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PREDVSEM V INTERESU
ZAŠČITE CONE TEZNO
V načrtu skoraj 40-odstotna rast
Pomemben delež Cone Tezno
Programska oprema za ugledne stranke širom Evrope

Uvodnik

Tudi v otožni pomladi velja
ostati optimist
Zima, ničkaj izdatna s snegom, kot v starih časih, se je prevesila v
pomlad. Lokalizirani svetovni vojni interesov v Siriji pa kot da ni videti
konca. Vprašanje je, ali bo Turčija kot avansno plačani podizvajalec za
uresničevanje evropskih interesov zmogla uresničiti svojo nalogo zaustavitve begunskega toka. Podizvajalec je bil potreben, ker je skupna
evropska politika do tega vprašanja izostala. Po mojem videnju pa tega
skupnega imenovalca nikoli niti ni bilo, zaznati je bilo le usklajevanje
stališč z vodilnimi glasovi EU. V tem primeru je bil občutek nacionalne ogroženosti močnejši kot poziv k harmonizaciji stališč za odpravo
posledic nemškega povabila azilantom, zato tudi solistične akcije
Madžarske oziroma Višegrajske skupine, itd. Če bomo kdaj dočakali
neko skupno politiko do perečih vprašanj, bo ta morala biti nad parcialnimi interesi. Po nedavnih grozljivih dogodkih v Bruslju bi se evropska
vrhovna politika morala umakniti s prestola navideznega zadovoljstva,
skrita za zidovi iluzij. Skratka, tragično, saj zgodovina vedno prikima preživelim. Žal je še vedno tako,
da se evropska enotnost pokaže le, ko gre za solidarnostne akcije ob tragedijah, kakršne sta v zadnjem
času preživela Paris in Bruselj.
In kako je z življenjem na sončni strani Alp? Politika naj bi našla stičišče med pričakovanji ljudi in realnimi možnostmi. Kratkomalo, gre za nivo življenja. Žal tisto, kar je dobro z gospodarskega vidika, ni tudi
nujno dobro, gledano s človeškega zornega kota. Z lastno prakso in stališči smo obtičali v nekem svojem
času, medtem ko so drugi ubrali svojo pot naprej. Vse preveč je bilo pričakovanj po zunanjih vplivih,
čeprav ta pravi, kot denimo Peter Prevc, poletijo rekordno daleč tudi brez idealnega »vzgornika«.
V Podravju smo končno dočakali obisk vlade. Pričakovanje tega ne prav posebno pogostega dogodka je
postreglo z dinamičnim sodelovanjem mnogih akterjev, katerih poti se sicer le redko prepletajo. Menim,
da smo preverbo, kakšne so naše sposobnosti sodelovanja, uspešno prestali. Bilo je slišati ugovarjanje
proti prisotnim močnim tendencam po centralizaciji države. To sicer še ni preraslo v glasno nasprotovanje, saj se pod ukrepe, ki podpirajo regionalni razvoj in razvojne potrebe občin, posebej na manj razvitih
območjih, podpiše politika, ki na to svojo poslanstvo ne sme pozabiti. Drugače povedano, če Slovenija v
naslednji finančni perspektivi prejme več denarja na osnovi nerazvitosti njenega vzhoda - to je vzhodne
kohezijske regije - , mora ta večji delež kolača v to območje tudi res plasirati.
Kaj pa mi, Cona Tezno? Seveda, zraven smo, saj Coni Tezno v tem območju ne more biti namenjena
stranska vloga. Drugače povedano, reindustrializacija nekdanjih inustrijskih con, mesta in regije vobče
brez nas kot da ni več mogoča.
Sam sem optimist. Še vedno je namreč bolje, da si poslednji optimist izgubljene generacije, kot pa izgubljeni optimist poslednje generacije.

Gorazd Bende
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Obisk vlade v Podravski regiji

Od spodbudnega
do konkretnega

enem stavku povzamemo dogajanje
tega dne na različnih koncih mesta in
naposled še na Ptuju, si nekih velikih
pričakovanj za skorajšnji preobrat v
podravski regiji kljub trenutno obetavnim kazalcem ni mogoče obetati.
Je pa tudi res, da je s strani ministrov
in državnih sekretarjev prišlo kar nekaj
spodbudnih informacij, predvsem o
t.i. strateškem vlaganju v regije, ki naj
bi prineslo nove razvojne impulse in
predvsem nova delovna mesta. Podravska regija je po razvitosti med
tistimi, kjer bi praviloma iz tega naslova vlagali še dodatnih10 odstotkov
več v primerjavi z bolj razvitimi.

Uvodno besedo je imel minister Počivalšek, desno ministrica Irena Majcen
V sredo, 9. marca, se je zgodil dolgo in težko pričakovani prihod vlade
v Maribor in podravsko regijo sploh.
Predvsem zato, ker to območje še kar
naprej občutno zaostaja za bolj uspešnimi regijami, predvsem osrednje-

slovensko. Le en podatek pove skoraj
vse: v mesecu marcu je bila brezposlenost v Mariboru več kot 17-odstotna,
v Ljubljani le nekaj več kot 8 odstotna,
na slovenski ravni pa so to izmerili
v okviru dobrih 12 odstotkov. Če v

Med nastopom ptujskega župana Mirana Senčarja, levo
mariborski župan dr. Andrej Fištravec in rektor UM dr. Aleš Tičar

Za Cono Tezno je seveda bil najbolj
privlačen gospodarski posvet, ki se je
pod geslom Razvojni potenciali
Podravja odvil v prostorih prenovljenega mariborskega letališča. Na njem
so v uvodu spregovorili Zdravko
Počivalšek, minister za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Irena Majcen,
ministrica za okolje in prostor, ter dr.
Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo. Zatem pa so različne vidike

Besedo ima Gorazd Bende, direktor Zavoda PPC Tezno
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razvojnih potreb in potencialov predstavili še izbrani predstavniki regije.
Med njimi je bil tudi Gorazd Bende,
direktor Zavoda PPC Tezno, ki je
poudaril, da Cona Tezno zavoljo svoje

pomembnosti morala biti neposredno
vključena v vse strateške gospodarske
poteze na tem območju, vključno z
načrti za strukturno prenovo mariborskega letališča, ki naj bi v doglednem

času postalo t.i. Aerotropolis Maribor.
O tem nekaj več v sosedenjem prispevku, obširno pa v naslednji številki
Contacta. 

V letališki dvorani se je zbralo veliko število gostov

Aerotropolis Maribor
Letališče Edvarda Rusjana v
Mariboru naj bi v okviru projekta
Aerotropolis Maribor že v sorazmerno
kratkem času postalo središče prometnega, gospodarskega in družabnostnega dogajanja na robu mesta.
Gre za aplikacijo koncepta, kakršnega
razvija John D. Kasarda, direktor
Centra za letalske poslovne študije na
Univerzi North Carolina, ZDA.

tranzitna država, ki kot takšna igra vidno vlogo v transportu blaga znotraj
EU in njeni jugovzhodni ter vzhodni

Gre za načrtovanje smelega nadaljnega razvoja letališča, kar bi lahko
imelo velike multiplikativne učinke na
razvoj regije in tudi države. Osnova za
implementacijo je sprejetje novega
državnega prostorskega načrta (DPN),
ki je v pripravi. Od tega je v veliki meri
odvisno, ali bo mogoče slediti konceptom, ki so uveljavljeni pri opredeljevanju vloge letališč, ali pa bomo ostali pri
klasičnem pojmovanju tega vprašanja.
Eno od pomembnih izhodišč za
projekt je dejstvo, da je Slovenija
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soseščini. Trenutne potrebe in način
življenja pa narekujeta vedno večji
pomen letalskih povezav. 

F.A. Maik v ekspanziji

V načrtu skoraj
40-odstotna rast!
Podjetje F.A. Maik d.o.o. je eno od najbolj prepoznavnih in uglednih v Coni Tezno. Leta 1992 ga je ustanovil
Marjan Bezjak, ki je sicer njegov 100-odstotni lastnik in ki ga vodi tudi še danes. Podjetje že vse odtlej
nenehno raste in se prostorsko širi. Nov širitveni korak se obeta že v kratkem. Kot je znano podjetje
izvaja celovite logistične storitve tako doma kot tudi širše v Evropi.

»Začetki poslovanja so bili usmerjeni
na področje špedicije in transporta,
kasneje pa smo začeli intenzivno
razvijati tudi področje skladiščenja.
Obseg našega poslovanja se je v zadnjih letih močno povečal. Smo hitro
rastoče podjetje z jasno opredeljeno
strategijo rasti in razvoja«, pove Marjan Bezjak, ki je doma v Zg. Voličini
in je kot tak pred leti kandidiral tudi
za lenarškega župana. »Smo mlad in
ambiciozen kolektiv, ki je strokovno
podkovan, samozavesten in sposoben
izvajati kakovostne storitve na področju logistike. Ta postaja vse kompleksnejša. Smo tretje največje logistično
podjetje pri nas, ki za zahtevne gigantske nemške koncerne že vrsto let
izvaja celovite logistične storitve. To
je dejstvo, ki nas uvršča v sam vrh tudi
v evropskem prostoru. Logistika je, na
kratko povedano, proces strateškega
upravljanja, transporta in shranjevanja
materialov, delov in končnih izdelkov
od dobaviteljev, preko proizvodnega
podjetja do končnih kupcev.«
Razvojni pogled F.A. Maika je poleg
severne Italije, zahodne Evrope in
baltskih držav usmerjen tudi v jugovzhodno smer, proti Balkanu. Tako je
bilo že leta 2009 odprto podjetje v
Srbiji oziroma v prestolnem Beogradu, kjer ima podjetje svoje hčerinsko
podjetje s pisarno in predstavništvom. Sedaj pa je pred durmi velika
investicija v zagrebškem predmestju
Žitnjak, blizu avtocestnega razcepa

Lastnik in direktor Marjan Bezjak
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Upravno poslopje družbe F.A. Maik v Coni Tezno
za Beograd in Varaždin. V tamkajšnjo
industrijsko cono se bo po Bezjakovih
besedah F.A. Maik širil iz Hrvaškega
Leskovca, kjer podružnica deluje
okrogla tri leta. Podjetje je v Žitnjaku
kupilo 32 tisoč kvadratnih metrov
veliko zemljišče, na katerega sega tudi
dostavna železniška proga.
Marjan Bezjak: »V novogradnji, ki jo
načrtujemo, bo skladiščenju namenjenih 7 tisoč kvadratnih metrov. Gre
za skladiščenje t.i. blaga ADR, ki je
zavoljo strupenih substanc ekološko

zelo občutljivo, za kar smo si pridobili
SEVESO, najvišji logistični in proizvodni standard v kemijski industriji.
Skratka, skladišče bo obratovalo po
najvišjih merilih sodobne logistike
in ekološke varnosti, kakršne pozna
kemijska industrija oziroma dejavnost.
Investicija v Zagrebu je vredna okrog
3 milijone evrov. Naj ob tem omenim,
da je zemljišče cenejše kot pri nas,
postopek za »zazidalca« in reševanje
drugih birokratskih obveznosti pa
hitrejši. S tem se F.A. Maik krepi kot

logistično multinacionalno podjetje,
ki deluje kot skupina. Z investicijo v
Zagrebu obseg naše celotne dejavnosti povečujemo za okrog 20 odstotkov. Prednost lokacije v Žitnjaku ne
pomeni le bližina železniške infrastrukture, pri roki je tudi mednarodno
letališče Pleso. S tem bomo občutno
okrepili svoje zmogljivosti tudi na območju jugovzhodne Evrope, pri čemer
računamo predvsem na podjetja, ki
proizvajajo ADR produkte. Skratka, investicija v Zagrebu bo močno okrepila

Grafični prikaz lege novega skladišča in njegove povezave z že obstoječim
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zračnim tunelom nad Perhavčevo
cesto, skozi katerega bo speljan tekoči
trak. Tako se bo blago, naloženo na
palete, samodejno transportiralo med
obema skladiščema. V novi investiciji
je skoraj vsa pozornost usmerjena v
ARD oziroma v povečanje zmogljivosti
ADR paletnega skladišča kakor tudi v
funkcionalnost. Priprava zazidalnega
načrta in druga potrebna dokumentacija naj bi omogočila začetek gradnje
nekje v začetku leta 2017, pri čemer
lahko pohvalim ažurnost uradnih
ustanov, pristojnih za izdajo potrebnih papirjev. Z novim skladiščem bo
nastal prostor za dodatnih okrog 10
tisoč paletnih mest. Tlorisna površina
skladišča bo 50 x 120 metrov, vse skupaj pa bo na voljo 10 tisoč kvadratnih
metrov površin. V naši firmi trenutno
stalno zaposlujemo okrog 127 ljudi,
preko pogodbenih prevoznikov, kar
pomeni najem kakšnih 400 tovornjakov dnevno, pa dajemo kruh še
kakšnim 410 voznikom. Ti so vključeni
v sistem platforme GPRS, ki smo jo
sami ustvarili za sledenje blagu, ki ga
prevažajo za nas in naše poslovne partnerje in ki je pomembna za točnost
nakladanja in razkladanja blaga.
»Realno je, da bi investicija bila
dokončana v začetku leta 2018. Med
drugim bo prinesla še kakšnih 20
novih stalnih delovnih mest, obseg
ponudbe družbe FA Maik pa se bo
povečal za okrog 18 odstotkov«, zaključuje predstavitev velikih investicijskih podvigov Marjan Bezjak. 

Takšno bo novo F.A. Maikovo poslopje v Zagrebu...

... in podoba novogradnje, ki bo krasila Cono Tezno
našo prisotnost na balkanskem trgu,
in to ne le v bivših jugoslovanskih
republikah, marveč tudi v Turčiji, Bolgariji, Romuniji in Moldaviji. F.A. Maik
vsekakor sodi med najsodobnejše
logiste na področju ADR v JV Evropi,
sicer pa naš poslovni prostor prektično predstavlja vsa Evropa, tudi baltske
države, Ukrajina in Rusija.«
Za razvoj Cone Tezno je gotovo
najpomembnejša informacija, da se
družba F.A. Maik pripravlja na novo
veliko investicijo ob Perhavčevi cesti,
nasproti svojih sedanjih prostorov v
Coni Tezno. O tem je direktor in lastnik
podjetja Marjan Bezjak povedal: »Z
izgradnjo novega skladišča širimo
predvsem tovrstne zmogljivosti. Novo
skladišče bo s starim, prvotnim skladiščem, povezano s 4,5 metre visokim

Na ledini južno od Perhavčeve ceste bo zraslo novo skladišče

- 8 -

Florjančič tisk
pognal proti nebu

V lanski zadnji številki Contacta smo
napovedali, da se bo kmalu po novem
letu začela pomembna novogradnja
v Coni Tezno. Gre za nove poslovne in
proizvodne prostore znanega in uglednega grafično-tiskarniškega podjetja

Florjančič tisk d.o.o. Ko so nastali pričujoči posnetki, so iz tal že »pognali«
železobetonski temelji, ki so nastajali
izpod spretnih rok Pomgradovih delavcev, svoje pa so seveda prispevali tudi
stroji. V južnem delu gradbišča pa so se
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že kazali betonski okvirji dela novogradnje. Pričakovati je, da bo sedaj šlo vse
samo še navzgor in v širino. Prepričani smo, da uspešno, kot že doslej.
Spomnimo - v podjetju so nov objekt
»obljubili« konec letošnjega leta. 

Pomemben delež
Cone Tezno
Industrija Maribora in njena dediščina
Mesto Maribor sodi med stara industrijska središča. Na razvoj je vplivala ugodna prometna lega, z izgradnjo
južne železnice so bili dani pogoji za razvoj industrije. Izgradnja prve hidroelektrarne v bližnji Fali je to še
pospešila. Tekstilna industrija je Maribor umestila med največje industrijske centre Kraljevine Jugoslavije.
Razvita sta bila še strojna industrija in gradbeništvo. Vse do šestdesetih let prejšnjega stoletja je bil Maribor – poleg Zagreba - vodilno industrijsko središče druge Jugoslavije. To vlogo je izgubil zaradi napačnih
odločitev. Mariborsko gospodarstvo je temeljilo na delovno intenzivnih klasičnih panogah. Deindustrializacija, ki se je pojavila s hitrim razvojem uslužnostnih dejavnosti in prestrukturiranjem klasičnih industrijskih
dejavnosti, je bila v Mariboru negativna, saj industrija ni reagirala in se pravočasno prestrukturirala.

Tovarna Zlatorog pri koncu 19. stoletja

Scherbaumov parni mlin v izteku 19. stoletja

Skupinski posnetek v tovarni Kovina na Teznem pred prvo svetovno vojno

Podzemna proizvodnja v nemški tovarni letalskih delov na Teznem ob
koncu druge svetovne vojne
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no

Konec osemdesetih let in v začetku
devetdesetih je bil Maribor preplavljen
z močno dozo pesimizima in obupa.
Samoupravljanje, dogovorna ekonomija, politični in gospodarski razpad
jugoslovanske države ter družbeni
preobrat so zaznamovali življenje v
mestu in razpoloženje med prebivalstvom ter v medijih. Veliki industrijski
obrati so propadali drug za drugim
– Mariborska tekstilna tovarna (MTT),
Tovarna avtomobilov in motorjev
Maribor (TAM), Metalna, Elektrokovina,
Hidromontaža, Svila, Lilet, Merinka, Tovarna železniških vozil (TVT B. Kidrič) ...
Ena od najvidnejših posledic
negativne deindustrializacija je bil
pojav degeneriranih mestnih območij.
Regeneracija teh območij je ključna za
dvig kvalitete življenja in zmanjševanje
socialnih problemov. A medalja ima še
drugo plat: glede na pomen industrije
za Maribor si ta zagotovo zasluži vso
našo pozornost. Tega se nekateri v
mestu na srečo zavedajo, med njimi
tudi v Coni Tezno. Prav zavoljo tega je
lani jeseni nastala platforma za projekt
z imenom Industrija Maribora in njena dediščina za prihodnost. Njegovi
nosilci so Muzej narodne osvoboditve
Maribor, Univerza v Mariboru, Zavod
poslovno proizvodna cona Tezno,
Zavod za turizem Maribor- Pohorje in
Mestna občina Maribor.
V Muzeju narodne osvoboditve
Maribor (Muzej NO) hranijo tehnično
in industrijsko dediščino, ki le še čaka
na svojo priložnost ter umestitev v
muzejsko zbirko. V teh zbirkah se
nahajajo stroji, fotografski material,
dokumenti, embalaža, proizvodi,
katalogi, zloženke ipd. V zadnjih letih
so v muzejskih prostorih v Ulici heroja
Tomšiča že predstavili nekatere industrijske obrate, vendar so ti premajhni,
da bi v njih predstavili, npr., zbirko
strojev iz nekdanjih mariborskih
tovarn. Muzej industrijske dediščine v Mariboru bi moral predstaviti
široko paleto tem, ki se kar same
ponujajo – od socialne in politične
do gospodarske zgodovine. Zgodba,
skozi katero bi nas popeljal muzej, bi
se pričela odvijati sredi 19. stoletja, s
prihodom železnice v Maribor. Žarnice
v Scherbaumovem mlinu sredi mesta,
ki so kot prve v tedaj širšem avstroogrskem prostoru zagorele leta 1883,
bi obiskovalce popeljale v drugo
fazo industrializacije. Prva svetovna
vojna bi Maribor potegnila za seboj

Prostori za podzemno proizvodnjo letalskih delov so danes pomemben del
industrijske kulturne dediščine

Predilnica in tkalnica v Melju med obema vojnama

Legendarna MTT v času povojnega udarništva
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v skoraj popolni propad industrije,
medvojno obdobje pa v obdobje
razcveta in prvih stavkovnih gibanj.
Druga svetovna vojna je bila razlog
za preobrazbo industrije za potrebe
tretjega rajha in popolnega uničenja
v času zavezniških bombnih napadov
na to isto industrijo, čemur je sledilo
zlato povojno obdobje in hiter (celo
pretiran) razvoj brez trdnih temeljev
in vizije za prihodnost.
Temelj muzeja bi predstavljala
multimedijska dvorana, v kateri bi
se seznanili z zgodovino mesta in
industrije s pomočjo starih fotografij,
ilustracij (katalogi), načrtov in filmskih
prispevkov ter intervjujev z delavci
in direktorji posameznih mariborskih
tovarn. Muzejska postavitev bi vključevala scensko uporabo industrijskih
strojev in proizvodnih linij. Okoli
strojev bi se s pomočjo panojev in
predmetov v vitrinah pletla zgodba
industrijskega Maribora, življenja delavcev, razvoja stavkovnega gibanja in
pravic delavcev, razvoja industrijskih
območij in delavskih naselij ipd. Razstava bi vključevala razvoj tehnike in
tehnologije, razvoj oblikovanja, razvoj
delavskih pravic, socialno, kulturno,
gospodarsko in politično zgodovino. Razstavni del bi posegel tudi v
območje mesta – muzej na prostem
(predmeti, panoji, fotografije). Ob
tem velja dodati, da danes muzeji niso
le več razstave, glavni steber njihovega razvoja predstavljajo pedagoški
in andragoški programi. Novi muzej
bi izpolnjeval tudi naloge učnega
centra vseživljenskega izobraževanja.
Programi, ki bodo posebej oblikovani
za različne ciljne in starostne skupine,
bodo izhajali iz zavedanja in spoštovanja tradicije mesta, odnosa do mladih
in starejših,vključevali bodo razumevanja kulture kakovosti življenja in
razumevanje trajnostnega razvoja
okolja (kar je v industrijski okolici
posebej pomembno) in družbene
odgovornosti, tako do kulturne kot
tehnične dediščine.
Tokrat navedimo le še predlagano
prostorsko umestitev projekta. Poleg
mestne občine Maribor je v tem okviru omenjena še Cona Tezno oziroma
Zavod PPC Tezno, svojo vlogo pa
naj bi odigral tudi Zavod za turizem
Maribor-Pohorje, predvsem ko gre za
afirmacijo industrijske, turistične in
učne poti po mestu. 

Proizvodnja tovornjakov Pionir v TAM-u leta 1947

Meljski industrijski bazen malo po drugi svetovni vojni

Nostalgija na TAM-ove zlate čase
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Častitljivih 70 let

Od IKŠ do TŠC Maribor,
od inštalaterja do inženirja

Poslopje IKŠ oziroma kasnejše Srednje kovinarske strojne šole Maribor
Naslov veliko pove o intenzivnem
in razburljivem razvoju tehniškega
izobraževanja v Mariboru. Izobraževanje za poklice s področja strojništva v
Mariboru poteka že več kot sedemdeset let. Davnega leta 1945 je bila
potreba po izobraženih kadrih za
obnovo domovine zelo velika. Ustanovljena sta bila Industrijska kovinarska
šola Maribor (IKŠ) in Dijaški dom
Maribor, predhodnika današnjega
Tehniškega šolskega centra Maribor
(TŠC). Danes je to največja institucija
na področju avtomobilske stroke,
mehatronike in strojništva v regiji, ki
ponuja poklicne in strokovne kadre,
vse od nižjega poklicnega pa do višješolskega izobraževanja.
Šola je vseh sedemdeset let ostala
tesno povezana z okoliškim gospodarstvom. V njej so poučevali mojstri iz

Osebje IKŠ sredi 20. stoletja
podjetij, ki so kasneje postali učitelji.
Tako je tudi danes, saj je veliko bivših
in sedanjih sodelavcev prišlo iz vrst
zaposlenih v TAM-u, Metalni, Hidro-
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montaži … Bogate izkušnje predajajo
naslednjim rodovom: avtoserviserjem,
avtokaroseristom, oblikovalcem kovin
– orodjarjem, inštalaterjem strojnih

inštalacij, izdelovalcem kovinskih konstrukcij, mehatronikom operaterjem,
strojnim in avtoservisnim tehnikom in
tehnikom mehatronike.
Pred petimi leti je srednjo šolo
dopolnila višja strokovna šola, ki
izobražuje strojne in avtoservisne inženirje. Ob jubileju so v TŠC ustanovili
Alumni klub diplomantov višje šole,
ki s svojim znanjem prispevajo k rasti
in dvigu gospodarstva v regiji, a tudi v
Avstriji, Nemčiji, daljnjem Hongkongu
… Najpomembnejši člen za odlično
zaposljivost in prepoznavnost diplomantov s Tezna, tik ob Coni Tezno,
na trgu dela predstavlja strokovni
kader predavateljev, inštruktorjev in
laborantov, ki prihaja v glavnem iz vrst
uspešnih podjetij in so specializirani
strokovnjaki na svojem področju.
Tako se študenti na predavanjih redno
srečujejo z aktualnimi problemi, s katerimi se podjetja trenutno srečujejo.
S svojimi seminarskimi in diplomskimi
nalogami predlagajo rešitve problemov in optimizacij proizvodnje.
Prav tako se študenti in predavatelji
udeležujejo Erasmus mobilnosti za
prakso in usposabljanje, kjer pridobivajo nova znanja in izkušnje, ki jih
nato prenesejo v naše okolje.

Skupina dijakov v petdesetih letih dvajsetega stoletja

Kader za boljši socialistični jutri

Osebje IKŠ pred šolskim poslopjem, ko je to še imelo podobo barake
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Današnja podoba TŠC Maribor
Kljub temu, da so v zadnjih letih
tehniška, poklicna in strokovna znanja
ter poklici bili precej zapostavljeni, je
na TŠC Maribor od leta 2010 dalje kar
osmim dijakom uspelo zaključiti šolanje na najboljši možni način – postali
so »zlati maturanti«. Dober in spodbuden učiteljski ter strokovni kader igra
veliko vlogo pri tovrstnih uspehih,
predvsem z nesebičnim prenašanjem znanja in veščin iz generacije v
generacijo. Tako danes v šoli srečamo
veliko učiteljev in predavateljev, ki so
svojo učno pot pričeli na drugi strani
šolskih klopi. Ni dvoma, da dolga tradicija in brezpogojna predanost stroki
zagotavljata trajen uspeh.
Raziskovalno-inovacijska dejavnost ima v TŠC že desetletno tradicijo. Prirejajo dneve inovatorjev in
raziskovalcev, kjer so predstavljeni
inovacijski predlogi in raziskovalne
naloge. Samo na področju mehanike
je bilo na občinskem, državnem in
mednarodnem nivoju doseženih 54
prvih, 26 drugih in 24 tretjih mest,
28 nagrad, 8 priznanj za inovacijo
Štajerske gospodarske zbornice, 1 priznanje ministra, 8 patentov … Vse to
je rezultat vztrajnega in dolgotrajnega
dela in truda, ki to šolsko ustanovo
postavlja med edinstvene, z uspešno
delujočim inovacijsko raziskovalnim
inkubatorjem.

70-letna zgodovina današnjega
TŠC odseva tudi v razvoju in modernizaciji šolskih delavnic, ki so od leta
2010 prenovljene in preoblikovane v
Medpodjetniški izobraževalni center,
MIC. V njem usposabljajo dijake,
študente in druge zainteresirane z
uporabo najsodobnejše tehnologije.
Ob tem jih usposabljajo tudi za delo
s stroji, ki so »večni« in jih je še danes
najti v marsikateri delavnici velikih in
majhnih podjetij. Povezujejo znanja in
razumevanje tehnologije preteklosti,
kar pripelje do lažjega razumevanja

sodobnih tehnologij, ki temeljijo
predvsem na računalniško
vodenih napravah, ki so abstraktne
in zato težje razumljive brez tehnologije preteklosti.
Sprehod skozi MIC kot tudi
razstavni prostor, kjer se razkazujejo
starodobniki, opozarja na večno medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje znanja ter izkušenj preteklosti
z novimi sodobnimi tehnologijami in
inovacijami sedanjosti. 

Najnovejša kadrovska zasedba TŠC Maribor
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MIPS d.o.o.

Programska oprema
za ugledne stranke
širom Evrope
Ob samem starem vhodu v Cono Tezno se je ustalilo podjetje, ki ima kaj za pokazati. To je MIPS programska
oprema d.o.o. Leta 1997 je bilo ustanovljeno z namenom razvijanja sodobne aplikativne programske opreme,
ki bi uporabnikom omogočala karseda visoko stopnjo avtomatizacije dela in in dostop do čimveč potrebnih
informacij. O tem in še čem smo se pogovarjali z direktorjem in lastnikom Darkom Delićem.

Uživate ugled naprednega
podjetja z verodostojnimi storitvami. Kako vam je to uspelo?
Kot prvo bi omenil primerno izobražene in usposoblljene sodelavce, ki
premorejo bogate izkušnje pri razvoju
različnih informacijskih sistemov v
podjetjih in drugih ustanovah. Širok
spekter znanja sodelavcem omogoča,
da lahko našim strankam zagotovijo
kakovostno in hitro izvedbo projek-

tov, pa če so ti še tako zahtevni in obsežni. O tem nenazadnje priča spisek
tako uglednih strank MIPS-a, kot so
denimo Univerza v Mariboru, Nova
kreditna banka, Red Bull... Želel bi
poudariti, da v podjetju sistematično
spremljamo razvoj novih tehnologij
in skrbimo za sprotno spoznavanje in
obvladovanje novosti ter njihovo aplikacijo v programski opremi, kakršno
ponuja MIPS d.o.o.

Lastnik in direktor Darko Delić

Katere rešitve za vaše stranke
so v ospredju?
Naš cilj je osredotočen na razvoj
celovitih programskih rešitev za
naročnika, ki niso le nabirek aplikacij
za reševanje parcialnih problemov,
marveč gre za storitve, ki pomenijo integrirane programske rešitve,
takšne, ki podpirajo celoten spekter
informacijskih potreb podjetja in
združujejo potrebe vseh oddelkov ter
funkcij v enoten računalniški sistem.
Takšen celovit sistem pomeni podporo ključnim aktivnostim naročnika,
kot so proizvodnja, logistika, finance,
marketing itd., in jih hkrati povezuje.
Na tak način je omogočena
uporaba skupnih podatkov in so
zagotavljene informacije, potrebne
za nadzor stroškov, upravljanje ter
optimizacijo poslovnih procesov ne
glede na krajevno lokacijo posameznih enot.
So še kakšne druge prednosti
sodobne aplikativne opreme,
kakršno razvijate v MIPS-u
d.o.o.?
Seveda, te so povezane še z mnogimi
drugimi prednostmi, kot so, denimo, olajšano sodelovanje z okoljem
poslovnega sistema, kamor sodijo
kupci, dobavitelji, banke itd. Tu so
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nadalje znižanje obsega fizičnega in
rutinskega dela ter večja produktivnost, hitrejše izvajanje posameznih
dejavnosti, enkratni vnos podatkov,
odločitve, sloneče na pravilnih in
ažurnih informacijah in, nenazadnje,
boljši nadzor nad posameznimi
procesi poslovnega sistema. V našem
podjetju se zavedamo, da je odločilni dejavnik pri prenovi ali uvedbi
informacijskega sistema zadovoljstvo
uporabnikov. Zato je naš pristop k
implementaciji rešitve iterativen in
vključuje sodelovanje uporabnika v
vseh fazah razvoja. Na podlagi strokovnega znanja in izkušenj iz prejšnjih
projektov in ob upoštevanju kupčevih
želja ter specifičnosti v njegovem poslovanju zmoremo izdelati rešitve, ki
povsem ustrezajo njihovim potrebam.
Pri svojem delu v MIPS-u upoštevamo
smernice in napotke standarda ISO
9000-3, ki jamči izdelavo kakovostne
programske opreme.

Bi lahko na kratko nanizali, katere informacijske sisteme ste
doslej razvijali?
Ti so proizvodni informacijski sistemi,
ERP sistemi, informacijski sistem za
podporo dela v podjetjih ki se ukvarjajo s prevozom potnikov, akademski
informacijski sistem, pa informacijski
sistem za podporo dela turističnih
agencij, za podjetja, ki se ukvarjajo s trženjem in vzdrževanjem avtomobilov,
za podjetja, ki se ukvarjajo s varovanjem, informacijski sistem za gradbeništvo, sistemi za pospeševanje prodaje,
ki sloni predvsem na uporabi mobilnih
naprav, in še bi lahko našteval.

podjetje na Hrvaškem. Poleg teh dveh
trgov pa smo delali tudi v Avstriji,
Madžarski, Romuniji, Bolgariji, vseh
državah nekdanje Jugoslavije, Moldaviji, Grčiji, Švici, Italiji, Nemčiji in celo
v Izraelu. V lanskem letu smo začeli
sodelovanje pri skupnem projektu s
hrvaškim Telekomom. V okviru projekta razvijamo mobilne sisteme prodaje,
skupaj s podjetjem IVD iz Maribora pa
razvijamo informacijski sistem z imenom Varnost pri delu. Sicer pa so naši
največji poslovni partnerji podjetja
in ustanove, kot so Arriva, Red Bull,
Marles, Marprom, Nova KBM, Univerza
v Mariboru, Varnost Maribor itd.

Do kod sega vaša prisotnost na
trgu informatičnih storitev?
Poleg slovenskega smo v večji meri
prisotni tudi na hrvaškem trgu, kjer
imamo poslovne partnerje predvsem
s področja prometa in turizma. Za lažji
prodor na ta trg smo ustanovili tudi

Kaj pa sodelovanje znotraj
Cone Tezno?
V sami Coni Tezno našo programsko
opremo uporablja Zavod poslovno
proizvodna cona Tezno in Nova KBM,
si pa vsekakor želimo več sodelovanja
s sosedi. 

V imenu ognjenega leva
Bencinski servis na Perhavčevi cesti
sredi Cone Tezno, h kateri sodi posrečeni bar z vse širšo ponudbo, je znova
nekoliko spremenil vnanjo podobo.
Sedaj ga namreč krasi podoba šestnogega leva, ki iz svojega žrela bruha
ogenj. Ta simbolj neuničljive moči je
prežet z napisom Agip, kar neizbežno
spominja na naftno multinacionalko
s sedežem v Italiji. Zadeva še naprej
deluje sto na uro, kar je najpomembnejše. In tudi dizla tam v priklopnike
in druga gospodarska vozila načrpajo
veliko več kot bencina. 

Javna dražba in nakup zemljišča, kjer se je udomačil »boljšjak«

Predvsem v interesu
zaščite Cone Tezno

Glavni vhod
Zemljišče na vzhodni strani Cone
Tezno, kamor se ob nedeljah na kramarski sejem, t.i. bolšjak, zgrne množica obiskovalcev in ponudnikov, je
na javni dražbi kmalu po novem letu
izdražil Zavod Poslovno-proizvodna
cona Tezno. To je v okviru stečajnega
postopka družbe Alpine Consulting
izpeljala stečajna upraviteljica Angelika Lukačić iz insolvenčne pisarne,
katere sedež je v Portorožu. Nepremičnina, ki meri slabih 52.000 kvadratnih metrov, je bila pred letom 2002 v
lasti Tovarne vozil Maribor, še prej pa
vseskozi v lasti TAM-a. Vplačane so bile
tri varščine, na dražbo so pristopili vsi
trije interesenti, je pojasnila in dodala,
da Mestna občina Maribor (MOM), ki
je imela na nepremičnini predkupno
pravico, te ni uveljavljala. Vendar o
višini kupnine stečajna upraviteljica za
javnost ni spregovorila, saj je pred objavo podatka potrebno soglasje sodišča k prodajni pogodbi. Je pa zatrdila,
da »bodo z doseženo kupnino upniki
poplačani v celoti«. Izhodiščna cena
na javni dražbi z zniževanjem izklicne
cene je bila sicer 1,1 milijona evrov,
likvidacijska vrednost pa ocenjena na
3,4 milijona evrov.

Razumljivo je, da so se na novico o
prodaji zemljišča najburneje odzvali
najemniki oziroma organizatorji
boljšaka, ki se bojijo, da bi prodaja
zemljišča Zavodu PPC Tezno pomenila njegov konec. Neuradno pa je
slišati še kakšen glas, zlasti takšen, ki
govori o domnevni netransparentnosti prenosa lastništva. Zato smo za več
informacij zaprosili Gorazda Bendeta, direktorja Zavoda PPC Tezno,
ki je bilo na omenjeni javni dražbi
najuspešnejše.
V uvodu je pojasnil, da kupnina za
omenjeno zemljišče ni skrivnost, saj

je bila sprejeta na javni dražbi. Vendar
pa je objava zapisnika o javni dražbi
premoženja s podatki o kupnini,
udeležencih in ugotovitvah v pristojnosti stečajne upraviteljice. »Mislim,
da je o kupnini primerno govoriti, ko
bo prodajni postopek zaključen. V
sedanjem trenutku pa si je Zavod PPC
Tezno le izposloval pravico, da izvede
nakup,« pojasnjuje Gorazd Bende, ki
je spregovoril tudi o izvedbi prodaje,
ki bo »realizirana ob izpolnitvi vseh
obveznosti kupca, Zavoda PPC Tezno
– gre za plačilo kupnine, davkov,
stroškov… - in ko pristojno sodišče
izda sklep o izročitvi nepremičnine
kupcu. Komaj tak pravnomočen sklep
sodišča pomeni listino, ki je podlaga
za vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca v zemljiško knjigo. Ocenjujem,
da če bo šlo vse po načrtih, se bo to
zgodilo konec meseca aprila.«
Seveda se jih nemalo vpraša,
kakšne načrte ima Zavod s kupljenim
zemljiščem in ali lahko Mariborčani
pričakujejo ukinitev boljšjega sejma ali
pa njegovo selitev na drugo lokacijo.
Gorazd Bende o tem: »Za tako veliko
površino na tako pomembni lokaciji je
odločitev za nakup lahko le dolgoročno
zasnovana. Upoštevani bodo strateški
interesi Cone Tezno, MOM, krajanov
Tezna in razmer ter perspektive v času,

To je le delček pogleda na območje bolšjaka
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ko se bo pristopilo k uresničevanju
načrtov. Gotovo pa ni ekonomsko upravičeno tovrstno zemljišče uporabljati le
en dan v tednu, kot je sedaj praksa. Menim, da dokler načrti za drugačno rabo
prostora ne bodo 'sedeli', dokler se ne
spremenijo prostorski akti – MOM, na
primer, ne sprejme občinski podroben
prostorski načrt za to območje – bistvenih sprememb namembnosti prostora
ni za pričakovati. Predvidevam, da se
ob sedanji prostorski zakonodaji v R
Sloveniji in prevladujoči praksi še nekaj
časa ne bo kaj bistvenega spremenilo.
Po drugi strani pa se je bolšjak kar prijel
in bi ga bilo škoda ukiniti. Interes za
nadaljevanje organiziranja takšnega ali
podobnega sejma smo že zabeležili.

Še pogled s severne strani

Za konec direktor Zavoda PPC
Tezno podrobneje komentira izjavo
za enega izmed medijev, češ da je
ustanova, ki jo vodi že vse od leta
2004, usklajena z interesi MO Maribor
na tem območju: »V zadnjem obdobju
je za potrebe celotne Cone Tezno in
posamičnih investitorjev v njej bilo
vzpostavljeno z MOM - od župana
do »prostorcev«, od vodilnih do
izvrševalcev, pa vse do odgovornih
za urejanje, rabo in gospodarjenje s
prostorom – zelo dobro sodelovanje.
MOM je tudi podprla zamisel za nakup
obravnavanega zemljišča. Za udeležbo Zavoda PPC Tezno v procesu nakupa je namreč bilo pomembno tudi
upoštevanje zaščite interesov podjetij,
ki v coni delujejo. V primeru, da bi
uspel nakup realizirati drug kupec in
tako postati tudi lastnik dovozne ceste
do starega TAM-ovega vhoda, ki se
ga je nekdaj prijelo ime 'kapija', ceste
proti poslopju ambulante Tezno ZD
Maribor in poslopja ZPIZ Območne
enote Maribor, bi se lahko zadeve v
prihodnosti obrnile zelo drugače. Sam
sem prepričan, da je interes MOM
tudi to, da zagotovi nemoten dostop
do največje in še kako delujoče
poslovno-industrijske cone, kakršna
je Cona Tezno z več kot 200 podjetji in
ustanovami in okoli 3600 zaposlenimi,
po javnih cestah.

Ni kar ni...

Pa še nekaj je pomembno, naš zavod
je prioritetno zavezan razvoju Poslovno
proizvodne cone Tezno, vendar ob upoštevanju potreb in želja ljudi v okolju,
kakor tudi ohranjanju duha nekdanjega
TAM-a, katerega sestavni del je bilo tudi
zemljišče, o katerem teče beseda.« 

Na bolšjaku je najti tudi zahtevnejše izdelke
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Gurmanski hram

Od prenove

se vse blešči

Gurmanski hram, sedaj že legendarno gostišče na vzhodnem robu Cone
Tezno, letos praznuje okroglih dvajset
let obstoja. Samo podjetje je sicer
bilo ustanovljeno že leta 1991, pod
sedanjim imenom in v okviru podjetja
M.R.Commerce d.o.o. pa deluje od
jeseni 1996, pri čemer ne gre spregledati imena Janko Muršec, ki je
podjetje utemeljil in je ob direktorju
Robertu Muršcu še danes njegova
osrednja oseba. Sprva so bili posrednik
med svojimi kupci in podjetjem, ki se

je ukvarjalo s proizvodnjo in dostavo
pripravljenih obrokov. Temu pa sta
istega leta sledila posodobitev in povečanje glavne kuhinje ter proizvodnja
v lastnih poslovnih prostorih na naslovu Zagrebška cesta 92. Od tedaj se je
Gurmanski hram razširil tudi za nekaj
prostorov, namenjenih poslovnim
dogodkom, a tudi raznim družabnim
dogodkom. Seveda pa osnovni namen
Gurmanskega hrama kot odprtega lokala ostaja zadovoljiti lačne in žejne, ki
si služijo kruh v podjetjih Cone Tezno.
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V tem imenu je Gurmanski hram
pred kratkim doživel temeljito in celovito prenovo svojih gostinskih prostorov. Po zamislih arhitektke Karmen Mir
se je zgodila zamenjava svetil, stropa in
vseh oblog, temu pa se je pridružila še
prenova točilnega pulta. V obnovo je
podjetje, ki je včasih bilo del Konzorcija
TAM, vložilo več kot 80 tisoč evrov.
Novost pomeni tudi uvedba samopostrežnega bifeja s pestro ponudbo
najrazličnejših jedi - seveda tudi juh in
solat - po sistemu 'pojej, kolikor želiš'.

Kot rečeno v svojih prostorih Gurmanski hram prireja tudi različne družabne dogodke, kot so praznovanja
obletnic in porok, dobrodošle pa so

tudi druge zaključene družbe. V vseh
prostorih, namenjenih prehranjevanju
in praznovanjem, je na voljo več kot
500 sedežev, zaposlujejo pa skoraj 50
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sodelavcev. Za povrh svoje storitve
Gurmanski hram opravlja še na kar
dvajsetih lokacijah znotraj Cone Tezno
in izven. 

Tehniški šolski center Maribor

Uspešen

Dan inovatorjev in raziskovalcev

Matjaž Korman, Audi
V četrtek, 3. marca, so v Tehniškem
šolskem centru Maribor izpeljali letošnji Dan inovatorjev in raziskovalcev.
V okviru tega so za dijake, ki se spoprijemajo z inovacijsko in raziskovalno
dejavnostjo, pripravili pester nabor
dogodkov.
Uvodni nagovor je pripadel Darku
Kukovcu, direktorju TŠC Maribor, v
avizo prireditve pa je sodil tudi nago-

Jure Kvas in Tadej Raner med predstavitvijo inovacijskega predloga
vor posebnega gosta dneva, inženirja
Matjaža Kormana, vodje koncepta
razvoja in varnosti vozil v slovitem
avtomobilskem koncernu AUDI AG, ki
ima sedež v bavarskem Ingolstadtu.
Temu so sledila strokovna predavanja.
O tem, kako udejaniti uspešno podjetje, je spregovoril Jure Verhovnik
iz Tovarne podjemov Podjetniškega

Še trije mladi inovatorji: Mitja Greifoner, Jernej Kesak in Žiga Strmšek

inkubatorja Univerze v Mariboru.
Branko Polegek in Jure Korošec iz
Uniorja sta predstavila RFID sistem za
nadzor orodja, predvideno v letalskih
servisnih delavnicah. K temu so sodile
še predstavitve orodja za delo na višini,
nove serije modularnih pultov Unior
in redstavitev drugih specialnih orodij
za znanega kupca. Nazadnje je že omenjeni Matjaž Korman spregovoril še o
konceptnem razvoju vozil AUDI.
Krona dogajanja na ta dan v TŠC
Maribor pa je seveda bila predstavitev
inovacijskih predlogov in raziskovalnih nalog dijakov v okviru šolskega
tekovanja za leto 2016. Rezultati so
bili naslednji:
1. mesto za nalogo Zapirala –
ključavnica malih vrat, avtor Mitja
Greifoner, mentor Franc Gajšek
2. mesto: Nadstrešek invalidskega vozička, avtorja Jure Kvas in
Tadej Raner, mentor Vili Vesenjak
3. mesto: Obnova starodobnika
Tomos A3, avtor Žiga Strmšek, mentor Anton Strašek
3. mesto: Obnova starodobnika
Tomos ATX50C, avtor Jernej Kesak,
mentor Jernej Šenveter 
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Talne oznake za večjo
prometno varnost
Območje Cone Tezno je prometno
eno bolj obremenjenih v Mariboru. K
temu dodatno prispeva struktura vozil,
ki se gibljejo po njej. Velik delež pri tem
namreč imajo težko natovorjeni (ali pa
tudi samo prazni) cestni vlačilci, a tudi
vse drugo, recimo okorni in počasni
viličarji. Zato so za lažjo pretočnost in
varnost udeležencev prometa v Coni
Tezno, seveda tudi pešcev in kolesarjev,

zelo pomembne talne oznake. Denimo
zebre za pešce, uvrščevalni pasovi,
talne oznake za izvoze oziroma uvoze
itd. Da bi stvar čimbolj funkcionirala, je
Zavod PPC Tezno pred kratkim vizualno
temeljito prenovil talne oznake v vsej
Coni Tezno. Odzivi uporabnikov teh
prometnic so prejkone ugodni. Vendar
je to komaj začetek. Zavod PPC Tezno
je namreč z Visoko prometno šolo v

Mariboru sklenil dogovor, po katerem
bodo njeni strokovnjaki in študentje
pripravili novo prometno študijo za
vso Cono Tezno, ki naj bi glede tega prinesla trajnejše in učinkovitejše rešitve,
seveda v okviru danega. Da bi slika bila
bolj jasna, so se te dni v Coni Tezno
mudili študentje z VPŠ, ki so ugotavljali
smeri in gostoto prometa na posameznih odsekih in točkah. 

Talne označbe v Coni Tezno so prenovljene

Tako poteka štetje prometa danes...

Prometna ureditev v
Coni Tezno je zelo pomembna za učinkovit transport
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