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Uvodnik
Tina Maze kot kažipot
Tudi živahno leto 2014 se hočeš-nočeš izteka. Pri oblikovanju boljšega
in pozitivnega poslovnega ozračja nam ni uspelo. Ne glede na to, da se
aktivna faza poslovnega leta zrcali do samega konca koledarskega leta
in še ni zaznati prednovoletnega ‘popuščanja’, nam tudi v zadnjih dneh
ne bo uspelo barometra obrniti na bolje. Zaznati je bilo nekaj novih,
svežih brazd na področju poslovne etike, vendar tovrstni posegi kot
alternativno vedenje še niso širše uveljavljeni. Naš prostor še vedno v
glavnem obvladujejo politične elite, ki so moralno votle. Banke, tudi
dokapitalizirane, še vedno ubirajo stara pota, v krču, in niti približno
niso pripravljene na jutri. Pri tem mislim na njihovo vlogo finančnega
servisa gospodarstva, ki se udejanja znotraj negotovosti tržnih
mehanizmov.
Vprašamo se lahko, kakšna naj bo strategija razvoja malega gospodarstva,
ki pomeni pomembno dopolnitev
velikih, pretežno izvozno
usmerjenih podjetij. Namesto selektivne pomoči posameznikom je
boljši spodbuden okvir, v katerem je prostora za vse. Poenostavljeno
povedano, obremenitev gospodarstva je previsoka. V zadnjem času
smo bili med iskanjem socialnega sporazuma priče napenjanju mišic,
vključno z grožnjo sindikalnih nemirov na ulicah. Poskus varčevanja v javnem sektorju ni uspel. Izplen pogajanj
je bistveno manjši od pričakovanj mnogih, četudi je primeren obseg javnega sektorja še naprej neznanka.
Demagoško skrivanje neorganiziranega in preobilnega ustroja državne uprave ter celotnega javnega sektorja
za dejansko nezavidljivim položajem policije, medicinskih sester ali gasilcev je bolj ali manj obrodilo ničelni
rezultat pogajanj. Lažje in enostavneje je ničesar ne spremeniti in ostati ukalupljen v svoje ustaljene navade ter
razvade. Iz tega izhajajoč ‘rezultat’ pogajanj bo razlog, da nas bo v prihodnje še kar poplavljalo, pa ne le zaradi
neurejenih vodotokov.
A ker se leto izteka in je na pomolu novo, ne bi želel pretirano izrabiti pravice do ogorčenja. Ohraniti velja
energijo, optimizem in predanost. Pozitivne premike, ki prinašajo ugodne rezultate, je potrebno venomer
skrbno negovati. Ob tem je že spet aktualna naša Tina Maze: zavrnila je vse oblike preživele organizacije in
utečene stroke ter se podala ‘na svoje’. Delo, delo in še enkrat delo – tako se zvestemu srcu uresniči večina
želja. To želim tudi vam.
Gorazd Bende
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Slika na naslovnici:
Diskovna polja in strežniki v podjetju Arhides

Oglašujte v

Contactu
Pokličite

02 / 460 13 00
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Arhides, uspešno IT-podjetje, v novih prostorih

Št. 1 vzhodno od Ljubljane
Cona Tezno združuje resnično pisano
paleto podjetij in ustanov. Od takšnih
s skoraj tisoč zaposlenimi do ‘one
band team’, kjer je zaposlen samo
en človek. Izredno pisana je tudi
ponudba produktov, natančneje,
fizičnih izdelkov in storitev. Ti segajo
od najbolj rutinskih, vsakdanjih, do
visoko sofisticiranih, ki zahtevajo
veliko mero strokovnega znanja in
njegovo nenehno dopolnjevanje. Med
slednje gotovo sodi Arhides d. o. o.,
IT-podjetje, ki je bilo ustanovljeno
komaj pred petimi leti, a ga vse od
tedaj spremlja trajnostna rast, tako
glede števila zaposlenih – sedaj jih je

osem - kot tudi števila zadovoljnih
strank. K temu sodi tudi konstantna
rast prometa, ki se je v letu 2013
povečal za več kot 20 odstotkov. To je
eden najbolj referenčnih pokazateljev
dobrega dela in zadovoljstva strank,
ki zaupajo Arhidesovim IT-rešitvam.
Konec novembra so v podjetju izpeljali
še en veliki met. Tudi uradno so se
namreč ustalili v novih, večjih in
funkcionalnejših poslovnih prostorih
v Perhavčevi ulici 22. Prireditev z več
kot 150 gosti, med katerimi je bil tudi
mariborski župan dr. Andrej Fištravec,
je potekala na visokem nivoju. Župan
in Gorazd Bende, direktor Zavoda

PPC Tezno, sta Arhidesu zaželela vse
najboljše v novih prostorih.
Na prvem mestu znanje...
Arhides je vsekakor podjetje z visokim
nivojem znanja. Kar 75 odstotkov
zaposlenih ima univerzitetno izobrazbo
elektrotehniške,
računalniške
in
ekonomske smeri. V podjetju znanje
zasposlenih vedno znova preverjajo
in nadgrajujejo z vlaganjem v
izobraževanje ter usposabljanje v okviru
uradnih izobraževanj doma in v tujini.
V podjetju so ponosni na več kot 130
mednarodno priznanih certifikatov, ki
so jih prejeli za področja svojih storitev.

Ekipa Arhidesa, od leve: Borut Šosterič, Andrej Motaln, Marko Vide, Dejan Jarc, Persida Farasin, Miran Baum, Dejan Kampuš, Gregor Bračko
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Zato ne čudi, da se med referenčnimi
sodelovanji najdejo tudi takšni globalni
velikani, kot so ARCSERVE, Cisco,
Citrix, HP, IBM, Lenovo, Microsoft,
Novell, Palo Alto, VMware in Veeam.
...in izkušnje
Poleg formalnih izobraževanj štejejo
tudi dolgoletne izkušnje, ki jih ekipi
ne manjka. Uresničili so že več kot
50 večjih projektov širom Slovenije.
Arhides je znan po načrtovanju,
izvedbi in implementaciji kompleksnih
rešitev v zaključeno celoto, pri čemer
različne rešitve povezujejo oziroma
- rečeno bolj strokovno - med seboj
integrirajo. Sodelovanje z naročniki se
začne z iskanjem optimalne rešitve, ki
se nato implementira. Sprva se preda
znanje, nato pa sledi faza vzdrževanja
implementiranih rešitev, vključno s
posodabljanjem.
Microsoftov partner
Kar 90 odstotkov podjetij, ki jim
svetuje Arhides d. o. o., deluje na
platformi Microsoft. Zato ne čudi, da si
je družba v tem času zagotovila več kot
40 Microsoftovih certifikatov in naziv
Microsoft Silver partner. Vse to ljudem
v podjetju omogoča bogate izkušnje na
strežniški platformi in nudenje visoke
kakovosti storitev, kot so MS-aktivni
imenik (od Windows Server 2000
dalje), MS-poštni strežnik (od Exchange
2003 dalje), MS-podatkovni strežnik
(od SQL 2000 dalje) in ostale MSrešitve. Ljudje iz Arhidesa naročnikom
svetujejo na področju rešitev v oblaku
(Service Provider za Microsoftove
rešitve, Office 365), pohvalijo pa se
lahko tudi z izkušnjami pri večjih
kompleksnih implementacijah.
Prednosti novih in prenovljenih
poslovnih prostorov
Novi in prenovljeni poslovni prostori
zagotavljajo boljše pogoje dela in
posledično višji nivo zadovoljstva
zaposlenih – pomislite samo na Googlove
pisarne in njihove nasmeške. Takšne ekipe
so obsojene na uspeh! Nova multimedijska
učilnica za zahtevna izobraževanja in
predajo znanja še premore »demo«
prostor za izvajanje raznih testiranj
Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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Novi prostori Arhidesa so umeščeni nasproti TAM Durabusa

Po rdeči preprogi, kot se spodobi

Delovni prostori so prijetni že na oko

novih rešitev in novi podatkovni center
za gostovanje – hosting, ki je povsem
skladen s svetovnimi trendi.
Podjetje se ozira po novih področjih, kar
bo pomenilo širitev še na izobraževanje,
gostovanje (rešitve v oblaku) in testiranje
rešitev skupaj z naročniki (demo lab).
Št. 1 vzhodno od Ljubljane
Ekipa podjetja Arhides d.o.o. je

mnenja, da sodi med najbolj inovativna
sistemska IT-podjetja v Sloveniji in je
vzhodno od Ljubljane zagotovo št. 1.
Temu v prid govorijo številne prejete
nagrade, med drugimi Rookie of the
Year 2010 (IBM) in Storage Systems
Excellence Award 2011 (IBM). Z
znanjem, izkušnjami in referenčnimi
postavitvami naročnikom zagotavljajo
optimalne rešitve.
• zima 2014/15
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uspešni • Mojstri
uspešneži
• Informatika
za les

Zakaj Arhides?
• nahaja se v Coni Tezno (zraven vas)
• priznan in kompetenten partner na
področju celotne Slovenije
• vzdržuje dolgoročno poslovno
politiko s svojimi partnerji
(strankami)
• indvidualno obravnava vaše
probleme in svetuje glede
optimalnih rešitev
• so tehnološko podjetje (visoka
usposobljenost zaposlenih)
• odličnost v vseh pogledih
• finančna stabilnost (boniteta
odličnosti, kar predstavlja TOP 4,2
odst. Slovenskih podjetij)

Slavnostni govornik je bil direktor Marko Vide

• gostovanje različnih rešitev
(zmanjšanje stroškov, optimizacija
poslovanja, svetovanje, IT kot storitev)
• Arhides asistenca (24x7 podpora,
pomoč na daljavo, visoka
usposobljenost ekipe, pomoč ob
odsotnosti vaših strokovnjakov)
• svetovanje (analiza kompleksnih
okolij, načrtovanje razvoja IT okolja,
zagotavljanje pravih informacij)
• izobraževanje (predaja znanja
strankam, izvedba uradnih
izobraževanj, izvedba namenskih
tečajev)
• moto podjetja: zadovoljna stranka je
najboljša stranka


Dogajanje se popestrili izvrstni plesalci

Gost otvoritvene svečanosti je med drugimi bil tudi župan dr. Andrej Fištravec

6

• zima 2014/15

Revija Contact 12_2014.indd 6

Informator poslovno proizvodne cone Tezno

12/9/2014 9:11:14 AM
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V TAM Durabusu bijejo plat zvona

Bojijo se, da birokrati
subvencijo namerno zadržujejo
27. novembra, ob predstavitvi novega
letališkega avtobusa, ki je plod lastnega
znanja, so v družbi TAM Durabus
opozorili na neizpolnjeno obljubo
države. Še zmeraj namreč niso prejeli
finančne spodbude v višini 3,351.000
evrov za projekt, ki bi zagotovil 100
delovnih mest.
Direktor Holger Postl je poudaril, da so
podporo projektu in obljubo za izplačilo
spodbude za tuje neposredne naložbe
zgolj v zadnjem letu dali nekdanji
gospodarski minister Metod Dragonja,
bivša premierka Alenka Bratušek,
ob nedavnem obisku podpredsednika
kitajske vlade pa še zdajšnji premier
Miro Cerar. A birokratski postopki
za pridobitev sredstev se vlečejo že
zelo dolgo, zato se v Durabusu bojijo,
da tudi letos ne bo nič. Postl se boji,
da iste osebe, ki so že lani preprečile
izplačilo omenjenega zneska, namerno
in usklajeno zavlačujejo. Letos so
bili namreč pozvani, naj zaprosijo za
dodelitev spodbude po posebnem
postopku, saj da bo s tem zagotovljeno
izplačilo prvega dela sredstev že v
prvi polovici leta, preostanek pa do
konca leta. Vendar iz tega ni bilo
nič, ljudje, ki vodijo postopek, so ob
obisku kitajske delegacije sporočili,
da Durabus ne izpolnjuje pogojev ter
da naj dokumentacijo dopolni, a se je
po kasnejšem sestanku s predstavniki
gospodarskega ministrstva izkazalo, da
to sploh ni potrebno.
Ker v Durabusu ne morejo več čakati,
saj trpi ugled družbe, projekta pa
sami ne morejo zagnati, saj bi v tem
primeru ostali brez subvencije, vlado
pozivajo, naj ukrene, kar je treba, da
bo postopek zaključen do konca leta.
Nenazadnje so predstavniki družbe
Chin Hi tech Group Corporation, ki
Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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je lastnica mariborskega podjetja, že ob
koncu leta 2012, torej še pred zagonom
proizvodnje, dobili zagotovila agencije
Spirit ter odgovornih na zunanjem
in gospodarskem ministrstvu, da
Slovenija podpira tuje naložbe in ima
vzpostavljen sistem za dodeljevanje
finančnih spodbud, trdi Postl. Po
njegovih besedah bo projekt Betis,
električni avtobusi na inovativno
polnjenje, število zaposlenih s sedanjih
200 dvignil na 300, zagotovil bo za 12
milijonov evrov investicij in prispeval
k svetovni prepoznavnosti Slovenije
na področju avtomobilske industrije.
Polega tega ni zanemarljivo, poudarja
Postl, da je Durabus od zagona tovarne
v slovenski proračun prispeval več kot
4,5 milijona evrov davkov in prispevkov
ter domačim podjetjem z naročili
materiala in storitev zagotovil za
približno 12 milijonov evrov prometa.
TAM Durabus tudi nima bančnih
kreditov in obratni kapital zagotavlja
izključno z lastnimi sredstvi ter sredstvi
lastnikov, ki so v družbo investirali že

več kot 13 milijonov evrov.
Mariborsko-kitajsko podjetje se sicer
trenutno posveča zlasti proizvodnji
letaliških avtobusov in je v samo
poldrugem letu na tem področju
doseglo zavidljiv tržni delež. Postl
ocenjuje, da z izjemo Kitajske, kjer
veljajo drugačna pravila, obvladujejo že
od 35 do 40 odstotkov svetovnega trga.
Letos so prodali 85 letaliških avtobusov,
naslednje leto jih nameravajo 120,
od tega jih je večina že naročenih.
Poleg tega v letu 2015 načrtujejo še
proizvodnjo 50 turističnih avtobusov.
V skladu z načrti rastejo tudi prihodki.
Letos so jih ustvarili za 18 milijonov
evrov in so že v drugem letu poslovanja
na zeleni veji, kar pomeni, da bodo lahko
z letošnjim dobičkom pokrili lansko
izgubo v višini treh milijonov evrov.
Dodajmo še, da je ob vsem tem
mariborski župan dr. Andrej Fištravec
ravnanje vlade ocenil kot neresno, da
pomeni napačno sporočilo tujemu
kapitalu, ki se namenja investirati ne le v
Mariboru, marveč Sloveniji nasploh. 

Tako je bilo na otvoritvi pred letom in pol, kako bo v prihodnje?

• zima 2014/15
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čezmejna povezava • Deluje že dve desetletji

Še ena uspešnica v Coni Tezno

Pichler & CO: 20 let
kakovostnega poslovanja
Poslovanje podjetja Pichler &
CO d.o.o. sloni na trgovini in
proizvodnji opreme za prezračevanje,
klimatizacijo in ventilacijo objektov.
Ves razvoj in proizvodnja novih
produktov sta osredotočena na sedežu
matičnega podjetja v Celovcu.
Podjetje Pichler & CO d.o.o. sta
31. januarja leta 1994, torej pred
dobrimi dvajsetimi leti, ustanovila Uroš
Prodanovič in podjetje Lufttehnik
J.Pichler iz Celovca. Od svojega začetka
do leta 2004, torej deset let, je podjetje
poslovalo v najetih prostorih tedanjega
podjetja Tekol d.o.o. na Studencih. V

najemu je imelo skladiščne prostore in
dve pisarni. V začetku je zaposlovalo 3
ljudi, z leti pa se je število sodelavcev
povečevalo in v času konjunkture je
bilo zaposlenih 10 ljudi.
Že od samega začetka je tedanji
direktor Uroš Prodanovič iskal poslovne
prostore, kjer bi lahko pod svojo streho
udejanil načrt, ki si ga je zastavil v lastni
viziji razvoja podjetja. Po večletnem
iskanju rešitve je vzpostavil kontakt
z Antonom Čoklom, tedanjim
direktorjem Slovenske odškodninske
družbe v prostoru nekdanje Tovarne
avtomobilom Maribor, ki mu danes

rečemo Cona Tezno. Po začetnih
pogajanjih in sklenjenem dogovoru
je podjetje leta 2003 kupilo zemljišče
in se leta 2004 preselilo v lastne, novo
zgrajene poslovne prostore na Cesti
k Tamu. Pomeni, da podjetje Pichler
& CO d.o.o. letos ne praznuje samo
20 let delovanja, marveč tudi deseto
obletnico poslovanja v lastnih poslovnih
prostorih. Leta 2010 se je ustanovitelj
Uroš Prodanovič upokojil, lastništvo pa
predal svojima hčerama Nastji in mag.
Rebeki Prodanovič, MBA.
Eden od temeljev poslovne filozofije
oziroma vizije podjetja Pichler &
CO je svojim strankam zagotoviti

Podjetje vseskozi slovi tudi po skrbno negovanem okolju
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popolno ponudbo proizvodov, ki jih
dopolnjujejo z nenehnim inovativnim
delom, ustreznim svetovanjem, nenehno
izboljšavo kakovosti proizvodov, skupno
obdelavo in reševanjem problemov
kupcev, fleksibilnostjo, zanesljivostjo
v dogovorih glede kakovosti, količin,
dobavnih rokov in pri uresničevanju
drugih dobavnih pogojev. Vse to
temelji na prispevku strokovnih visoko
usposobljenih, zanesljivih, inovativnih
in motiviranih sodelavcev, popolni
organizaciji, zanesljivosti dobaviteljev
jubilejnemu podjetju v Coni Tezno in
visoko kakovostnem strojnem parku.
Osrednji govorec na prireditvi je bil
soustanovitelj podjetja Uroš Prodanovič

Goste je nagovorila tudi mag. Rebeka
Prodanovič, ki danes vodi podjetje

Nabor
ponudbe
proizvodov
podjetja Pichler & CO je širok.
Glavne produkcijske skupine
tvorijo naslednji proizvodi:
• ventilatorji
• prezračevalne cevi in kanali
• prezračevanje z rekuperacijo
• odsesavanje plinov
• Uno-Duct, patentiran sistem za
dovod zraka brez prepiha za višje
prostore
• distributivni elementi
• kuhinjske nape
• evaporativno hlajenje
• razvlaževanje

Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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Okrogel jubilej oziroma jubileja so v
podjetju Pichler & CO d.o.o. proslavili
konec septembra. Praznovanja se je
udeležilo veliko gostov, predvsem s
področja investiranja, projektiranja in
izvajanja instalacij, s katerimi podjetje
posluje in sodeluje. Hkrati so v obliki

hišnega sejma predstavili še veliko
novitet iz svojega prodajnega programa,
med drugim certificirane protipožarne
lopute, sodobne prezračevalne naprave
in energetsko varčne ventilatorje,
ki ustrezajo evropski direktivi ERP
2015. Mag. Rebeka Prodanovič, MBA
direktorica podjetja Pichler & CO,
se je v svojem pozdravnem nagovoru
iskreno zahvalila za množično udeležbo
na proslavi in poudarila, da se skupaj
s sodelavci trudijo za korektno,
kakovostno, strokovno odzivno in
kupcu prijazno poslovanje. »Posebna
zahvala gre vam, cenjeni kupci, da nam
pomagate in smo tako iz dneva v dan
boljši za vas. Želim vam povedati,
da smo odlično motivirani, zagnani,
delavni in predvsem usmerjeni v vaše
zadovoljstvo«.
In tako podjetja v Coni Tezno poslujejo
novim uspehom naproti. 

Na zdravje za Pichlerjev jubilej

Pichler smo ljudje, od leve: Marcel Rojko, Mitja Horvat, Samo Trstenjak, Cvetka Perkovič, Gernot
Pichler, Rebeka Prodanovič, Uroš Prodanovič
• zima 2014/15
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zavarovanja • Širok nabor

Skupina Emperata

Do zavarovanj ugodno in na
enem mestu
Skupina Emperata d.o.o. sodi med
manjše, vendar naujspešnejše družbe
v Coni Tezno. To lahko dokažejo tudi
z razvojnimi oziroma poslovnimi
rezultati.
Gre za podjetje, ki na neodvisen način
sodeluje z večino zavarovalnic. Tako
lahko stranka ob svetovalni pomoči
Emperatinih strokovnjakov veliko
prihrani, saj se na tržišču storitve in
cene od zavarovalnice do zavarovalnice
zelo razlikujejo. Emperatino poslanstvo
je, da strankam uredi najkvalitetnejšo
in finančno najugodnejšo storitev, ki
ustreza njihovim potrebam ter željam.
Skupina s svojim poslovnim modelom
na trgu uspešno deluje že pet let, temelj
njihove ponudbe sta kakovost storitev
in zaupanje svojih strank. Se razume,
da v imenu tega do ponatankosti
obvladajo vse prednosti in slabosti

Skupina Emperata d.o.o. je bila
ustanovljena v začetku leta 2010,
njena ‘pionirja’ sta bila Boštjan
Satler, vseskozi tudi direktor, in
Barbara Gorjanc Satler. Danes ima
podjetje štiri zaposlene in štiri zunanje
poslovne partnerje. Vizijo, poslanstvo
in vrednote v Emperati razumejo
tako, da (p)ostanejo prepoznavni čim
večjemu številu ljudi po strokovnosti

in neodvisnemu svetovanju. Imajo
odlične poznavalce številnih ponudb
na trgu, zato lahko strankam
predlagajo optimalne rešitve, pri
čemer se opirajo na analitični in
celovit pristop. V imenu odgovornosti
do strank jim nudijo pomoč in jih v
času trajanja sodelovanja oziroma
pogodb tudi redno servisirajo.

ponudbe na zavarovalniškem trgu.
Danes združujejo že več kot štiri tisoč
zadovoljnih in zvestih strank, ki jih tudi
redno servisirajo.

storitev in priprava ponudbe. Na
področju socialne varnosti dominira
zavarovanje najpogostejših rizikov, ki
lahko ogrožajo družinski proračun. V
tak okvir sodijo zavarovanja za primer
kakršnekoli smrti, hudih bolezni, trajne
invalidnosti, nadomestilo za primer
poškodbe in še kaj.

Svetovanje poteka postopamo, korak
za korakom, saj se v Emperati najprej
želijo s stranko pogovoriti, kaj ta
vse potrebuje, temu pa sledi iskanje
najustreznejših
rešitev
oziroma

Zavarovanje finančne varnosti se nanaša
na varčevanje za najpogostejše potrebe,
kot so varčevanje za pokojnino, varčevanje
za izobraževanje otrok, nepredvidljivi
finančni izdatki itd. Zavarovanje vozila
in domsko zavarovanje sodijo v okvir
ponudbe zavarovanja materialnih dobrin.
Naposled je tu še zelo pomembno
zavarovanje poslovnega sektorja, k
čemur sodi zavarovanje poslovnih
objektov, strojev in odgovornosti kot
tudi zavarovanje zaposlenih, transporta
itn.
Naštejmo še zavarovalniške hiše, s
katerimi posluje Emperata: Wiener
Stadtische zavarovalnica, Zavarovalnica
Maribor, Zavarovalnica Tilia, Prva
osebna zavarovalnica, Zavarovalnica
Adriatic Slovenica, ERGO zavarovalnica,
Zavarovalnica Triglav, Vzajemna in
Arag.


Barbara Gorjanc Satler, Boštjan Satler in Maja Zupanič (od leve)
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medpodjetniško izobraževanje • Kakovost na prvem mestu

Prof. Srečko Vidovič, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra:

»Praktično izobraževanje in
usposabljanje dijakov za trg
dela«.
Letošnjo pomlad je tudi uradno zaživel
Medpodjetniški izobraževalni center
(MIC) v Tehniškem šolskem centru
Maribor (TŠC), v neposredni soseščini
Cone Tezno. Z otvoritvijo MIC-a,
kar se je zgodilo hkrati z zaključkom
investicije v obnovo, prenovo in nakup
ustrezne tehnološke opreme, so nastale
možnosti za izvajanje strokovnega
izobraževanja in usposabljanja za trg
dela na širokem področju strojništva.
O tem smo se pogovarjali z njegovim
vodjem prof. Srečkom Vidovičem.

Na kakšen način je MIC umeščen v
okvir TŠC?
MIC je samostojna organizacijska enota
TŠC Maribor z namenom povezati
poklicno izobraževanje in usposabljanje
z gospodarstvom in obrtjo v lokalnem,
regionalnem, nacionalnem in širšem
mednarodnem prostoru. Znotraj TŠC
se povezuje z organizacijskima
enotama Srednjo strojno šolo in Višjo
strokovno šolo. Zanju opravlja naloge
s področja praktičnega izobraževanja
in usposabljanja dijakov ter študentov.
Pri usposabljanju brezposelnih oseb se

Prof. Srečko Vidovič, vodja MIC-a

Stavbno krilo poslopja TŠC, kjer domuje Medpodjetniški izobraževalni center

Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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medpodjetniško izobraževanje • Kakovost na prvem mestu

2013, razvojne prioritete Gospodarska
razvojna infrastruktura in prednostne
usmeritve
Gospodarska
razvojna
logistična središča. Skupna vrednost
projekta je znašala – z DDV - več kot dva
in pol milijona evrov. Sredstva v višini
1.8 milijona evrov so bila pridobljena z
javnim razpisom, preostali del sredstev v
višini skoraj 562 tisoč evrov pa je zavod
zagotovil iz lastnih sredstev.

Tako je bilo spomladi, ko je bil MIC svečano odprt

povezuje z Zavodom za zaposlovanje in
z gospodarstvom. Zavoljo vse večjega
povpraševanja po kadrih s specialnim
znanjem in spretnostmi na področju
strojništva, ki jih v formalnem
izobraževanju pridobijo delno ali
sploh ne, je MIC ustanova, ki lahko
skupaj z gospodarskimi partnerji,
zbornicami in drugimi ustanovami
pripomore k izobraževanju kadrov in
s tem posredno vpliva na gospodarski
razvoj, povečanje konkurenčnosti in
zmanjšanje brezposelnosti. Pomeni,
da lahko skupno uskladimo potrebe
in razvijamo ter pripravljamo nove
programe praktičnega izobraževanja in
usposabljanja, ki jih trg dela trenutno
zahteva oziroma potrebuje.

Veda o motorjih je v ospredju
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Tako velik zalogaj je terjal primerno
investicijo. Lahko o tem poveste kaj
več?
Prostori MIC-a so nastali na osnovi
šolskih delavnic Srednje strojne in
poslovne šole Maribor v Zolajevi ulici 12,
ki so bili v letu 2012 povsem obnovljeni
in opremljeni ter konec avgusta istega
leta predani v uporabo. Finančna
sredstva za obnovo prostorov in nabavo
nove opreme so bila pridobljena na
podlagi projekta Pridobivanje in razvoj
poklicnih in socialnih kompetenc, s
katerim smo se prijavili na javni razpis za
izbor operacij za sofinanciranje investicij
v Medpodjetniške izobraževalne centre
MIC II. Ta se je udejanjal v okviru
Operativnega
programa
krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007–

Lahko podrobneje razčlenite strukturo MIC-a po namenskih enotah?
MIC ima danes prostore oziroma
namenske delavnice in učilnice za
izvajanje praktičnega izobraževanja in
usposabljanja v avtoservisni dejavnosti,
strojništvu – od klasičnega do CNC – in
mehatroniki (zavoljo boljše preglednosti
jih predstavljamo v stolpcu):
• delavnica za diagnostiko motorjev,
• delavnica za diagnostiko podvozja,
• delavnica za servisiranje in
vzdrževanje motornih vozil,
• delavnica za avto-elektriko in
elektroniko,
• avtokleparska delavnica,
• avtoličarska delavnica z mešalnico
barv,
• delavnici ročne obdelave (piljenje,
sekanje, žaganje, vrtanje),
• delavnica strojne obdelave
(struženje, frezanje, brušenje),
• delavnica za instalaterje strojnih
instalacij,
• delavnica za preoblikovanje in
izdelavo jeklenih konstrukcij,
• učilnica za regulacijo in krmilje –
pnevmatiko,

Tudi gumarstvo ima svoj prostor

Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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Brez koles se vse ustavi

Eden bolj sofisticiranih oddelkov MIC-a

• učilnica za regulacijo in krmilje –
hidravliko,
• delavnica za elektrotehniko,
• varilnica za postopke plamenskega in
elektro-obločnega varjenja,
• merilnica,
• RPT učilnica,
• učilnica za CNC obdelavo,
• amfiteaterska učilnica.
Oprema v prostorih MIC-a je v večini
nova in pokriva področja:
• avtomobilske stroke (avtoservisna
dvigala, namenska orodja,
diagnostične naprave, didaktična
učila za avtoelektriko in elektroniko,
mešalnica barv, sušilna komora z
opremo itd.),
• spajanja in rezanja kovin (varilna
mesta za plamensko in električno
obločno varjenje, oprema za
plamensko in električno obločno
varjenje),
• mehatronike (didaktična učila za
pnevmatiko in hidravliko),
• 3D modeliranja,
• CNC obdelave kovin,
• ročne obdelave kovin (primeži,
ročna orodja).
Komu vse so namenjeni prostori z
opremo?
Prostori
z
opremo
omogočajo
izvajanje praktičnega izobraževanja
in usposabljanja dijakov v poklicnih,
poklicno-tehniških
in
srednjih
strokovnih programih strojništva,
študentov strojništva,
pripravljanja
Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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Učitelja Franc Kožuh in Branko Gregorc (od leve)

kandidatov na mojstrske izpite (mojster
avtomehanik, avtoklepar, avtoelektrikar
in avtoličar), poklicnega usposabljanja in
izpopolnjevanja za pridobitev poklicne
kvalifikacije
oziroma
opravljanja
preizkusa poklicnih kompetenc v
certifikatnem sistemu (vulkanizer, CNC
operater, cevar, oblikovalec kovin),
opravljanja praktičnega dela zaključnih
izpitov in poklicne mature itd.
Kakšna je dolgoročna vzija MIC-a?
Poslanstvo MIC-a je praktično
izobraževanje oziroma usposabljanje
kadrov, ki bodo imeli kakovostno
uporabno
znanje
ter
ustrezne
spretnosti in veščine za opravljanje
poklica in s tem povečano možnost

zaposlitve. Tukaj so možnosti v pripravi
programov na področju specialnih
znanj, ki pokrivajo dela ključavničarjev,
varilcev, kleparjev, CNC operaterjev,
oblikovalcev
kovin,
vzdrževalcev
procesnih enot, 3D modeliranja in
projektiranja, avtoremontne dejavnosti
ter raziskovalne dejavnosti pri pripravi
raziskovalnih in projektnih nalog
dijakov ter študentov. Vizija MIC-a
je privabiti podjetja in socialne
partnerje k sodelovanju, razvijati in
pripravljati nove programe praktičnega
izobraževanja
in
vseživljenjskega
usposabljanja, se hitro odzivati na
potrebe gospodarstva ter skupaj z njim
razvijati in ustvarjati novo in deliti
lastno znanje in inovativnost.

• zima 2014/15
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pogled za jutri • V smeri nove rasti

V prisilni poravnavi tudi Cimos TAM Ai

Skupina postavlja temelje za
ponovno rast

S pozivom koprskega sodišča Cimosovim
upnikom 12. novembra letos, da v
mesecu dni prijavijo terjatve in z njegovim
soglasjem k sklenitvi sporazuma s kupci
in kreditne pogodbe z bankami, ki
Cimosu zagotavljata 38,4 milijona evrov,
je bil narejen še en pomemben korak v
postopku sanacije Cimosa. To je hkrati
podlaga, da se Cimos lahko intenzivno
posveti operativnemu prestrukturiranju.
Ključni korak v postopku prisilne
poravnave je sicer bil narejen 3. novembra,
ko so predlagatelji prisilne poravnave
- Družba za upravljanje terjatev bank
(DUTB), NLB, NKBM, SID banka,
Abanka, Gorenjska banka in Banka Celje
vložili na okrožno sodišče v Kopru načrt
finančnega prestrukturiranja, ki so ga
pripravili v Cimosu. Možnost zapletov,
ki bi lahko pripeljali do stečaja, je namreč
odtlej minimalna. Postopek prisilne
poravnave Cimosa d.d. bo na podlagi
zakonsko opredeljenih terminov končan
najkasneje v začetku aprila 2015.
Že tretjega oktobra letos je Cimos oddal
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poročilo o prestrukturiranju Ministrstvu
za finance Republike Slovenije, ki ga je
to posredovalo Evropski komisiji kot
pojasnilo upravičenosti državne pomoči
družbi iz leta 2013. Upoštevajoč
dejstvo, da v prestrukturiranju Cimosa
pomembno sodelujejo številni deležniki

z zasebnim kapitalom, kot so kupci,
dobavitelji in nedržavne banke, kar je
za Evropsko komisijo ključno, v Kopru
verjamejo, da je načrt prestrukturiranja
dobra podlaga za pozitivno odločitev
Evropske komisije.
Skladno z načrtom finančnega je v teku

Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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Prisilna poravnava v podjetju Cimos TAM Ai
Po začetku prisilne poravnave Cimosa
d.d. 3. junija letos se je izkazalo, da je
za zagotovitev stabilnosti poslovanja
Cimosa v Sloveniji in za zagotovitev
enotnega obravnavanja upnikov
potrebno postopek prisilne poravnave
sprožiti tudi v njegovima hčerinskima
družbama Cimos TAM Ai Maribor
in Livarna Vuzenica. Za slednjo je
predlog sodišče zavrnilo, za družbo

TAM Ai pa sprejelo in 19. junija
imenovalo za prisilnega upravitelja
Zlatka Vilija Hohnjeca. Postopek
prisilne poravnave v tem mariborskem
podjetju prav tako poteka v okviru
planiranega.
Načrt
finančnega
prestrukturiranja za Cimos TAM Ai je
Cimos d.d., kot formalni predlagatelj
postopka, vložil na mariborsko sodišče
18. novembra.

Cimosovi inženirji razvili prototip »lahkega« pedala zavore

tudi operativno prestrukturiranje, ki
predvideva spremembe in izboljšave
strukture podjetja, njegovih notranjih
procesov, kakovosti in produktivnosti.
Na ta način bodo postavljeni temelji
dolgoročno vzdržnega poslovanja
in ponovne rasti skupine Cimos.
Cimos bo tudi v prihodnje prisoten
v štirih regijah. Proces Cimosovega
operativnega prestrukturiranja bo trajal
vse do leta 2016. Izvajanje ukrepov
bo potekalo postopno, pri čemer se
bo družba soočila tudi z reševanjem
presežnih delavcev. To bo več kot leto
dni trajajoč proces, usmerjen tudi v
iskanje alternativ za tovarne in njihove
zaposlene, ki v strategiji Cimosa še
nimajo ustreznega mesta.
Cimos se že pripravlja tudi na
intenziviranje aktivnosti za pridobivanje
novih poslov, ki jih bo lahko sprožil po
koncu prisilne poravnave. Kot je namreč
znano, kupci dobaviteljem v postopku
prisilne poravnave ne dodeljujejo novih
poslov. V skupini se v tem trenutku zato
osredotočajo na izboljšave delovnih
procesov, s čimer bodo zagotovili
ohranitev obstoječih naročil in si hkrati
povečali možnosti za pridobivanje novih
poslov takoj, ko bo to možno.
In za konec še misel dr. Janeza
Gradiška, predsednika uprave krovne
družbe Cimos d.d.: ‘Za nami so
naporni meseci, polni negotovosti.
Tudi v prihodnje nam zagotovo ne bo
lahko, vendar sem prepričan, da bomo
uspeli.’

Informator poslovno proizvodne cone Tezno

Revija Contact 12_2014.indd 15

V Cimosu v zadnjem času kljub oteženim
razmeram veliko delajo pri razvoju
novih tehničnih rešitev, predvsem v
smeri zmanjšanja mase izdelkov. Pri
tem v celoti ohranjajo funkcionalnost
izdelkov in enako cenovno raven.
Rezultat razvojnega dela v zadnjem letu
je tudi pedal zavore, ki je zaradi svoje
nizke mase tržno zelo zanimiv.
V vlogi enega najpomembnejših
razvojnih dobaviteljev na področju
pedalnih sklopov Cimos z ultra lahkimi
komponentami
izboljšuje
svoje
kompetence in konkurenčnost. Vodilni
evropski proizvajalci so usmerjeni k
razvoju vse lažjih vozil, saj prav masa
avtomobila najpomembneje vpliva na
njegove »performanse«, med katerimi
so na prvem mestu poraba goriva in

izpusti CO2. Z integracijo naprednih
pristopov načrtovanja oblike izdelka
in njegovega proizvodnega procesa, ki
so v celoti podprti z verodostojnimi
računalniškimi simulacijami, so
Cimosovi razvojni inženirji uspeli
izdelati popolnoma funkcionalen
prototip pedala zavore iz aluminijeve
pločevine. Teža lahkega pedala je glede
na konvencionalno rešitev zmanjšana
za 50 odstotkov, a kljub temu zadošča
vsem kriterijem, vključno s tem, da
zdrži vse izredne obremenitve, ki se
lahko pojavijo ob trku vozila. Cimos
si z razvojem lahkega pedala in s
pridobljenim znanjem odpira nove
možnosti na trgu, kjer konkurenca še
zdaleč ne dosega tako dobrega razmerja
med maso, funkcionalnostjo in ceno.
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spodbujanje gospodarske rasti • Kaj so rekli mojstri za strategijo?

Poslovna konferenca Portorož’ 2014

“Nihče ne razmišlja, kaj
Slovenija potrebuje čez 10 ali
20 let.”
Spodbujanje gospodarske rasti v
Evropi in industrijska politika sta
bili med osrednjimi temami letošnje
Poslovne konference Portorož. Z
naslovom Zagon za nov začetek je
konferenca poudarila potrebo po
spremembah tako na evropski kot na
slovenski ravni. Poslovna konferenca
Portorož vsako leto združi več kot 400
gospodarstvenikov in strokovnjakov.
Njen glavni namen je izobraževanje
poslovnežev ter izmenjava mnenj,
izkušenj in pogledov. Konferenco,
ki je potekala 20. in 21. novembra,
sta pripravili ljubljanska Ekonomska
fakulteta
in
časnik
Finance.
Ob tej priložnosti objavljamo
nekaj poudarkov, povezanih s
tem pomembnim gospodarskim
dogodkom.

prof. Mrak. Za naprej bo ključno, da se
osnovna diagnoza krize in posledično
odgovor nanjo spremenita. Na kratek
rok bo v luči visoke zadolženosti držav
nujna aktivnejša monetarna politika
Evropske centralne banke (ECB).
Samo vprašanje časa pa je tudi, kdaj
bo moralo priti do določenih odpisov
dolgov, je menil prof. dr. Mrak. Nujno
bo namreč zmanjšati javni dolg – in
to ne bo mogoče le s privatizacijo.
To ne pomeni, da privatizacija v
Sloveniji ni potrebna. Treba pa je
premisliti, kaj je njen osnovni cilj.
Bolj kot v luči zmanjšanja javnega
dolga jo namreč prof. dr. Mrak vidi v
kontekstu korporativnega upravljanja.
“V Sloveniji imamo z upravljanjem
državne lastnine slabe in precej drage
izkušnje,” je opozoril.

Na ravni EU je bilo po izbruhu krize
storjenih več napak in ista zgodba se ne
more nadaljevati, je menil programski
direktor 16. Poslovne konference
Portorož, prof. dr. Janez Prašnikar.
“Čas je za nov začetek,” je poudaril.

Na evropski ravni pa bo nujno
prilagajanje na obeh straneh – tako na
strani zadolženih držav, med katere sodi
Slovenija, kot tudi Nemčije, je bil jasen
prof. dr. Mrak. Investicije so nujne, a
za neprijetne spremembe ni politične
pripravljenosti, je menil. Sicer pa je
dosedanje varčevanje v Sloveniji prof.
dr. Mrak označil kot medlo. Tako smo
pri nas varčevali na račun investicij,
namesto da bi, na primer, izvedli
resne reforme, kot je zdravstvena.
Tudi v proračunu se je rezalo linearno,
namesto da bi uresničili napovedi o
programskem proračunu.

Prof. dr. Mojmir Mrak je opozoril,
da je bila kriza v Evropi najprej
dolžniška, danes pa gre predvsem za
krizo gospodarske rasti. “Evropa je
daleč od tega, da je šla skozi krizo,” je
ocenil. Kljub temu, da so obeti za rast
po petih letih krize še vedno šibki in da
je stara celina pred novo recesijo, samo
reševanje še vedno poteka pod močnim
vplivom nemške doktrine. Fiskalna
konsolidacija in strukturne reforme so
nujne, vendar pa je aktualno vprašanje
doziranja in časovnega okvira, poudarja
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Prof. dr. Janez Prašnikar pa je v zvezi
z varčevanjem opozoril, da ima to
vedno močan vpliv na potrošnjo.
“Največ plačajo mladi,” je izpostavil

ob tem. Pomembna tema portoroške
konference je sicer bila tudi slovenska
industrijska politika. Pred konferenco je
izšla tudi knjiga o industrijski politiki v
retrospektivi, o čemer so na ljubljanski
ekonomski fakulteti izvedli obsežno
raziskavo.
Med gospodarstveniki, ki so na konferenci
razpravljali o industrijski politiki, je
bil
tudi predsednik nadzornega sveta
koncerna Kolektor Stojan Petrič.
Opozoril je na pričakovane velike
spremembe v svetu v prihodnjih
desetletjih. Medtem pa se pri
nas
“ukvarjamo sami s sabo, z nesposobnimi
bančniki, ki niso v stanju izpeljati
prestrukturiranja državnega gospodarstva,
z državnimi uradniki, ki pišejo dokumente
zgolj zato, da so napisani”. “Nihče pa ne
razmišlja, kaj Slovenija potrebuje čez 10
ali 20 let,” je bil kritičen. Po Petričevem
mnenju bo pri nas treba intenzivirati
kapitalsko prestrukturiranje podjetij ter
poiskati nove poslovne modele. Tu pa
bodo ključno vlogo morale odigrati banke
kot največje upnice. Banke bo zato treba
nujno kadrovsko okrepiti “z ljudmi z
industrijsko logiko”. Petrič sicer ocenjuje,
da bi Slovenija potrebovala manjše število
večjih poslovnih sistemov, od 10 do 15, z
več kot milijardo evrov letnega prometa.
Med zanimivimi programi izpostavlja
predvsem
biotehnologijo,
pametna
omrežja, materiale, farmacijo, industrijsko
mobilnost, ekosisteme in informacijokomunikacijsko tehnologijo. Na te velike
sisteme z uveljavljenimi blagovnimi
znamkami pa bi se vezalo delovanje
manjših podjetij ter inštitutov znanja. 
Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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Vlado Novak, letošnji dobitnik Borštnikovega prstana

Poklicno pot je začel v TAM-u,
oče mu je bil zvest ves čas
Vlado Novak, pri 62 letih legenda
slovenske gledališke in filmske scene,
je letos končno prejel, kar si je že dolgo
zaslužil. Namreč Borštnikov prstan,
najvišje priznanje za življensko delo,
ki ga lahko dobi kakšen gledališki
igralec pri nas. Njegove vloge, skoraj
vso kariero v okviru Drame SNG
Maribor, so tako številne, da jih tukaj
ne gre naštevati. Bolj pregledna je
Novakova filmska pot, kjer se je v
zavest gledalcev in kritikov zasidral
predvsem po vlogah t.i. malih ljudi.
Najbolj odmevna filmska lika Vlada
Novaka sta vsekakor Gajaš Pišti v
filmu Petelinji zajtrk (danes kot
Gajaš nastopa v monodramski odrski
priredbi) in Maks Bigec v filmu Zmaga
ali Kako je Maks Bigec zasukal kolo
zgodovine. Slednji film je bil v dobršni
meri posnet prav na prizoriščih v
Coni Tezno. Sicer pa ves scenarij
nekako spominja na zgodbo o TAM-u
in njegovem koncu. Maks Bigec,
preprosti delavec, ki je brezmejno
privržen svojemu podjetju, skuša
preprečiti njegov stečaj tudi tako, da
ugrabi direktorja. A je Vlado Novak še
drugače povezan z nekadnjim TAMom, neposredno in tudi posredno,
preko svojega očeta Otmarja Novaka.
Tudi zato so del dokumentarnega TVfilma o Borštnikovem lavreatu v prvi
polovici oktobra posneli v TAM-ovi
stari kotlovnici, sredi Cone Tezno.
V TAM-u ste dobili prvo zaposlitev.
Kakšna je pravzaprav bila ta epizoda?
Ja, to je precej zapletena zgodba. Ko sem
končal prvo stopnjo mariborske Visoke
ekonomsko komercialne šole, znane
tudi kot VEKŠ, sem se oktobra leta
1974 vpisal na ljubljansko Akademijo
za gledališče, radio, film in televizijo,
Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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Vlado Novak pred staro kotlovnico v družbi Gorazda Bendeta

na kratko AGRFT. A že čez pol leta, po
prvem semestru, sem moral oditi služit
vojaški rok v JLA. Po letu dni sem
bil na prostosti znova februarja 1976,
ko sem se po netehtnem premisleku
zaposlil v TAM-u. A tam sem ostal
le sedem mesecev. Kljub dobremu
počutju v podjetju me je namreč nekaj
nazaustavljivo vleklo v gledališče.
In v kakšnem spominu vam je ostalo
tistih sedem tamovskih mesecev?
Ves čas sem delal v konsignaciji, in
sicer kot referent prodaje za rezervne
dele, predvsem za nemškega partnerja
Klöckner-Humboldt-Deutz. V TAM-u
je bila navada, kot verjetno tudi v drugih
firmah, da se novinci na začetku poklicne
poti seznanijo z delom na različnih
oddelkih, tako, kot mladi zdravniki
v bolnišnicah. Tako so me spomladi,
ko so bili velikonočni prazniki, poslali
tudi na ogled lakirnice. Tam so me zelo
prijazno sprejeli, mi razložili postopke
barvanja karoserij, zaščite itd. Vse se
mi je zdelo povsem normalno, le tega
nisem razumel, zakaj se nekam čudno

muzajo. Ko sem se čez nekaj ur vrnil
v svoj oddelek, so se muzali tudi moji
neposredni sodelavci. Rekel sem si, no,
v tem TAM-u bo pa veselo, saj se vsi
muzajo. Predvsem pogledi sodelavk so
potovali nekam južno od mojega popka.
Še preden sem si glede tega zečel kaj
domišljati, me je ena med njimi vprašala:
»Kako pa kaj jajčka...?«. Spoznal sem, da
je tisto z lakirnico in sploh barvanjem
česarkoli bil le ljubki nateg. Saj veste,
pirhi, velikončno obarvana jajca... Od
tedaj dalje imam velikonočne praznike v
spominu tudi po tem dogodku.
Od vašega TAM-a pa so tudi le še
spomini?
Res je. Kmalu po tistem, jeseni 1976,
sem že imel svoj prvi igralski angažma
in to v novogoriškem teatru. Zgodbe
o TAM-u je tako zame bila končana.
Odtlej je bilo na mojem poklicnem
repertoarju le še gledališče. Po letu
dni v Novi Gorici sem presedlal v
mariborski teater, kjer sem še danes.
Tudi na AGRFT nisem pozabil, tam
sem kasneje diplomiral iz igre.
• zima 2014/15
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Topel stisk rok Vlada Novaka z režiserko
dokumentarca Ksenijo Repina Kramberger

Borštnikov lavreat v družbi rolke

Otmar Novak je na Teznem pustil globoko
gledališko sled

Vladov oče v vlogi desetega brata

Tudi vaš oče Otmar Novak je bil
zaposlen v TAM-u. Lahko o tem
poveste kaj več?
Oče, leta 1924 rojeni Prlek s Koga pri
Ljutomeru, se je v TAM-u zaposlil takoj
po vojni in ostal v njem do upokojitve
leta 1982. Tudi mama Rezika, prav
tako doma iz prleških Podgorcev, je bila
zaposlena v Tamu. A je potem, ko sva se v
začetku petdesetih let rodila starejši brat
Boris in jaz, pustila službo, saj naju je
nekdo moral paziti. Mama je ves čas delala
v TAM-ovi telefonski centrali. Oče se je
med delom vpisal v t.i. tehnikum, ki ga
je dokončal z odliko in dobil zaposlitev v
konstrukcijskem oddelku. Tam je bil vse
dokler ni z leti prevzel vodenja oddelka
kooperacija. Pomeni, da je bil veliko z
doma, saj je bilo število kooperantov
TAM-a zelo veliko, predvsem v Sloveniji
in drugih jugo-republikah. Včasih ga tudi
po štirinajst dni ni bilo doma, kar naprej
se je z vlakom vozil nekam po službenih
poteh.
Takrat je TAM začel sodelovati tudi
z nemškim Deutzom, je vaš oče imel
kaj s tem?
Kolikor vem, je zelo veliko sodeloval z
Nemci, tako, da so mu naposled ponudili
službo v Ulmu, na tamkajšnjem sedežu
Deutza. Titulirali so ga z nazivom
inženir. Če bi oče ponudbo sprejel, bi
se v takratno zahodno Nemčijo preselila

Zasedba Miklove Zale, Otmar Novak je peti v drugi vrsti (od leve)
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vsa družina in tam bi gotovo tudi
ostali. Po družinskem posvetu sta se
starša naposled odločila, da ostanemo v
Mariboru, to je bilo sredi šestdesetih let.
Naj dodam, da oče ni odlično obvladal
samo knjižne nemščine, ampak tudi
tehnično plat tega jezika. K temu je
gotovo pripomoglo dejstvo, da je bil
sredi druge svetovne vojne mobiliziran v
nemško vojsko. V Normandiji se je kot
podporočnik tankovske enote predal
zaveznikom. Pred vojno je obiskoval
klasično gimnazijo v Ljubljani, a je
njen izbruh šolanje prekinil.
Tuda vsa mladost je bila prežeta s
Teznom. Lahko o tem poveste kaj več?
Res je, skoraj ves moj otroški in tudi
mladostniški svet je predstavljalo Tezno.
Najprej smo stanovali na Ptujski cesti
114, nato pa smo se leta 1955 preselili
v dvosobno stanovanje v Župančičevi

ulici, danes je to Ulica Šercerjeve brigade,
na robu Stražunskega gozda. Bloke je za
svoje zaposlene kajpada zgradil TAM. Je
pa za očetovo življenje bilo pomembno,
zame pa – vsaj posredno – morda celo
usodno dejstvo, da je v soseščini TAM-a,
v neposredni bližini današnjih trgovskih
centrov Lidl in Hoffer, bil dom delavskega
prosvetnega drušva Svoboda Tezno. Tam
se je vse do leta 1962 odvijala paralelna
življenska pot mojega očeta, če naj temu
tako rečem. Redno je namreč nastopal v
gledaliških predstavah dramske skupine
Svobode Tezno, vse dokler ga preobilje
poklicnih dolžnosti od tega ni odvrnilo. Naj
povem, da je Svobodin oder bil tehnično
kar dobro opremljen, imel je celo 'cuge',
kar si je lahko privoščilo le malo amaterskih
teatrov. Napredno je tudi bilo, da sta bila
obodrje in zaodrje privzdignjena. Skupini
se je oče pridružil leta 1947. Nastopal ni le
kot igralec, marveč je bil tudi režiser. V eni

Otmar Novak kot Ottelo

Razveseljeval je tudi otroke

Še v začetku leta 1947 plakat oznanja, da so
Razvalino življenja pripravili v Tovarni letalskih
delov Maribor-Tezno

Glavni dobitek so pripravili v TAM-ovi
gledališki skupini
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sezoni so imeli tudi po tri premiere. Oče
pa je nastopal tudi v predstavah TAM-ove
kulturne skupine.
Na odru Svobode Tezno ste menda
tudi sami imeli svoj debut?
Recimo temu tako. V opisanem sosledju
dogodkov sem namreč v Cankarjevem
Kralju na Betajnovi leta 1959 res tudi
sam, komaj sedem let star, doživel svoj
igralski krst, kar velja tudi za žal že
pokojnega brata Borisa. Moja igralska
kariera torej traja – če malo karikiram
– že 55 let. V Kralju na Betajnovi sem
imel 'vlogo' Lužaričinega sina, brat pa
je bil eden od dveh Kantorjevih sinov,
Francelj. Lužarico je igrala prav moja
mama, ki v Svobodi Tezno ni redno
nastopala, tako kot moj oče. Vse seveda
ni bilo tako preprosto. Lužarica pride
prosit tovarnarja Kantorja za svojega
odpuščenega moža. Tako Kantor, ki
ga je igral Mirko Topolovec, kot tudi
župnik v podobi mojega očeta sta do
nje neusmiljena. Vse to sem doživel
dobesedno, mama se mi je smilila in
solze na očeh so bile tu. Ko je oče igral
Desetega brata, pa se je isto zgodilo z
njegovo mamo, mojo babico Pavlo Štih,
ki je veljala za trdno žensko. Mama, ki
je z babico gledala predstavo, jo je prvič
videla, da ima solzne oči. Seveda zaradi
nesrečne usode desetega brata, ki ga je
igral moj oče.


Otmar, Boris in Rezika Novak ob robu
predstave Kralj na Betajnovi
• zima 2014/15
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Cona Tezno je zanimiva tudi za
študente
13. novembra so Cono Tezno obiskali
študenti drugega letnika študija
geografije na Filozofski fakulteti
Univerze v Mariboru. Doc. dr. Lučka
Lorber, sicer tudi prorektorica UM,
jim je v okviru predmeta Ekonomska
geografija želela približati zgodovinski
pogled na razvoj klasične industrije v
Coni Tezno, ki se ja začela s proizvodnjo
letalskih delov in TAM-om. V ospredju
je bilo tudi prestrukturiranje industrije
na območju cone in stanje, ki danes
vlada v njej. Začrtanih je bilo tudi nekaj
smernic razvoja v prihodnje. Preden so
se študentje podali na terensko delo v
območju Cone Tezno, so si ogledali še
gazelsko zvezdo, orodjarsko podjetja
Imenšek d.o.o., kjer jih je sprejel
direktor Boštjan Imenšek.


Med obiskom v podjetju Imenšek d.o.o.

Seminar ŠGZ

Davčni obračun in letno
poročilo za 2014
Seminar, ki ga Štajerska gospodarska
zbornica (ŠGZ) pripravlja skupaj z
Zbornico računovodskih servisov, je
namenjen računovodskim servisom
in računovodjem, ki pripravljajo
letno poročilo in davčni obračun za
pravne in fizične osebe. Seminar bo
12. januarja 2015 od 9.00 do 13.30
v prostorih Štajerske gospodarske
zbornice, Ulica talcev 24, Maribor.
Za člane ŠGZ in GZS znaša kotizacija
95,00 € + DDV, za ostale 150,00 € +
DDV. Za zgodnje prijave do 29. 12.
2014 velja 20 odstotni popust!
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Na seminarju bodo osvežili izhodišča
za pripravo letnega poročila majhnih
gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov, pretežna vsebina seminarja
pa se nanaša na podrobnejši pregled
pravil za pripravo davčnega obračuna
davka od dohodkov pravnih oseb ter
izpostavitev pomembnejših razlik med
davčnim obračunom za pravne osebe
in davčnim obračunom za fizične
osebe, ki opravljajo dejavnost. Posebej
bodo obravnavali novosti, ki veljajo
pri pripravi davčnih obračunov za leto
2014, opozorili na nekatere predvidene

spremembe v letu 2015 ter vsebinsko
pregledali obrazce za davčni obračun
pravnih oseb in obrazce za davčni
obračun fizičnih oseb, ki opravljajo
dejavnost. Udeleženci seminarja bodo
lahko aktivno sodelovali na seminarju s
svojimi vprašanji, na primerih iz prakse
pa bodo predstavljeni tudi problemi
in dileme, ki se pogosto pojavljajo
pri opredeljevanju posameznih vrst
odhodkov in njihovi davčni obravnavi.
Udeležence bodo opozorili tudi na
mnenja DURS oziroma najnovejšo
sodno prakso.
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HE Fala kot zaščiten energetski
relikt
Zaposleni v Zavodu PPC Tezno so
v začetku novembra, med strokovno
ekskurzijo, spoznavali zgodbo najstarejše
slovenske hidroelektrarne na Dravi, ki
se začne leta 1918 in ki prenovljena
deluje še danes. Za stari del HE Fala
je bila že leta 1986 sprejeta zamisel,
da se bo ohranil v izvirni podobi kot
kulturna dediščina. Ko se je deset let
kasneje prvih sedem agregatov HE
Fala dokončno ustavilo, so Dravske
elektrarne Maribor v sodelovanju z
Zavodom za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območno enoto Maribor,
obnovile strojnico z generatorji,
Francisovo turbino agregata 1 in vso
pomožno opremo. Tako zasnovana
informativna in izobraževalna podoba
elektrarne, ki jo imenujemo tudi Muzej
HE Fala, je odprla vrata obiskovalcem
leta 1998. Leta 2008 je bil muzejski
del hidroelektrarne Fala z odlokom
vlade Republike Slovenije razglašen za
kulturni spomenik državnega pomena.
Skozi zgodovino HE Fala so se gostje
iz Cone Tezno sprehodili z Adijem
Gostenčnikom, upokojenim vodjem
najzahtevnejših projektov Dravskih
elektrarn.

Gostje iz Cone Tezno ob maketi HE Fala

V muzeju je na voljo tudi grafična simulacija niza dravskih hidroelektrarn

Hidroelektrarna Fala ni le najstarejši
tak objekt v Sloveniji, marveč tudi v
širšem evropskem prostoru. Prav njemu
gre zahvala, da se je Maribor s svojim
zaledjem začel po prvi svetovni vojni
naglo industrijsko in sploh gospodarsko
razvijati. Graditelji HE Fala so bili celo
tako pozorni, da so dravskim splavarjem
omogočili prehod po reki navzdol, kar je
s kasnejšo gradnjo verige hidroelektrarn
bilo onemogočeno.


Prvotni agregati so danes muzejska atrakcija
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V pričakovanju eko-otoka
Cona Tezno še nima eko-otoka,
kakršnega načrtuje skupaj z mestnim
javnim podjetjem Snaga. Kot so nam
povedali so priprave že v teku in ekootok naj bi zaživel na pomlad prihodnje
leto oziroma po koncu snežne sezone.
Načrtovana lokacija je ob Cesti k Tamu,
takoj po vstopu v Cono Tezno skozi
stari vhod, t.i. kapijo, na desni strani.
Tam naj bi podjetja in drugi subjekti
iz Cone Tezno odlagali odpadke, ki
terjajo poseben tretman oziroma ločeno
zbiranje in odvoz. Trajna sled tovrstnega
ekološkega pristopa do odpadkov,
zlasti posebnih, pa v Coni Tezno že
obstaja. Mislimo na vsebnik, postavljen
na Perhavčevi ulici, pred poslopjem
stare kotlovnice, namenjen odlaganju
izrabljenih baterijskih vložkov. Kot
kažeta naša posnetka, stvar deluje. 

Zbiralnik baterij, ob njem skrbnik Darin Lenc iz Zavoda PPC Tezno

Pisana zmes nevarnih odpadkov, z nekaj domišljije bi lahko pomislili tudi na sodobno umetniško kreacijo
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Le kaj bi Harley Davidsona brez
TAM Deutza?
‘Brez nostalgije mi živeti ni!’, se menda
glasi refren neke že častitljive popevke.
Tako pa ne razmišljajo samo v popevkah,
literaturi, umetnosti... Nostalgija,
združena s praktično rabo, se je kar
sama od sebe postavila na ogled. Pred
kratkim. V Lipici, turističnem biseru
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na Krasu, ki slovi predvsem po belih
konjičih. S to objavo ji bomo pomagali,
da bo prepoznavna še po čem. Lipica
je namreč tudi priljubljeno zbirališče
motorističnih sekt. Tudi tiste z imenom
Harley Davidson, kot priča napis na
prelepo prenovljenem in poslikanem

TAM-ovem ‘gasilcu’ iz rodu Deutz.
Po naših ocenah rojstvo vozila, ki ga
mirno lahko imam za ‘Oldtimerja iz
Cone Tezno’, sega v sedemdeseta leta
prejšnjega stoletja. No, oglejmno si ga
nekoliko podrobneje...
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BDP raste.
Naj bo tako tudi
v novem letu 2015.
Pa na osebno srečo ne pozabite!
Bolj kot z bančnega računa se ta
napaja iz srca.
In zdrave pameti.
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