. Poimenoval ga je BrezČasNost. 

Opisal pa ga je takole:
Čas je nedvomno zaznamoval območje Cone Tezno. 

S prvimi načrti za proizvodnjo aluminijastih kompo-
nent zračnih plovil je bila postavljena osnova za ra-

zvoj industrije. Industrije, ki je brezčasna. Proizvodi te 
industrije so živeli, živijo in bodo živeli.

Kipec BrezČasNost je zasnovan kot rekviem »starim časom«, 
ko s svojimi elementi spominja na nekdanji ponos Maribora, 

hkrati pa z ornamentom predstavlja »zero waste« – usmeritev 
tistega časa.

Časovna zanka, ki jo vidimo v »Stolpu«, predstavlja neskončnost časa. 
Tisto neskončnost, ki predstavlja novo rojstvo po nečem, čemur posvetimo 

rekviem.

Časovna 
zanka, ki 
jo vidimo v 
»Stolpu«, 
predstavlja 
neskončnost 
časa.

Univerza in gospodarstvo
Oblikovanje kipca – 

BrezČasNost



Podjetje EVRA je s partnerskim za-
vodom Cona Tezno Maribor in me-
dijskim pokroviteljem revijo Direk-
tor 22. maja 2019 v hotelu Mond 
v Šentilju podelila prve certifikate 
podjetjem in direktorjem, ki so se iz-
kazali z najboljšo uravnoteženostjo 
poslovnega in zasebnega življenja. 
Analizo podatkov je pripravil Center 
za raziskovalno in strokovno psi-
hološko dejavnost CePSI (Oddelek 
za psihologijo FF UNI Maribor). Do-
godek je podprla Slovenska kadro-
vska zveza. Njen predsednik Gregor 
Rajšp je kot slavnostni gost na do-
godku med drugim razkril tudi svoj 
recept za uspešno uravnavanje po-
slovno-zasebnega vidika življenja. 
 
Med finaliste za najpodjetje so se 
uvrstila podjetja Tobačna Ljubljana, 
DB Schenker, Preteks in Egal. Zmaga 
je letos pripadla logistu DB Schen-
ker, ki ga v Sloveniji vodi direkto-
rica Valerija Špacapan Friš. Zmago 
za najdirektorja si je z najboljšim 
rezultatom med posamezniki pri-
dobila Monika Teran, direktorica 
kadrovskega področja za Adriatic pri 
Tobačna Ljubljana. Vodja raziskave, 
psihologinja Lara Delić, sodelavka 
podjetja EVRA, je povedala: “Ve-
seli smo, da so statistični rezultati 
potrdili to, kar smo pričakovali: di-
rektorji, ki imajo dobro urejeno za-
sebno življenje, so tudi boljši vodje 

v svojih delovnih okoljih.” Simona 
Lobnik Ambrožič, direktorica pod-
jetja EVRA, ki se ukvarja z razvojem 
kadrov in svetovanjem, je poudarila 
pomembnost raziskave, ki je bila v 
slovenskem prostoru opravljena 
prvič: “Rezultati so pokazali, da je 
potrebno na tem področju še veli-
ko razvoja in z nadaljevanjem raz-
iskave nameravamo dolgoročno 
opazovati dogajanja v podjetjih ter 
med vodstvenim kadrom.” Gorazd 
Bende, direktor zavoda Cona Tezno 
je še poudaril:” Vedno bolj se zave-
damo, kako pomembni so kadri za 
uspešnost podjetja in prav takšne 
raziskave nam pomagajo pri tem, 
da se naučimo biti še uspešnejši.” 
 
Posebno pozornost so na podelitvi 
vzbudili tudi zmagovalcem name-
njeni unikatni kipci, ki so jih zasno-
vali v Laboratoriju za industrijsko 
oblikovanje službe za prenos znanja 
in tehnologij Univerze v Maribo-
ru, izdelali pa v Orodjarni Imenšek. 
 
Dogodek je povezovala modera-
torka Anita Mlakar, za glasbeno po-
pestritev je poskrbel trio Artistic, 
izvedbo dogodka pa so podprli 
sponzorji Joseph Ribkoff, Oblačila 
Luna, Dior, Pokica, Orodjarna Imen-
šek, J. Hornig, Qweb, Life of Wood, 
Arhides in Služba za prenos znanja 
in tehnologij Univerze v Mariboru.

Prvič v Sloveniji
podelili certifikate Work&Life Balance

Aluminijasta baza je sveža, čista in 
prvinska. Danes svetleča, čez čas pa 
postane obložena z žlahtno prevle-
ko, za katero poskrbi aluminij sam.

Zlata krona, nadgradnja baze, je na-
tančno načrtovana igra zank, mate-
rializirana s tehnologijo sodobnega 
časa, tehnologijo, ki je v svojem 
svetu tako primarna, da jo uporab-
nik razvija sam. Tiskani osnovi je 
dodana barva, v opomin »zlatim 
časom« …

V zlati kroni se skriva še ena zanka, 
brezčasna zanka TAM-a.

Da pa bi bilo sodelovanje popolno, 
smo v Coni Tezno poiskali tudi pod-
jetje, ki bi lahko kipec izdelalo. Bra-
ta Imenšek iz Orodjarne Imenšek 
sta seveda takoj pristopila k projek-
tu, sprejela za njih malo drugačen 
izziv in s svojo ekipo v zelo kratkem 
času kipec tudi izdelala. 

S končnim izdelkom smo bili vsi 
zelo zadovoljni. 

BRATA IMENŠEK IZ 
ORODJARNE IMENŠEK

11 povezujemo uspešne



Poslovno - izobraževalni zajtrk

Na tradicionalnem poslovno – izobraževal-
nem zajtrku, ki jih organizira podjetje EVRA 
d.o.o. skupaj s sodelavci zavoda Cona Tezno 

smo junija gostili glavnega inšpektorja za delo Re-
publike Slovenije Jadranka Grlića. Predavalnica 
hotela INN, kjer so nas gostoljubno sprejeli, je bila 
skoraj pretesna za množico direktorjev in ostalih 
vodilnih kadrovskih strokovnjakov, ki so imeli pri-
ložnost iz prve roke dobiti odgovore na aktualna 
vprašanja in dileme. Nekaj različnih pogledov pa 
so, kot je že običajno na teh srečanjih, udeleženci 
izmenjali tudi ob prijetnem druženju in okusnem 
zajtrku, ki ga je pripravila ekipa hotela INN v nepo-
sredni bližini naše Cone.

Ko na vrata potrka
delovni inšpektor

Igor Ambrožič - izvršni direktor EVRA d.o.o., 
Gorazd Bende - direktor zavoda Cona Tezno, 

Simona Lobnik Ambrožič - direktorica EVRA d.o.o., 
Jadranko Grlić – glavni inšpektor za delo RS

ORGANIZATORJI DOGODKA 
Z GOSTOM

Glavnemu inšpektorju za delo RS Jadranku Grliću je 
prisluhnila polna predavalnica direktorjev, prokuristov in 

kadrovskih strokovnjakov.

MNOŽICA POSLUŠALCEV

OSREDNJI GOST

 Inšpektor Grlić je odrito spregovoril o težavah in izzivih, 
ki jih inšpektorji zaznavajo pri obiskih v podjetjih. Tudi 
vprašanja občinstva so pokazala, da je tema delovne 

zakonodaje in delovnih razmerij vedno aktualna.
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 KLJUČNE RAZLIKE

Po »starem« 
Minimalna višina = minimalna 
plača (886,63 evra)
Oprostitev plačila prispevkov 
do višine 70 % povprečne bru-
to plače
Obračuna in plača se dohod-
nina (ne glede na višino)

Po »novem« (2019)
Minimalna višina = minimalna 
plača (886,63 evra)
Oprostitev plačila prispevkov 
do višine 100 % povprečne 
bruto plače

Če se bo delodajalec odločil izpla-
čati regres podobno kot v preteklih 
letih, torej npr. v višini 70 % (1.190 
evrov) od povprečne bruto plače 
1.700 evrov, se zanj strošek izpla-
čila ne bo spremenil. Bo pa pridobil 
zaposleni, in sicer (pri 25-odstotni 
stopnji dohodnine) 297 evrov, saj 
bo bruto znesek enak neto znesku.

 NEKAJ TEHNIČNIH TEŽAV
V zvezi z izplačili lahko delodajalci 
še pričakujejo nekaj težav. V uvodu 
bo onemogočeno oddajanje obraz-
cev REK za izplačilo regresa, vendar 
FURS pričakuje, da bo zadeva ureje-
na v kratkem.

 KAJ PA, ČE STE REGRES ZA LETO 
2019 IZPLAČALI PRED MAJEM?
V skladu z zakonodajo mora biti 
regres izplačan (razen v posebnih 
pogojih) do 30. junija 2019. Ne-
katera podjetja so to tudi letos že 
uredila. Minister Andrej Bertoncelj 
obljublja, da bodo vsi, ki so regres 
v celoti ali delno že izplačali pred 
sprejetjem nove zakonodaje, prep-
lačilo dobili povrnjeno. Predvido-
ma naj bi odločbe o vračilu dajatev 
FURS izdal do 30. junija, vračilo pa 
naj bi izvedel do konca julija 2019.

Vračila bo FURS izvedel po uradni 
dolžnosti, in sicer bodo akontaci-

ja dohodnine in prispevki delavca 
vrnjeni neposredno zaposlenemu, 
prispevki delodajalca pa delodajal-
cu. Pozorni morajo biti tisti, katerih 
skupni znesek preveč plačane ob-
veznosti ne bo presegal 10 evrov. V 
takem primeru bo moral zavezanec 
podati posebno zahtevo za izplači-
lo.

 SMISELNOST IZPLAČILA 
»MAKSIMALNEGA« REGRESA
Delodajalce pogosto zasačimo pri 
tarnanju, kako bi zaposlenim si-
cer želeli izplačati več, vendar je 
obremenitev plač z dohodnino in 
prispevki, delodajalca in delavca, 
tako visoka, da se višji bruto zne-
sek na koncu izrazi celo v nižjem 
neto izplačilu delavcu. Ponujena je 
zelo lepa možnost, kako zaposlenim 
izplačati več brez dodatnih davščin 
in prispevkov. Delodajalcem predla-
gam, da jo izkoristijo.

Avtorica: Mateja Ahej, Targo finance

Kot se je napovedovalo že nekaj mesecev, bomo že za leto 2019 lahko 
izplačali regres pod ugodnejšimi pogoji, sprejeta je bila namreč novela 

zakona o dohodnini in zakona o pokojninskem zavarovanju. Noveli 
odpravljata plačilo dohodnine in prispevkov za izplačane zneske do višine 

100 % zadnje objavljene povprečne bruto plače.

Regres pod 
ugodnejšimi pogoji
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CONA TEZNO JE ZBIRALA 
ZAMAŠKE IN PAPIR ZA GALA

ŠPORTNI CENTER 
BARADA

Petletni Gal Šteflič iz Dupleka se je 
rodil z redko deformacijo, zato ne 
more normalno uporabljati skle-
pov v komolcih, ker sta koželjnica 
in podlahtnica zaraščeni. Dlani 
zato ne more obrniti za več kot 
30 odstotkov, rok ne more izteg-
niti do konca ali jih obrniti tako, 
da bi bili dlani obrnjeni navzgor. 
Njegova težava je edinstvena v 
Sloveniji. Ljubljanski ortoped, je 
svetoval, naj si poiščejo pomoč v 
tujini. A zapletlo se je pri plačilu. 
Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
ZZZS) je najprej odobril pregled 
za drugo mnenje pri strokovnjaku 
na Dunaju, ki je dejal, da s svojimi 
posegi ob tovrstnih deformacijah 
Galovega stanja ne more spreme-
niti, zato je poseg odsvetoval. Te-
daj je bil deček star dve leti. Toda 
starši niso obupali.  Med iskanjem 
najboljše rešitve za svojega otroka 
so samoplačniško obiskali še dr. 
Drora Paleyja, ameriškega strokov-
njaka za redke deformacije kosti 
pri otrocih. Ker pogosto pomaga 
evropskimi pacientom, so se z njim 

lahko srečali v Avstriji. Rekel je, da 
bi dečkove roke nekoliko porav-
nal in mu z vijaki omogočil boljše 
gibanje rok v obe smeri. Z njego-
vim izvidom so se znova obrnili 
na ZZZS, ki je zdravljenje zavrnil, 
ker da niso bile izčrpane možnosti 
zdravljenja v Sloveniji. Zoper od-
ločbo ZZZS so se pritožili, saj so 
želeli na zdravljenje k ameriškemu 
strokovnjaku, ki jim je edini za-
gotovil, da lahko Galu pomaga. In 
tako se štiriletna zgodba končuje 
s tožbo ZZZS in zbiranjem denarja 
za poseg v ZDA. Dobrih 100.000 
evrov morajo zbrati. Cona Tezno 
je za Gala zbirala zamaške in papir. 
Kako lahko pomagate vi?
Društvo Maus bo donacije za Gala 
zbiralo na svojem transakcijskem 
računu. V prihodnjih tednih bodo 
odprli tudi SMS-linije, izvajajo 
dobrodelne dogodke, kjer zbirajo 
denar za Galovo operacijo. Podatki 
za nakazilo: Društvo MAUS, Kacova 
ulica 1, Maribor, IBAN SI56 6100 
0000 7087 846, Delavska hranil-
nica, d.d., Ljubljana. S pripisom za 
Gala. 

z novo pridobitvijo - 
fitnesom na prostem.
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ŠTEJEJO SEKUNDE

Cona Tezno je 17. maja znova orga-
nizirala krvodajalsko akcijo avtobu-
su za odvzem krvi Centra za trans-
fuzijsko medicino UKC Maribor. 
Darovanje krvi je gotovo ena najple-
menitejših oblik pomoči sočloveku. 
S številom krvodajalcev se Slove-
nija uvršča v evropsko povprečje, 
najpomembnejše pa je, da smo po 
podatkih Zavoda RS za transfuzijsko 
medicino glede preskrbe s krvjo sa-
mozadostni. V Coni Tezno je kri da-
rovalo 20 darovalcev. 

Akciji se je pridružila tudi RKS – Ob-
močno združenje Maribor. Udele-
ženci so se lahko vpisali v bazo da-
rovalcev organov in tkiv.

Predstavila se je še Dispečerska 
služba zdravstva – DCZ Maribor. 
Člani so navzočim pokazali temeljne 
postopke oživljanja in jih strokovno 
vodili skozi postopek oživljanja z 
AED. Ko gre zares, štejejo sekun-
de. Če se človeku ustavi srce in mu 
nihče ne pomaga, umre v približno 
10 minutah (možnost preživetja 
je vsako minuto manjša za 10 %), 
možgani pa se začnejo nepopravlji-
vo okvarjati že po nekaj minutah. 
Hitreje kot začnemo oživljati, več 
možnosti za preživetje ostane. Stro-
kovnjaki si želijo, da bi človeka prvič 
stresli z električnim sunkom v 3–5 
minutah od trenutka, ko se zgrudi, 
tega pa seveda reševalna ekipa z 
rešilcem ne zmore. Na spletni strani 
www.conatezno.si/aed je zemlje-
vid z označenimi nameščenimi eno-
tami AED po Coni Tezno in bližnji 
okolici. Poglejte, morda boste lahko 
komu rešili življenje. 

 KLIC NA 112
Kadarkoli kličemo na številko 112 
in potrebujemo pomoč službe nuj-
ne medicinske pomoči (NMP), si pri 

oblikovanju sporočila pomagamo z 
naslednjimi vprašanji:
• Kdo kliče?
• Kaj se je zgodilo?
• Kje se je zgodilo?
• Kdaj se je zgodilo?       
• Koliko je ponesrečencev in kdo 

so?
• Kakšne so poškodbe?
• Kakšne so okoliščine na kraju 

nesreče?
• Kakšno pomoč potrebujemo?

Dispečer po navodilih svetuje klica-
telju, kako naj počaka na prihod in-
tervencijske ekipe. Nekdo mora os-
tati ob poškodovancu ali nenadno 
obolelem in mu dati prvo pomoč v 
skladu z navodili, druga oseba pa 
naj počaka ekipo tako, da:
• zapre domače živali (še zlasti 

psa, mačke, eksotične živali …);
• odklene in odpre vhodna vrata, 

ograjo;
• počaka reševalce ob cesti pred 

hišo;
• čaka z dvigalom v stanovanj-

skem bloku;
• počaka na dogovorjenem križi-

šču ali ob objektu;
• ponoči osvetli hišo, stopnišče;
• z baterijsko svetilko pomaha 

intervencijski ekipi. 

Prva pomoč, ki jo dajo prisotni na 
kraju dogodka in čim prej po do-
godku, je v posameznih primerih 
bistvenega pomena za preživetje 
poškodovanih/nenadno obolelih.

KRVODAJALSTVO V ŠTEVILKAH 

V Sloveniji v povprečju letno 
beležimo okoli:

 1180 krvodajalskih akcij,

380
terenskih 
krvodajalskih akcij,

45 %

krvi zberemo 
na terenskih 
krvodajalskih 
akcijah po vsej 
Sloveniji,

97 000 odvzemov krvi,

200 000
pripravljenih 
komponent krvi,

110 000
prijavljenih 
krvodajalcev,

10 % novih krvodajalcev,

62 000 krvodajalcev:  
60 % jih kri daruje 
1-krat, 
28 % jih kri daruje 
2-krat, 
10 % 3-krat in  
2 % jih darujeta kri 
4-krat na leto.

 Med krvodajalci je:

34 % žensk in  
66 % moških.

(Vir: http://www.ztm.si/krvodajalstvo/
krvodajalstvo-v-stevilkah/) 
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Senat Univerze je na svoji seji 26. marca 2019 na pobudo treh 
članic podal soglasje na ustanovitev Centra za pametna mesta 
in skupnosti na Univerzi v Mariboru (UM:CPMS) Ustanovitelji-
ce so Fakulteta za logistiko, Fakulteta za elektrotehniko, raču-

nalništvo in informatiko ter Fakulteta za varnostne vede. 

Cona Tezno postaja
“pametna cona”

UM:CPMS je platforma, ki povezuje gospodarstvo, 
raziskovalne organizacije, mestne in občinske 
skupnosti ter druge deležnike, usmerjene v razvoj 

in aplikacijo visokotehnoloških rešitev za pametna mesta 
in skupnosti ter pametne specializacije. V širšem regij-
skem mednarodnem prostoru bo UM:CPMS prepoznaven 
in cenjen primer univerzitetnega iniciatorja razvoja proi-
zvodov, storitev in vsebin pametnih mest in skupnosti ter 
trajnostnega razvoja mest in skupnosti.

Na sedežu Univerze v Mariboru je potekala 
predstavitev prvega pilotno-izvedbe-
nega projekta – Pametna mestna 
platforma Univerze v Mariboru. 
Predstavljen je bil tako imeno-
vani živi laboratorij, v katerem 
se bodo testirale rešitve pa-
metnih tehnologij v real-
nem času in v katerega so 
vključeni različni deležni-
ki. Vzpostavljeni so pilotni 
ekosistemi: Univerzitetni 
kampus, Staro mestno je-
dro, Smetanova ulica, Po-
slovna proizvodna cona 

Tezno in Center za sekundarne surovine. Cilj je uvajanje 
tehnologij tako za optimizacijo poslovnih modelov delež-
nikov kot tudi za kakovostnejše bivanje občanov oziroma 
trajnostni razvoj skupnosti. Sistem bo na primer Snagi 
Maribor, kot deležniku platforme UM:CPMS, po izračunih 
optimiziral poti, kar pomeni do 168 voženj manj letno, do 
4.370 litrov manj goriva letno, do 14 ton manj izpustov 
CO₂ letno, do 7,5-krat manj izpraznjenih zabojnikov 
dnevno. Zabojniki imajo tudi estetski videz, ki je prijazen 

do uporabnikov, manj bo povzročenega hrupa, 
spremljali bodo polnost, temperature in 

PAYT. 

 PAMETNA CONA – KAJ JE ŽE 
IN KAJ ŠE BO

Center za pametna mesta 
in skupnosti na Univerzi v 
Mariboru je v sredo, 12. 
junija, organiziral že dru-
go strokovno srečanje 
pilotno-izvedbenega 
projekta. Na njem se je 
s projektom predstavi-
la tudi Cona Tezno.  



PAMETNA 
ULICA

Pametno - dinamično parkiranje

Sistem samooskrbe, učinkovita raba energije

Pametni vodni, električni števci v aktivnem omrežju

Okoljska senzorika

Trajnostna e-mobilnost

Pametna razsvetljava

Pametni zbiralniki odpadkov

V okviru pilotno-iz-
vedbenega projekta 
platforme UM:CPMS je 
bila v Poslovno proizvodni 
coni Tezno kot deležniku 
Pametne mestne platforme 
UM:CPMS izvedena postavitev 
prvega pametnega zbiralnega 
sistema za zbiranje odpadkov v 
Sloveniji (Smart ECOdip), ki komu-
nicira s pomočjo pametnih tehnologij 
s platformo UM:CPMS in platformo Snage 
Maribor.

V nadaljevanju bo naša cona postala prva v Sloveniji, ki 
bo opremljena z dvema baterijskima senzorjema za meritev 
vsebnosti prašnih delcev. Spremljali bomo torej okoljsko senzoriko. 
Cona bo dobila tudi pametno razsvetljavo, pametne vodne števce in pametne električne števce. Urejeno bo pametno – di-
namično parkiranje, sistem samooskrbe v smislu učinkovite rabe energije. E-polnilnice cona že ima, vendar se bo tudi na 
tem področju izpopolnila. Vse to pa bo prikazano na informativnih tablah.

V coni smo v okviru 
pilotno-izvedbenega 
projekta platforme 
UM:CPMS postavili 
prvi pametni zbiralni 
sistem za zbiranje 
odpadkov v Mariboru.

PAMETNA 
ULICA

Pametno - dinamično parkiranje

Sistem samooskrbe, učinkovita raba energije

Pametni vodni, električni števci v aktivnem omrežju

Okoljska senzorika

Trajnostna e-mobilnost

Pametna razsvetljava

Pametni zbiralniki odpadkov

PAMETNA 
ULICA

Pametno - dinamično parkiranje

Sistem samooskrbe, učinkovita raba energije

Pametni vodni, električni števci v aktivnem omrežju

Okoljska senzorika

Trajnostna e-mobilnost

Pametna razsvetljava

Pametni zbiralniki odpadkov
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“Stavimo na
znanje”

Podjetje Arhides letos praznuje 10. obletnico delovanja. Ekipa uspo-
sobljenih in izkušenih IT-strokovnjakov svojim naročnikom že vsa leta 
zagotavlja ustrezno informacijsko infrastrukturo za učinkovito in ne-
moteno poslovanje. Le-ti so inovativni, drugačni in predvsem vedno 

željni novega znanja, kar je njihova ključna prednost na trgu.

Piše: Meta Bobnar
Pogovarjali smo se z direktorjem podjetja Miranom Baumom

»Verjeti je treba, da se “da”, 
biti iznajdljiv in vztrajen.«

DIREKTOR PODJETJA 
MIRAN BAUM

Projektni inženiring
Izobraževanje

Štiri glavne panoge poslovanja podjetja Arhides

10. LET DELOVANJA 
PODJETJA

Gostovanje oz. hosting
Arhides Asistenca
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 PREDSTAVITEV PODJETJA
Podjetje Arhides se ukvarja z dolgo-
ročnimi rešitvami za svoje kupce na 
področju razvoja IT-okolja, projek-
tnega vodenja, podatkovnih centrov, 
brezžične komunikacije, virtualizaci-
je strežnikov, sistemske podpore in 
varnostnih rešitev. Veliko pozornosti 
v podjetju namenjajo izobraževanju 
in tako v sklopu svojih storitev po-
nujajo tudi izobraževanja in izvaja-
nje tehničnih delavnic na področju 
informacijskih tehnologij. Na vpraša-
nje, kaj jim je pomembno pri poslov-
nem sodelovanju, direktor podjetja 
Miran Baum odgovarja: »Delamo na 
kakovosti, podprti z znanjem in izku-
šnjami, zato je naš cilj vzdrževanje 
dolgoročne poslovne politike z na-
šimi poslovnimi partnerji in naroč-
niki.« Pove še, da je veliko njihovih 
strank iz Cone Tezno, največ novih 
strank pa pridobijo prav s priporoči-
li, na kar so še posebej ponosni.

»Ker želimo biti 
najboljši, stavimo na 

znanje in nenehno 
izobraževanje 

zaposlenih. 
Verjamemo, da je to 
naša prednost pred 

konkurenco.«

»Najpomembnejši 
so osebni odnosi z 
našimi strankami, 

ker posel v prvi vrsti 
ustvarjamo ljudje.«

 O ZAPOSLENIH
Svojim zaposlenim nudijo prijetno 
delovno okolje, možnost izobraže-
vanj in rasti, tako na poslovnem kot 
zasebnem področju. Na vprašanje o 
kadrovanju odgovori: »Opažamo, da 
je težko dobiti kakovosten kader. Od 
svojih zaposlenih zahtevamo zna-
nje, strokovnost in prilagodljivost, 
saj je večina naših strank takšnih, ki 
delujejo 24/7, čemur se moramo v 
določeni meri znati prilagoditi tudi 
zaposleni.« In kako se spopadajo s 
pomanjkanjem kakovostnega kadra? 
»Največkrat nove kadre iščemo sami, 
včasih tudi s pomočjo zaposlitvene 
agencije, povezujemo pa se tudi s 
srednjimi šolami, fakultetami, ude-
ležujemo se kariernih sejmov, nekaj 
časa pa že razmišljamo o razpisu za 
kadrovske štipendije.« Na vpraša-
nje, kakšne kadre iščejo, odgovarja: 
»Iščemo tehnični kader, pretežno 
elektro oz. računalniške smeri, višje 
stopnje izobrazbe. Pomembno nam 
je, da so željni novih znanj in prip-
ravljeni na dodatna izobraževanja.« 
O tem, kako biti dober vodja, pravi: 
»Menim, da je izjemno pomembno 
zaposlene poslušati, velikokrat so 
nove ideje rojene prav na ta način. 
Prav tako verjamem, da jim je treba 
dati svobodo pri njihovem delu, kajti 
le tako bodo v največji meri izkoris-
tili svoj potencial.«

 RAZVOJ
Podjetje posluje na 560 kvadratnih 
metrih prenovljenih poslovnih pro-
storov v osrčju Cone Tezno. Poleg pi-
sarn imajo v sklopu svojih prostorov 
tudi izpitni in izobraževalni center z 
napredno učilnico, ki je opremljena 
z vso najsodobnejšo tehnologijo. 
In zakaj so se odločili prav za Cono 
Tezno? »Pomembno nam je bilo, da 
smo v Mariboru, mikrolokacija pa 
nas je pripeljala v Cono Tezno, zara-
di raznolike ponudbe poslovnih pro-
storov in ker smo si želeli povezova-
nja s podjetji v neposredni bližini.« 
Kako pa vidijo razvoj Cone Tezno v 
prihodnje? »Mislim, da se Cona zelo 
razvija, z vidika svojega poslova-
nja si želimo dodatnega razvoja še 
predvsem na področju komunikaci-
je, torej kakšnega dodatnega ponu-
dnika internetnih storitev.«



Podjetje Fortis Maribor d. o. o. je le-
tos praznovalo osem let obstoja in 
se proti prvi desetki vzpenja z ve-
likimi koraki. V zadnjih nekaj letih 
so strojni park razširili za tri obde-
lovalne centre. Še vedno je njihova 
primarna dejavnost laserski razrez 
pločevine, v juniju bodo zagnali 
tretji laser, ki bo, malo nostalgično, 
pozicioniran na istem mestu, kot je 
bil njihov prvi laser, s katerim so 
začeli svojo podjetniško pot. Proti 
koncu leta bodo zagnali še manjšo 
peskalnico. Druge storitve ostajajo 
nespremenjene. Poleg laserske-
ga razreza izvajajo še upogibanje, 
sestavo in varjenje strojnih delov, 
obdelavo zvarjencev, mokro la-
kiranje, montažo in vse drugo po 
željah stranke. Morda sta prav nji-
hova drugačnost in prilagodljivost 
pripomogli k hitri rasti podjetja. 
»Ne trdim in tudi daleč smo od ide-
alnega podjetja, v primeru, da ide-
alno podjetje sploh obstaja, morda 
v glavi vsakega posameznika, se 
pa trudimo posel voditi v smer, za 
katero mislimo, da je prava,« poja-
snjuje direktorica Andreja Ahman 
Wargazon.

Če jih boste obiskali na naslovu Za-
grebška cesta 100, boste na zadnji 
strani poslopja opazili njihovo zad-
njo veliko novo pridobitev. Postavi-
li so 80 m dolg skladiščni šotor, ki 
bo pripomogel k lažji manipulaciji 
z materiali in izdelki. Površino cca. 
»600 m² smo napolnili hitreje, kot 
bi si mislili. Razmišljamo že o novih 
skladiščnih možnostih. Žal se tudi 
drugače srečujemo s prostorsko 
stisko, ki jo posledično prinese rast 
podjetja.,« še dodaja Ahman Wara-
zonova. 

Strankam zagotavljajo 100-odsto-
tno sledljivost materiala, so certifi-
cirani in letos že recertificirani po 
sistemu ISO 9001:2018 ter vsemi 
potrebnimi varilskimi certifikati. 
Veliko vlagajo v izobraževanje ka-
dra. Veseli so vedoželjnih novih 
sodelavcev, ki se želijo še dodatno 
izpopolnjevati na strokovnih pod-
ročjih.

»Z lanskim letom smo za polni 
delovni čas zaposlili strokovno 
sodelavko na področju promocije 
zdravja na delovnem mestu. S tem 
smo za okoli 35 % zmanjšali bol-
niške staleže, ki so izhajali iz na-
slova poškodb na sklepih, križnem 
delu ali hrbtenici. Naši zaposleni 
lahko uporabijo terapije, masaže 
in druge ukrepe, ki preventivno ali 
kurativno delujejo na omenjenih 
področjih.« 

Nekajkrat na leto izvajajo tudi te-
ambilding, malo drugače, pa tudi 
izlete, piknike, zaključek, športna 
druženja in druge oblike druženja, 
ki pozitivno vplivajo na vzdušje in 
odnose v podjetju.

Na strokovnem, poslovnem in teh-
ničnem področju se trudijo hoditi v 
korak s časom, na vseh drugih pod-
ročjih pa so in želijo biti drugačni. 
»Dokler bo ta drugačnost pozitiv-
no vplivala na odnose v podjetju 
in rast posla, jo bomo obdržali,« 
še zaključuje najin pogovor direk-
torica.

Z VELIKIMI KORAKI NAPREJ
Rast in širitev podjetja Fortis

Piše: Maja Vintar
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Ali obstaja boljša promocija 
šole, kot so dosežki dijakov? 
Enako kot prejšnja leta jih je 

tudi letos zelo veliko. Za to gre zah-
vala najprej seveda dijakom, ki so 
bili pripravljeni vložiti dodatno delo, 
nikakor pa ne smemo pozabiti njiho-
vih mentorjev, ki so jim v oporo in 
pomoč. Seveda tudi delež staršev ni 
zanemarljiv. Skupno delo je prineslo 
veliko lepih dosežkov.

Če bi želeli našteti vse, bi bilo pot-
rebnega preveč časa in prostora, 
zato naj naštejem najpomembnejše. 
Hkrati pa se zavedam, da sem kak-
šen pomemben dosežek tudi izpus-
til.

 TILEN VRBNJAK 1. nagrada in zlato 
priznanje na državnem tekmovanju 
dijakov srednjih tehniških in 
strokovnih ter poklicnih šol v znanju 
matematike, 1. mesto in bronasto 
priznanje na državnem tekmovanju 
v EKO znanju za srednješolce

 ALJAŽ SRAKA 2. nagrada in zlato 
priznanje na državnem tekmovanju 
dijakov srednjih tehniških in 
strokovnih šol v znanju matematike

 JERNEJ KRAJNC zlato priznanje 

na državnem tekmovanju dijakov 
srednjih tehniških in strokovnih ter 
poklicnih šol v znanju matematike

 TIMOTEJ TISNIKAR zlato priznanje 
na državnem tekmovanju dijakov 
srednjih tehniških in strokovnih ter 
poklicnih šol v znanju matematike

 NEJC KOS zlato priznanje na 
državnem tekmovanju dijakov 
srednjih tehniških in strokovnih ter 
poklicnih šol v znanju matematike

 NIK ZEMLJIČ zlato priznanje 
na državnem tekmovanju dijakov 
srednjih tehniških in strokovnih ter 
poklicnih šol v znanju matematike

 MATIC SMOGAVEC zlato priznanje 
na državnem tekmovanju dijakov 
srednjih tehniških in strokovnih ter 
poklicnih šol v znanju matematike, 
zlato priznanje na državnem 
tekmovanju iz projekcij in kotiranja 
– PIKO,

 TILEN RAČNIK doseženo 1. 
mesto in zlato priznanje na 
državnem tekmovanju v EKO 
znanju za srednješolce, 1. mesto 
na 7. dijaškem in študentskem 
tekmovanju v izdelavi in vožnji z 
električnimi kolesi

 PATRIK JAKOPIČEK bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju 
dijakov srednjih tehniških in 
strokovnih ter poklicnih šol v znanju 
matematike

 KRISTJAN MIHAEL REISMAN  
doseženo 2. mesto in zlato priznanje 
na državnem tekmovanju v EKO 
znanju za srednješolce

 ANŽE KREVH doseženo 1. mesto 
na 7. dijaškem in študentskem 
tekmovanju v izdelavi in vožnji z 
električnimi kolesi

 MATIC MLAKER zlato priznanje 
Mladi za napredek Maribora 2019, 
srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju dijakov srednjih 
tehniških in strokovnih ter poklicnih 
šol v znanju matematike

 SIMON LONČARIČ zlato priznanje 
Mladi za napredek Maribora 2019, 
bronasto priznanje na šolskem 
tekmovanju dijakov srednjih 
tehniških in strokovnih ter poklicnih 
šol v znanju matematike

 TIM LEŠNIK zlato priznanje Mladi 
za napredek Maribora 2019

Vsem dobitnikom priznanj 
čestitamo.

TŠC Maribor - Višja strokovna šola
Piše: Darko Kukovec, direktor TŠC Maribor

Na Tehniškem šolskem centru Maribor se neprestano trudimo, da bi še 
bolj dvignili kakovost in ugled naše ustanove. V promocijo šole vlagamo 

ogromno časa in napora.

Šola, ki raste
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•  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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Pred kapijo bo 
kmalu nova 

poslovna stavba

Podjetje Piktronik d. o. o. se je skozi leta uveljavilo 
kot napredno, fleksibilno manjše podjetje, ki 

zagotavlja visoko raven tehnološkega razvoja, 
kakovosti in varnosti na področju naprednih rešitev 

za baterijsko gnana plovila in vozila.

Piše: M. V.

Podjetje Piktronik se ukvarja z razvojem, 
proizvodnjo in prodajo naprav za po-
gon in oskrbo baterijsko gnanih 

plovil in vozil.

Podjetje Piktronik pa je tudi novi la-
stnik zemljišča pred staro TAM-ovo 
kapijo. V mesecu maju so že začeli 
s pripravljalnimi deli. V prihodnje 
nameravajo na tem mestu postaviti 
novo poslovno stavbo. V ta namen 
so podrli tudi drevesa in parcelo 
počistili. So pa še vedno zelo strpni 
glede brezplačnega parkiranja. Kljub 
temu prosijo vse, da v prihodnje nji-
hova dela ne ovirajo s parkiranjem vozil 
in da se le-ta počasi umaknejo z njihovega 
zemljišča. 
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Piše: Igor Ambrožič

Zagotovo ste že slišali ali prebrali frazo, da so mediji psi 
čuvaji (angl. 'watchdog') družbe in njene demokracije. Gre 

za na videz preprost sistem, v katerem javnost s pomočjo in 
posredovanjem množičnih medijev nadzoruje državo, njene 

institucije in posameznike ter daje različne pobude. 

Ne brcajte medijev, 
da vas ne ugriznejo!

Mediji naj bi na ta način odpirali široko polje jav-
ne razprave, ki naj pripomore k splošnemu na-
predku in socialni blaginji. Tako pravi teorija. 

Vsakodnevna slovenska praksa obenem kaže, da se me-
dijska pokrajina zelo hitro spreminja. To je zaznavno na 
področju lastniških razmerij, organiziranosti posameznih 
medijskih hiš in na koncu tudi v vsebini, ki jo plasira medij. 
Zmeda je velika, prihodnost pa negotova. Naklade tiskanih 
medijev, predvsem dnevnega časopisja, so se v minulih 
desetih letih več kot prepolovile, komercialne televizijske 
hiše je preplavila neumna »resničnostna« zabava (mi-
mogrede: verjamem, da ločite med pojmoma 'resničen' 
in 'resničnosten'). Nacionalni radio in televizija se, kljub 
primežu notoričnega zmanjševanja stroškov v javnem 
sektorju, trudita parirati trendom instant sen-
zacionalističnega novičarstva in cenene 
zabave ter vsaj ohranjati solidno 
poslušanost in gledanost. 

 IZKORISTITE MEDIJE!
V opisanih okoliščinah je tež-
ko biti spreten in medijske 
kanale optimalno izkoristi-
ti za komunikacijo vaše-
ga podjetja ali ustanove 
z javnostmi, uporabniki, 
kupci. V preteklem ob-

dobju smo lahko v svojem medijskem prostoru pogosto 
opazovali direktorje in izpostavljene predstavnike države 
ter druge ljudi na odgovornih položajih, kako nizajo na-
pake, ker očitno ne poznajo osnovnih načel komunikacije 
z javnostmi, čeprav bi jih morali. Vedno znova preseneča, 
da v zaostrenih razmerah ali nekem trenutnem kritičnem 
položaju, ki ogroža ugled in poslovanje neke organizacije 
ali podjetja, na dan privrejo cinizem, ignoranca, nervoza, 
tudi aroganca odgovornih oseb. Dogaja se, da na novinar-
skih konferencah novinarje vehementno poučujejo, o čem 
in kako naj pišejo. Novinarji pomembnejših medijskih hiš 
so, praviloma, visoko izobraženi in poznajo svoj poklic ter 
načine, kako zasnovati in končno oblikovati sporočila, da 
jih bo javnost razumela. Ker so obenem zgolj ljudje, ki se 

morajo vsakodnevno boriti z enakimi eksistenčnimi 
težavami, kot vsi drugi, je do osebne uža-

ljenosti lahko le še korak. Ne želim 
vam, da si zaradi nepoznavanja 

teh mehanizmov nakopljete 
nenaklonjenost posamezne-

ga medija ali uredništva, ki 
se bo prej ali slej pokazala 
v nizu negativno konoti-
ranih objav ali popolni 
ignoranci. Oboje vam 
lahko povzroči kratko-
ročno in dolgoročno 
poslovno škodo. 



Bistven je 
suveren, 
empatičen
nastop ter 
podajanje 
jedrnatih in 
slikovitih 
odgovorov.

 KLJUČNI POJEM: 'VERODOSTOJNOST'
Pomnite: objektivnost medijev ni bleščeč ideal, temveč frustrirajoči mit, to-
rej nekaj, kar v resničnosti ne obstaja. Bistveni pojem je verodostojnost, 
ki pa ni nujno povezana z mnenjsko uravnoteženostjo za vsako 
ceno. Gre preprosto za to, da neki osebi iz podjetja ali ustanove 
verjamemo, ker je spoštovana, se trudi razumljivo komuni-
cirati, ne zavaja in ima pozitivno podobo v javnosti. Vašo 
verodostojnost vam medij lahko utrdi in s tem še sam 
postane za korak bolj verodostojen. Zakaj si ne bi že-
leli biti stalnica tega procesa? 

Naj nam za primer služi pozitivna zgodba. Pred 
časom je bil na radiu pogovor z direktorjem 
CERN-a, Evropskega centra za jedrske raz-
iskave v Ženevi. Najbolj zanimivo je bilo 
njegovo prepričanje, da morajo tudi vodil-
ni menedžerji in znanstveniki stalno pri-
dobivati naklonjenost javnosti, politike, 
financerjev, in to jim lahko uspeva le v 
sozvočju z mediji. Uporabljati morajo 
preproste prispodobe in jedrnata spo-
ročila, da bo javnost razumela zaple-
teno znanost; v omenjenem primeru 
– jedrsko. Jasno je, da podcenjevanje 
laikov ne bi bilo na mestu.

Ste se že kdaj vprašali, zakaj se v me-
dijih tako pogosto pojavljajo eni in isti 
ljudje, sogovorniki, vedno ista pod-
jetja? Vzrokov je sicer več, a med naj-
pomembnejšimi je dejstvo, da le malo 
strokovnjakov, direktorjev, profesorjev, 
predstojnikov obvlada komunikacijo v 
medijih. Novinarji in njihova uredništva 
pa so v stalni stiski s časom in zato je jas-
no, kdo bo imel prednost pred mikrofonom 
ali kamero. Bistven je suveren, empatičen 
nastop ter podajanje jedrnatih in slikovitih od-
govorov, ki v informativnih radijskih in televizij-
skih programih trajajo petnajst ali dvajset sekund, 
v tiskanem mediju pa le nekaj daljših povedi. To so 
veščine, ki jih lahko pridobi vsak, ki si tega res želi. Naj 
bodo mediji orodje v vaših rokah in ne obratno!      

Le malo strokovnjakov, direktorjev, profesorjev in predstojnikov 
obvlada komunikacijo v medijih. To so veščine, ki jih lahko pridobi 
vsak, ki si tega res želi. Naj bodo mediji orodje v vaših rokah in ne 
obratno!
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PODIM - PODJETNIŠTVO IZ 33 DRŽAV

21. in 22. maja je v Mariboru poteka-
la največja podjetniška konferenca 
Podim 2019. Na letošnji konferen-
ci v Hotelu Habakuk se je mrežilo 
več kot 150 startupov in scaleupov 
iz 33 držav, katerih stopnja zrelosti 
pozitivno odstopa od preteklih let, 
saj jih kar polovica med njimi že us-
pešno trži delujoče proizvode in so 
doslej pridobili že za 45 milijonov 
evrov investicij. Poslovno srečanje z 
njimi predstavlja odlično priložnost 
za slovenska in regijska uveljavljena 
podjetja, da prav v Mariboru najdejo 
svojega vitkega in agilnega poslov-
nega partnerja, ki bo v njihovo po-
slovanje vnesel sveže poglede na 
posel in lahko predstavlja možnost 
za njihovo digitalno preobrazbo. 
Najbolje zastopana panoga, kamor 
sodijo rešitve startupovin scaleu-
pov, je poslovanje podjetij in pro-
duktivnost (41 %), sledita panogi 
življenjski slog in zabava (21 %) ter 
mobilnost in prevoz (10 %). Druge 
zastopane industrije so finančne 

storitve, energetika in komunalne 
storitve, življenjske znanosti in agri-
kultura ter materiali in proizvodnja.
Slovenski startup leta je postalo 
podjetje Hurra Studios v finalnem 
izboru startupa leta, v katerem so 
poleg Hurra Studios sodelovala še 
podjetja Ollo Audio, Hopalai, Sileo 
in Lake. Po mnenju komisije je bilo 
najboljše podjetje Hurra Studios, ka-
terega glavni proizvod je personali-
zirana otroška knjiga. Še pred dvema 
letoma je Male junake ustvarjalo le 
deset sodelavcev z velikimi sanjami, 
danes pa jih v podjetju dela več kot 
sto. V sodelovanju z več kot petde-
setimi zunanjimi sodelavci, kot so 
pisatelji, ilustratorji, prevajalci in 
tiskarji, ustvarjajo personalizirane 
knjige za otroke, ki razveseljujejo 
tako najmlajše kot njihove starše. 
Njena posebnost je, da lahko vsak 
uporabnik ob naročilu določi ime, 
spol in videz glavnega junaka (bar-
vo oči, las, kože, obliko pričeske, 
dodatke), določi vsebino in napi-

še posvetilo za prejemnika knjige. 
Vsaka knjiga je unikat. Oblečena je 
v trde platnice in dostavljena upo-
rabniku na dom v zgolj petih dneh. 
To pa ni edini proizvod podjetja, saj 
med 25 in 40 odstotkov naročil vse-
buje tudi proizvode upscale, kot so 
darilne škatle z igrami in prihajajo-
či merchandise, ki pomenijo resno 
spremembo v prihodku podjetja.

V Hurra Studios glavni poudarek da-
jejo predvsem komunikaciji s stran-
kami, kjer se z načinom in hitrostjo 
občutno razlikujejo od ožje in širše 
konkurence. Do sedaj je ekipa Malih 
junakov osrečila več kot 600.000 ot-
rok in njihov staršev, do konca leta 
pa se bo ta številka povzpela na 1,5 
milijona. V dveh letih so po prome-
tu zrasli za 82-krat. Soustanovite-
lja Rado Daradan in Mic Melanšek 
pričakujeta, da bo podjetje do leta 
2022 vodilno v Evropi in Severni 
Ameriki, mogoče pa pride tudi na 
kitajski trg.
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Naše vsebine so pestre in 
so plod znanja ter izkušenj 
slovenskih strokovnjakov.  
Razumljive so širšemu 
krogu bralcev.

STROKOVNE 
VSEBINE

Prepoznani smo kot edina 
tovrstna tiskana publikacija 
v Sloveniji.

UNIKATNA 
PUBLIKACIJA

NAŠI 
BRALCI

Direktor je revija za vse, ki 
se na delovnem mestu, v 
poslu in poklicni dejavnosti 
srečujejo z izzivi vodenja.
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BNI  je največja svetovna orga-
nizacija za poslovno in pod-
jetniško mreženje. V Sloveniji 

povezuje več kot 280 podjetnikov, 
ki se vsak teden srečujejo in si z 
osebnimi priporočili pomagajo do 
novih strank in novih poslov. V Ma-
riboru aktivno delujeta dve skupini, 
ustanavlja pa se že tretja. Članstvo v 
BNI omogoča dostop do več različnih 
izobraževanj in delavnic, vzajemne-
ga učenja in priložnosti za mreženje 
ter poslovanja z več sto tisoč člani 
BNI  po vsem svetu. BNI je uspešen 
sistem pridobivanja novih strank 
z osebnimi priporočili, in to brez 
provizije. Pravilo BNI je GiversGain: 
»Kdor daje, pridobiva« – če ti poma-
gam do novih poslov, tudi ti poma-
gaš meni. 

 POSLOVNI SVET JE ŠE VEDNO 
MOŠKI SVET
Uvodna govornica je bila Tanja 
Verhovnik iz marketinške agenci-
je Verus, ki že dolgo deluje v Coni 
Tezno. »Zakaj sploh potrebujemo 
dogodke, ki se ukvarjajo z vlogo 
žensk v podjetništvu? Ali morda 
veste za kakršen koli dogodek v zve-
zi s to problematiko?« je na začetku 
izpostavila govornica. Dejstvo je, da 
je med Slovenci (in povsod drugod) 
še vedno precej manj podjetnic kot 
podjetnikov. Po podatkih statistične-
ga urada ženske vodijo 28 odstotkov 
vseh podjetij z vsaj enim zaposle-
nim in med samostojnimi podjetniki 
je samo tretjina žensk. Med vrhun-
skimi menedžerji pa je žensk samo 
peščica. Drugo zanimivo dejstvo je, 
da ima besedna zveza »uspešna 
ženska« na portalu Google čez 6 
mio. zadetkov, »uspešen moški« pa 
samo 2,6 milijona. Za moške torej 
velja, da so uspešni, če pa to dose-
že ženska, je izjemen dosežek in je 
treba o tem pisati. Tudi ženske veli-
ko več pišejo in razglabljajo o tem, 
kako biti »uspešna ženska«. Čeprav 
mlade ženske veliko več razmišljajo 
o svoji karieri, kot so to počele nji-
hove mame, pa je še vedno med za-
gonskimi podjetji bistveno več moš-

Skupina BNI Vitis je 12. junija v 
sodelovanju s Cono Tezno v poslovni 

stavbi Menerge organizirala 
poslovni zajtrk, tema tega srečanja 

pa je bila ženske v podjetništvu. 

Poslovni 
zajtrk na temo 

ženskega 
podjetništva



Ženske so lahko na svoji poti do vrha, prav tako kot moški, prodorne in 
brezkompromisne podjetnice. Njihova izrazita prednost je, da pogosto 
na svoje podjetje in zaposlene gledajo kot družino, obvladajo mehke 
veščine in so skrbne.

kih. Redko je v timu vodilna ženska, 
so pa vedno pogosteje članice tima. 

 ŽENSKE KOT PODJETNICE
Tudi ženske so lahko na svoji poti do 
vrha prodorne in brezkompromisne 
podjetnice. So pa kot menedžer-
ke in direktorice dobro organizira-
ne in zmožne opravljati več nalog 
hkrati. Pogosto na svoje podjetje in 
zaposlene gledajo kot družino, ob-
vladajo mehke veščine in so skrbne, 
moški so pa v odnosu do podrejenih 
manj sentmentalni. 

 ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA NI, JE 
SAMO PODJETNIŠTVO.
Veliko uspešnih podjetnic je prepri-
čanih, da ni razlik med ženskim in 
moškim podjetništvom. Čar podje-
tništva je v tem, da ideje združuje-
mo ljudje z različnimi razmišljanji, 
izkušnjami in znanji. Bistveno je, da 
smo dejavni in pripravljeni trdo de-
lati. Rešitve, ki jih ustvarimo skupaj, 
so po navadi veliko boljše od tistih, 
ki bi jih dosegli v bolj homogenih 
skupinah. In ker imamo vsak svoj vi-

dik, v vsakem podjetju potrebujemo 
podjetne ljudi obeh spolov.

 VERUS, MARKETINŠKA AGENCIJA 
PRI VHODU V CONO TEZNO
Agencija Verus pri vhodu v cono 
Tezno, na Cesti k Tamu 6, je že tri leta 
članica skupine BNI Vitis. »Ko sem 
mislila, da že vse vem, mi je dejansko 
BNI pokazal, kaj pomeni biti dober 
podjetnik. Vsak podjetnik mora upo-
števati pravila 4P: profesionalnost, 
pozitivnost, proaktivnost in preda-
nost svojemu poslu,« razlaga Tanja 
Verhovnik, direktorica agencije Ve-
rus. »Vedno smo bili predani svojim 
strankam in verjeli, da je naš ključni 
cilj rast naših naročnikov. V vsem tem 
prizadevanju za stranke smo včasih 
kar pozabili nase. BNI pa nas sili, da 
se ukvarjamo tudi s seboj in s svojim 
poslom,« razlaga Tanja Verhovnik. 
Agencija Verus je namreč v zadnjih 
letih izvedla številne oglaševalske 
kampanje, predstavitve na več kot 
1000 dogodkih, 1500 promocij na 
prodajnih mestih, 500 delavnic za 
otroke in 30 novinarskih konferenc 

po vsej Sloveniji. Z lastnim klicnim 
centrom redno izvaja servis strank in 
telefonsko trženje za mednarodna 
in slovenska podjetja. Ceni širjenje 
marketinškega znanja in dobre tržne 
prakse, zato izvaja številna specia-
lizirana usposabljanja za podjetja 
na področju tržnega komuniciranja, 
servisa strank in telefonskega trže-
nja. Zato je ustanovila Verusovo šolo 
marketinške prakse. Tanja Verhovnik 
je mentor za zagonska podjetja in 
globalno podjetništvo. Primere Ve-
rusove dobre prakse predstavlja na 
številnih marketinških in podjetni-
ških srečanjih: Agrobiznis Finance, 
mednarodni kongres Direkt, konfe-
renca Adria BNI, Marketinški fokusi, 
Dan direktnega marketinga, Najpod-
jetniška ideja, Podjetno v svet pod-
jetništva, Šola podjetništva, Start up, 
Slovenski forum inovacij ... Medna-
rodno priznana nagrada Effie, ki so 
jo prejeli zaposleni za učinkovitost 
v komuniciranju, potrjuje njihovo 
delo. 
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Piše: mag. Nina Gostenčnik, 
arhivska svetovalka in namestnica direktorja

Pokrajinski arhiv Maribor

Nekoč

Kovačnica

Piše: Maja Vintar

Danes

Termit

 NEKOČ

Za začetek kovačnice štejemo leto 1943, ko so med 
okupacijo v takratni tovarni letalskih delov postavi-
li prvi dve zračni kladivi. Ob preprostem kovaškem 

ognju in dveh kladivih je delalo deset ljudi. Kovali so razne 
dele, predvsem za potrebe vzdrževanja strojev. 

Kljub bombnim napadom, med katerimi je bil najbolj po-
škodovan ravno objekt, kjer je bila kovačnica, je le-ta os-
tala v njem vse do leta 1947. Delovni pogoji v tej kovaški 
delavnici so bili izredno slabi. Leta 1947 je bila kovačnica 
preseljena. K prvima dvema kladivoma so bile postavljena 
še tri in dve stiskalnici. Tako je postala kovačnica samo-
stojna organizacijska enota, ki je prevzela nalogo 
osvojiti proizvodnjo vozil pionir. Takratni 
kovači niso poznali utopnega kovanja, 
zato so morali vložiti veliko napora 
v pridobivanje novih znanj. Prvi 
vodja kovačnice Bruno Titze, 
dipl. ing., je veliko pripomogel 
k temu. Zaradi pomanjkanja 
strojne opreme in neizdela-
nih tehnoloških postopkov 
pa so morali kovači veli-
kokrat improvizirati. Prvi 
utopni izkovek, satelit za 
vozilo pionir, so v kovačnici 

izdelali leta 1947. Obseg proizvodnje se je zatem začel 
povečevati. Od leta 1948 do leta 1950 so osvojili 86 iz-
kovkov, poleg tega pa so razvili peresa in odbijače za ame-
riška vozila, upogibali kotnike za vozila pionir in izdelovali 
dele za poljske kuhinje. V teh letih je bilo v kovačnici za-
poslenih 40 do 50 delavcev, ki so delali v dveh izmenah. 
Številni delavci so bili proglašeni za udarnike, kovačnica 
pa je osvojila prehodno zastavico za izpolnjevanje meseč-
nih planov. 

Vedno večje potrebe po utopnih izkovkih so narekovale 
gradnjo nove kovačnice. Gradnja se je začela leta 1949 
in bila končana leta 1952. Ker novi stroji niso bili na raz-
polago, so bila v novo kovačnico nameščena reparacijska 

kladiva in stiskalnice. Začeli so kovanje tudi najtežjih 
izkovkov za kamione. Uvedba protiudarnih 

kladiv je terjala splošno spremembo 
tehnoloških postopkov kovanja. 

Leta 1954 j bila izkovana prva 
motorna gred. V letu 1953 

so uvedli triizmensko delo, 
ki ga je opravljalo okoli 70 
kovačev. 

Prvi obratovodja ko-
vačnice Bruno Titze je 
kovačnico zapustil leta 
1953. Za njim jo je do 
leta 1954 vodil Anton 
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Valant, dipl. ing., in do leta 
1956 Tone Grmek. Za njim 
je kovačnico prevzel Oto 
Tomažič. Oto Tomažič je us-
pešno reševal problematiko 
posameznih strojnih skupin, 
vodil osvajanje novih izkov-
kov in skrbel za povečevanje 
produktivnosti. Do leta 1962 
so bili v kovačnici nameščeni 
vsi stroji, leta 1964 pa je začela 
obratovati 1050-tonska hidrav-
lična stiskalnica, s katero so lahko 
oblikovali vse strojne skupine. Ota 
Tomažiča je zamenjal Bojan Celestrina, 
dipl. ing., ki je preučeval teorijo kovanja ter 
uredil tehnično in tehnološko dokumentacijo in do-
ločil osnove za doseganje boljše kakovosti. 

Leta 1968 je bila opravljena rekonstrukcija delavnice. Pro-
tiudarno kladivo je bilo zamenjano z novim, nameščeni so 
bili novo padalno kladivo Lasco, indukcijska peč in lomilni 
stroj. 

1986
Za kovanje in toplotno obdelavo vseh vrst izkovkov iz je-
kel je bil zgrajen objekt kovačnice, ki je bil velik 7562 m². 
Proizvodni program kovačnice je obsegal prosto in uto-
pno kovane izdelke iz jekel. Področje uporabe izkovkov 

TAM-ove proizvodnje je bilo 
dokaj široko, saj so bili izkovki 
primerni za vgradnjo v motor-
je z notranjim izgorevanjem, v 
avtomobile, traktorje, razna go-
nila, armature in dvigala. 

 DANES

Stavba stare TAM-ove kovač-
nice, sedaj v lasti podjetja 
CIMOS d. d., letos pridobiva 

novo perspektivo. Objekt bo kmalu 
zaživel pod okriljem podjetja Termit d. d. iz 

Moravč, sicer leta 1960 ustanovljenega rudar-
skega podjetja, danes vodilnega za proizvodnjo in 

predelavo kremenovih peskov, izdelavo jeder ter pomo-
žnih livarskih sredstev za livarne in železarne. 

Podjetje je že prevzelo 59 delavcev zaprte Cimosove li-
varne in ima resne namene širitve proizvodnje v naši 
Coni. Več o njih zapišemo v eni od naslednjih izdaj. Tokrat 
jim samo zaželimo dobrodošlico v pisani družini podje-
tij Cone Tezno in jim sporočamo, da se lahko pri težavnih 
prvih korakih v Coni venomer obrnejo na nas.

Stavba stare 
kovačnice bo kmalu 

v novi podobi 
zaživela pod 

okriljem podjetja 
Termit d.d.
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Štetje prometa
v poslovno-
proizvodni coni 
tezno

Osnova za elaborat so analize pro-
metnih tokov na podlagi štetja pro-
meta, ki so ga pod vodstvom članov 
tima izvajali študentje Višje prome-
tne šole Maribor v dveh zaporednih 
terminih (16. in 17. aprila 2019) v 
jutranjem času med 5.30 in 8. uro 
ter popoldne med 13.30 in 16. uro.
Pri raziskavi prometne obremenitve 
PPC Tezno smo želeli pridobiti ustre-
zne in pravilne vhodne podatke o 
količini prometa v pomembnejših 

križiščih po smereh in po strukturi 
vozil (osebni avto in kombiji, to-
vorno vozilo od 3,5 t do 7,5 t NDM, 
tovorno vozilo nad 7,5 t NDM, avto-
bus).

Lokacije izvedenih meritev prometa 
(2,5-urno štetje prometa dopoldne 
in popoldne po smereh in strukturi 
v križišču) so razvidne iz spodnje 
slike. Vreme je bilo pri obeh štetjih 
primerno (pretežno jasno).

Projektni tim Prometne šole Maribor 
- Višje prometne šole, je na povabilo 
Poslovno-proizvodne cone Tezno v letu 
2019 ponovno opravil štetje in raziskavo 
prometa na tem območju.

Piše: Maja Vintar

Zjutraj in popoldne na terenu, med-
tem pa na šoli vnašamo podatkov.

1 2
Lokacije števnih mest v PPC Tezno.
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 UGOTOVITVE ANALIZE
Na podlagi analize pridobljenih 
podatkov, obdelanih z različno pro-
gramsko opremo, v elaboratu pro-
metne ureditve za celotno območje 
Cone Tezno ugotavljamo, da v pri-
merjavi z raziskavo v letu 2016 šte-
vilo vstopnih vozil v Cono Tezno za 
gospodarske dejavnosti na tem ob-
močju narašča. Predvsem se pove-
čuje tranzitni promet skozi to cono.

Ugotovitve kažejo, da je prometni 
tok najobsežnejši med 15. in 16. 
uro popoldne z zahoda proti Ptujski 
cesti (1305 vozil); z vzhoda prihaja 
789 vozil, s severa 118 in z juga (PLC 
Tezno) 432 vozil. 

Maksimalna urna obremenitev 
križišča 8 (vhod B v PPC Tezno ‒ Za-
grebška cesta, Ptujska cesta), kjer 
smo prometni tok spremljali med 

5.30 in 8. uro zjutraj, je največja med 
6.30 in 7.30.

 PRIMERJAVA PROMETNIH OBRE-
MENITEV MED LETOMA 2016 IN 
2019
V primerjavi podatkov štetja prome-
ta iz leta 2016 in letošnjim štetjem 
ugotavljamo za kar 24-odstotno 
povečanje števila vozil pri vstopu 
v Cono Tezno na zahodni strani. Na 
drugi strani pa je na križišču številka 
7 (izstop iz Cone Tezno proti Ptujski 
cesti) za 19 % manj vozil. Sklepa-
mo lahko, da je občutno več vozil 
namenjenih v Cono Tezno.

Enako primerjavo podatkov štetja 
prometa, predstavljeno na grafikonu 
2, lahko vidimo na grafikonu 3, 
kjer so predstavljeni podatki za 
popoldansko konico.
Iz grafikona je razvidno veliko pov-
ečanje števila vozil na zahodnem 

vstopu, kar lahko delno pripisujemo 
tudi tranzitnemu prometu, ki upora-
blja to smer za hitrejšo povezavo iz 
smeri Bauhaus oz. E. Leclerc v Mest-
no četrt Tezno.

 SKLEP
Prometne obremenitve v PPC Tezno 
so osnovno izhodišče za nadaljnje 
postopke projektiranja prometne 
infrastrukture, predvsem dimen-
zioniranje voziščne konstrukcije, 
prometne signalizacije in določitve 
optimalne geometrije/prometnega 
režima križišč.

Na podlagi opravljene analize 
ugotavljamo, da se je na celotnem 
območju cone povečalo število vozil 
za 12 % v primerjavi z letom 2016, 
kar je povprečno 4-odstotna rast na 
leto. To je zagotovo povezano tudi z 
gospodarsko rastjo in dejavnostmi v 
coni, mestu in regiji.

Urni prometni tok med 6.15 in 7.15 
v križišču 7 (slika levo) in urni pro-
metni tok med 15. in 16. uro popol-
dne v križišču 7 (desno)

Urni prometni tok med 6.30 in 7.30 
v križišču (vhod B v PPC Tezno ‒ Za-
grebška cesta, Ptujska cesta)

Prometni tokovi v jutranjem času v 
smeri vzhod–zahod na Perhavčevi 
ulici.

levo Primerjava števila vozil v jut-
ranji konici v smeri zahod–vzhod 
glede na leto 2016.

desno Primerjava števila vozil v 
popoldanski konici smer zahod–
vzhod glede na leto 2016.
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MBURGER
Tel.: 070 80 30 80

MBURGER
Tel.: 070 80 30 80

HAMBURGER NAVADNI - porcija
(kruh, pleskavica, omaka, čebula, solata, paradižnik)

pšenica - gluten, sezam, 
jajca, gorčična semena, 
mlečni izdelek-laktoza;

3,50 €

CHEESBURGER - porcija
(kruh, pleskavica, omaka, sir, čebula, solata, paradižnik)

pšenica - gluten , sezam, 
jajca, gorčična semena, 
mlečni izdelek-laktoza;

3,70 €

BACON CHEESBURGER - porcija
(kruh, pleskavica, popečena slanina, sir, omaka, čebula, solata)

pšenica - gluten, sezam, 
jajca, gorčična semena, 
mlečni izdelek-laktoza;

4,10 €

M BURGER - porcija
(kruh, pleskavica, popečena slanina, nacho sir, jajca, zelenjava)

pšenica - gluten, sezam, 
jajca,  mlečni izdelek: 

laktoza;

4,10 €

PIŠČANČJI BURGER (ocvrt ali na žaru) - porcija
(kruh, piščančje mesona žaru  ali ocvrto  omaka, zelenjava)

pšenica - gluten, sezam, 
jajca,  gorčična semena, 

mlečni izdelek-laktoza;

4,20 €

HOT DOG - porcija
(štručka, hrenovka, omaka)

pšenica -gluten, jajca, 
gorčična semena, mlečni 

izdelek-laktoza;

1,90 €

AMERIŠKI HOT DOG - porcija
(štručka, hrenovka, slanina, omaka, solata, 
paradižnik, pražena čebula)

pšenica -gluten, jajca, 
gorčična semena, mlečni 

izdelek-laktoza;

3,00 €

MEŠANA SOLATA - porcija
paradižnik, fižol, koruza, zelena solata, dresing)

jajca, gorčična semena 
mlečni izdelek-  laktoza;

2,50 €

MEŠANA SOLATA S PURANJIM 
ZREZKOM - porcija
(paradižnik, fižol, koruza, zelena solata, puranje 
meso na žaru, dresing)

jajca, gorčična semena 
mlečni izdelek-  laktoza;

3,80 €

MEŠANA SOLATA Z 
MEDALJONČKI - porcija
(paradižnik, fižol, koruza, zelena solata, 
medaljončki, dresing)

pšenica -gluten, jajca,  
gorčična semena mlečni 

izdelek-  laktoza;

3,80 €

alergenialergeni

slike so simboličneMORGANTI OIL D.O.O., PE M BURGER, PERHAVČEVA ULICA 15, 2000 MARIBOR

Njihovi začetki so bili v distri-
buciji kurilnega olja, nato pa 

so svojo dejavnost razširili tudi na 
bencinske servise – prvega so odprli 
v Slovenski Bistrici, drugi pa že ne-
kaj let uspešno deluje v Coni Tezno. 
Nedavno so k uspešni zgodbi dodali 
tudi bife in okrepčevalnico M Burger, 
ki je poskrbela za dodatno kulinarič-
no ponudbo znotraj Cone Tezno. 

 IN KJE VIDIJO RAZVOJ SVOJEGA 
PODJETJA IN CONE TEZNO? 
»Nadaljnji razvoj vidimo v večji 
usmerjenosti prodaje v ekološko 
prijaznejša goriva, kot sta avtoplin in 
biodizel. Prav tako si želimo širitve 
dodatne ponudbe, boljšega poslo-
vanja in posledično dodatnih zapo-
slitev.« 

Njihov tim trenutno šteje 11 zapo-
slenih. Pri širitvi Cone Tezno si pred-
vsem želijo povezave Ptujske ceste v 
smeri proti Ljubljani, pri čemer ver-
jamejo, da bo to še povečalo njihovo 
poslovanje tako z domačimi kot tuji-
mi strankami.

Podjetje Morganti Oil 
je uspešno družinsko 

podjetje z 20-letno 
tradicijo. 

DRUŽINSKO 
PODJETJE 

Z VIZIJO

V prihajajočih toplih dneh vas vabijo na osvežitev v njihov bife 
ali na malico iz razširjene gostinske ponudbe, ki zajema vse od 
slastnih pic, okusnih hamburgerjev do svežih solat.

Piše: Meta Bobnar

34povezujemo uspešne



35 povezujemo uspešne



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.


