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Uvodnik
V ospredju naj bo
znova človek, in to vsak
Ne glede na to, kar smo si zamislili in kar nam je uspelo, je dejstvo, da je čas
nezaustavljiv. In tako se poslavljamo od leta 2013.
Ali je verjeti, da se bomo na podlagi negativnih izkušenj iz minevajočega leta tudi
kaj naučili? Vse leto smo govorili o nujnosti gospodarskih reform, opozarjali, da
se bo brez gospodarske rasti kriza še poglobila in bo tudi sanacija bank, milo
rečeno, zaman. To se je tudi resnično zgodilo. Socialni dialog, potreben za
reševanje krize, še ni vzpostavljen. Dialog med kapitalom in delom ob asistenci
države ni preprosta stvar. Sploh v času recesije, znižavanja gospodarske moči,
zniževanja števila zaposlenih. Skratka, smo v položaju, ko ob manj ustvarjenem
še vedno obstajajo apetiti po nezmanjšani delitvi in porabi. Iskanje nekoga od
zunaj, od zgoraj, ki bi lahko v takšnem položaju pomagal, je jalovo delo.

je namreč nemara že prepozno.

V kislo jabolko sporazumevanja bo vsekakor potrebno globoko zagristi, vendar
bo to zaradi široko razpredene negativne prakse, nepoštenega obnašanja,
praktično nemogoče, dokler povprečni državljan državo dojema bolj kot
aparat za omogočanje sreče nekaterih na račun nesreče večine drugih. Drugače
povedano, gre za omogočanje blagostanja izbrancev na račun mizerije množic.
Na račun davkoplačevalcev potrebni dokapitalizaciji državnih bank kot
podaljšku zaključenih stresnih testov morajo slediti še ‘‘stresni testi’’ odgovornih
za kapitalske luknje v bankah. Kot kaže, me je znova zaneslo, tudi za pesimizem

Osnova za povezovanje v prihodnosti bi moralo obstajati dejansko razumevanje globine sedanje krize. Najtežje je prepoznati
dejstvo, da ceno že plačujemo in bomo plačevali vsi – vsak bo moral nekaj prispevati, ne glede na to, da finančno brezno
države nismo vsi pomagali kopati. Vprašanje pa je, kako doseči tak minimalni konsenz spričo poplave politične demagogije,
a tudi slabe slišnosti umirjenih, razumnih tonov. Žal je tako, da če nisi radikalen, v širšem javnem prostoru nisi odmeven
in kot takšen tudi nisi zanimiv. Mladi, na primer, nimajo svoje asociacije, ki bi jih brezrezervno podpirala, kot jo na primer
imajo upokojenci, in zato ne pridejo dovolj do izraza. Kljub zavedanju, da velikemu številu upokojencev trda prede, so
največje žrtve sedanjega dogajanja prav mladi. Ostali so brez perspektive, usposobljeni, izobraženi, z očmi, uprtimi v tujino,
ali pa že ob odhodu tja. S tem pa narodova bit izgublja razvojni vlečni potencial.
Skratka, če bi prof. Anton Trstenjak še živel, bi morebiti danes ne napisal knjige z naslovom Hoja za človekom, marveč bi jo
domislil tako, da bi si zaslužila naslov Hoja brez človeka.
Kakorkoli že, želim si, da bi v prihajajočem letu bil človek, in to vsak, v ospredju.

Gorazd Bende
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evropske povezave • Bodo naši kraji v središču?

Mag. Jože Protner:

„Krapinska železnica bi
spodbudila naš razvoj.“
Na februarskem srečanju mariborskih
gospodarstvenikov s predstavniki
tujih diplomatskih predstavništev v
Sloveniji – bilo je v Kazinski dvorani
SNG Maribor – je državni sekretar
na ministrstvu za infrastrukturo
in prostor Bojan Babič dejal, da
bo Slovenija v naslednjih mesecih
objavila razpis za gradnjo drugega
tira Koper-Divača, za katerega da
se zanimajo Kitajci. Po njegovih
besedah bodo poslanci še letos dobili
na mizo dvajsetletno strategijo
gradnje infrastrukturnih objektov,
med katerimi bodo tudi železniški. A
za zdaj še ni jasno, ali bo med njimi
tudi projekt krapinske železnice.
Brez njega zgodba o strateških
infrastrukturnih
investicijah
v
Sloveniji (in ne samo v njej) nikakor
ne bi smela biti zaključena. Jeseni
2012 je namreč Evropska komisija
predstavila predlog novega koncepta
transevropskih prometnih omrežij,
ki jim na kratko rečejo jedrno
omrežje TEN-T in ki zajemajo
cestni, železniški ter vodni promet,
skupaj z njihovimi intermodalnimi
platformami, kot so pomorska
in rečna pristanišča, terminali ter
letališča, čezmejno pa povezujejo vse
države članice EU.
Pri tem igrata dominantno vlogo dve
vrsti prometnih omrežij. Eno je
vseevropsko ali osnovno omrežje
(Comprehensive
Network),
ki
čezmejno
povezuje
prometnice,
pomembne predvsem z vidika
nacionalnih interesov. Drugo je
multimodalno jedrno omrežje (Core
Network) za Evropo strateško najbolj
pomembnih vozlišč in povezav, ki
ga je Evropska komisija določila s
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pomočjo posebej za to razvitih metod
načrtovanja. Koncept transevropskih
prometnih omrežij sloni na lizbonski
pogodbi in prometno političnih ciljih
Bele knjige za promet iz leta 2011.
Prispeval naj bi predvsem h krepitvi
enotnega trga ter konkurenčnosti,
teritorialni, gospodarski in socialni
koheziji, trajnostni rasti in zaposlovanju
ter varstvu okolja in podnebja.
Omenjena prometna omrežja naj
bi bila s potrebnimi investicijskimi
posegi funkcionalno zaokrožena do
leta 2030, manjši posegi pa bi bili
možni tudi še kasneje. A z vstopom
Hrvaške v EU, ki se je zgodil po
sprejetju omenjene evropske prometne
strategije, je nastal nov položaj, ki terja
dopolnitev jedrnega omrežja TEN-T,
in to v širših prometnih povezavah med
srednjo Evropo in Balkanom (koridor
Zagreb-Beograd-Sofija-Carigrad)
oziroma Malo Azijo in naprej skozi
Srednjo Azijo vse do Kitajske in
zahodne obale Pacifika, ter na Bližnji
vzhod. O tem smo se pogovarjali z
mag. Jožetom Protnerjem, ta čas
mariborskim mestnim svetnikom in
častnim konzulom Republike Avstrije
v Mariboru, a tudi predsednikom sveta
Zavoda PPC Tezno.
Kot vemo, so se glede teh spodbudnih
evropskih
prometnih
načrtov
oglasile zainteresirane regije, ki se v
jedrnem omrežju TEN-T ne vidijo, a
jih je vstop Hrvaške v EU spodbudil
k akciji, ki bi lahko bila še kako
dobrodošla tudi za Slovenijo, posebej
njen SV del, Maribor, celotno
slovensko Štajersko…
Res je, nedavno tega je svetlobo dneva
zagledala strateško-prometna študija, ki
so jo pri avstrijskih birojih za prostorsko

Mag. Jože Protner

in prometno načrtovanje, gre za
dunajski AVT skupaj z inženirskim
uradom dr. Heinza Petzmanna, naročile
štiri osrednje avstrijske zvezne dežele
– Salzburg, Gornja Avstrija, Koroška
in Štajerska. Tamkajšnji politični in
gospodarski strateški dejavniki ter
socialni partnerji namreč ugotavljajo, da
z vstopom Hrvaške v EU in odpiranjem
zahodnega
Balkana
nastajajo
razmere, ko glavne prometnice, ki
preko omenjenih avstrijskih dežel
potekajo proti jugovzhodu in ki so
zelo pomembne tudi za Češko in
Nemčijo, zlasti še za njeni zvezni deželi
Bavarsko in Baden-Würtemberg, a
tudi za dežele Hessen, MecklenburgPredpomorjanska in Saška-Anhalt, ne
ustrezajo merilom jedrnega programa
TEN-T. Če naj poenostavim: prostor
znotraj omenjenih štirih avstrijskih
dežel spričo nove situacije postaja
prometno vse bolj izoliran. Da bi se
temu izognili, bi morali vključiti v
jedrni program TEN-T tudi t.i. tursko
in pirnsko železniško progo, kar pa
zahteva nekatere ‘predelave’. A če
Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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Tako je z nebesne perspektive videti umestitev pirnske in krapinske proge v osrednje prometne povezave sever-jugovzhod

naj bi to bilo smiselno – zlasti ko gre
za investicije v pirnsko železnico –,
bi morali zgraditi tudi direktno
železniško povezavo med Mariborom
oziroma Pragerskim in Zagrebom, kar
bi uresničili z izgradnjo t. i. krapinske
železnice. Med drugim bi se tako, ko
gre za smeri proti jugovzhodni Evropi
in naprej, ter obratno, izognili ovinku
preko Zidanega mosta, ki je že sedaj
neracionalen, časovno potraten in
logistično neprimeren, saj ne omogoča
tekočega težkega tovornega železniškega
prometa, kakršnega zahtevajo sodobni
evropski standardi.
Kakšni so trenutno izgledi, da bi
predlagane rešitve iz študije postale
del realnosti evropske prometne
strategije?
Problem je, da za jedrno prometno
omrežje 27-tih držav članic EU –
Hrvaška, 28. članica, kot rečeno, vanj ni
še vključena - ni možno več predlagati,
vsaj na papirju ne, sprememb, saj je
Informator poslovno proizvodne cone Tezno

finančni paket Connecting Europe
facility, na kratko CEF, iz katerega bodo
financirali TEN-T, že ‘zaklenjen’. Toda
vstop Hrvaške v EU spreminja položaj,
povezan s prometnimi povezavami
proti Zagrebu, in poleg omenjenih
držav ter zveznih dežel zadeva interese
vseh srednjeevropskih držav, članic
EU, posebej pa še nekaterih njihovih
regij. Zato vključevanje Hrvaške
in Zagreba kot novega evropskega
prometnega vozlišča velja izpeljati
tako, kot je predvideno za ostale
polnopravne članice EU. V tem okviru
pa se že rojevajo novi argumenti, ki
govorijo v prid vključevanja prometne
osi skozi Ture in Phyrn-Schober v
jedrno omrežje TEN-T. Ta os pomeni
železniško povezavo od Salzburga
proti Beljaku in Jesenicam kakor tudi
železniško povezavo od Linza proti
Gradcu in dalje proti Mariboru, tukaj
že kot delu južne železnice. V os pa
bi zajeli tudi pomembne avtocestne
povezave na tem geografsko osrednjem

avstrijskem območju. Mislim pa, da je
EU dovolj fleksibilna tvorba, ki se bo
tudi glede jedrnega omrežja TEN-T
prilagodila novonastalemu položaju
potem, ko je Hrvaška postala njena
polnopravna članica.
Zakaj pravzaprav turske in pirnske
železnice kot enovite prometne osi že
prej niso vključili v jedrno omrežje
TEN-T?
Razlog je ta, ker turska železnica za to
ne izpolnjuje kriterijev, povezanih s
tovornim železniškim prometom, kar
pomeni, da zaradi nekaterih prevelikih
nagibov ne more sprejeti vlakov
dolžine 750 metrov. Kot alternativa
za to se ponuja glede tega prikladnejša
proga čez prelaza Phyrn in Schober. V
primerjavi s tursko progo bi pirnsko
železnico lahko z veliko manjšimi
investicijami prilagodili zahtevam
TEN-T. Obe progi bi v skladu z EU
metodologijo lahko funkcionalno
uskladili tako, da bi turska služila
• marec 2014
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predvsem za potniški in lahki tovorni
promet, pirnska pa za težki tovorni
promet z dolžino vlakovnih kompozicij
do 750 metrov, in tudi za pospešeni
transregionalni potniški promet. Kot
poudarja študija bi izboljšane povezave
zaledja v smeri jugovzhodne Evrope in
jadranskih luk Koper ter Reka za dežele
Koroško, Gornjo Avstrijo, Salzburg in
Štajersko predstavljale nosilne stebre
gospodarskega razvoja. Posodobitev
obeh prog in gradnja krapinske
železnice bi poleg makroekonomskih
koristi za ves ta prostor, vključno
z mariborsko regijo in vso SV
Slovenijo oziroma našo državo kot
celoto, pomenila tudi velik ekološki
dobitek. Uresničitev ideje bi namreč
omogočila preusmeritev dobršnega
dela blagovnega prometa s ceste na
železnico, s tem pa tudi zmanjšanje
emisij škodljivih snovi v zraku in emisij
CO2, zmanjšanje obremenitve zaradi
hrupa, manjše energetske potrebe in
krepitev regionalne ter transregionalne
gospodarske funkcije.
V igri so tudi nekatere avtoceste?
Krapinska železnica skupaj z baznim
predorom Semmering bi del jedrnega
omrežja TEN-T znatno skrajšala in
poenostavila tudi, ko gre za povezavo
Dunaj-Zagreb, ter bi hkrati dopolnila
baltiško-jadranski prometni koridor.
Z ozirom na multimodalnost jedrnega
omrežja, kar pomeni tudi vključevanje
avtocestnih povezav, velja po študiji,
ki so jo naročile štiri avstrijske zvezne
dežele, tursko avtocesto z njenim
podaljškom proti Ljubljani tudi
vključiti v cestno jedrno omrežje
EU. V zvezi s tem naj povem, da
je v avstrijskih načrtih za izgradnjo
železnice, zajetih v projektu ÖBB-ciljno
omrežje 2025+, že predvidena gradnja
druge cevi karavanškega predora,
ki sodi v omenjeni prometni okvir.
Poleg krepitve baltiško-jadranskega
koridorja zaradi priključenih odsekov
in prog ter bolj poudarjenih funkcij
vozlišč bi vključitev turske in predvsem
pirnske železnice v TEN-T okrepilo
tudi donavski prometni koridor. V
tak kontekst, kjer so v ospredju tudi
strateško gospodarski interesi SV
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Slovenije, pa seveda sodi tudi izboljšava
avtocest v pirnski smeri.
Izdelovalci študije ugotavljajo, da bi
povezava preko Krapine močno skrajšala
transportni čas med Mariborom in
Zagrebom. Ta zaradi obvoza skozi
Zidani Most danes traja približno dve
uri in pol, z dobro trasirano krapinsko
železnico pa bi znašal le dobro uro. Ta
pa lahko sprejela veliko več enot tovora
na časovno enoto kot velja za povezavo
preko Zidanega mosta. V študiji je
med drugim zapisano, da bi skupaj
s predorom Semmering in manjšimi
posegi na avstrijski trasi železnice čas
vožnje z vlakom na relaciji ZagrebDunaj skrajšali na tri ure in pol, kar je
konkurenčno avtocestnim povezavam.
Slovenski del projekta je ocenjen na pol
milijarde evrov, do leta 2030 pa bi ga
bilo mogoče financirati do 85-odstotno
iz evropskih sredstev.
Kaj bi vključitev tursko-pirnske osi v
TEN-T, vključno z gradnjo krapinske
železnice, pomenila za razvojne
možnosti SV Slovenije, slovenske
Štajerske, Maribora, Cone Tezno?
Štiri avstrijske zvezne dežele kot
naročniki strateške prometne študije
odločno in jasno, kot sem že dejal,
izražajo prepričanje, kaj obe prometni
osi pomenita za gospodarski razvoj
teh avstrijskih zveznih dežel in s tem
celotnega avstrijskega gospodarstva.
Tem gospodarskim strateškim ocenam
se pridružujejo tudi nekatere nemške
zvezne dežele, ki najbolj gravitirajo na
ti dve prometni osi. Tudi za nas ima
izgradnja obeh železniških prog, turske
in pirnske, velik pomen za razvoj
gospodarstva, tako na državni kot na
regionalni ravni. Tovorna linija po
modernizirani pirnski železnici in nato
od Maribora oziroma Pragerskega preko
Zidanega mosta ter Ljubljane do Kopra
bi pomenila veliko izboljšanje sedanjega
stanja. Še posebej pa poudarjam pomen
dogradnje pirnske železnice za celotno
SV Slovenijo oziroma slovensko
Štajersko in Maribor in s tem tudi
za vso Slovenijo. Kljub temu, da v
strategiji razvoja gospodarstva tako
Evrope kot Slovenije ne zasledimo

več pojmu reindustrializacija in s tem
povezanih kvantitativnih presežkov. pa
je ta prometna povezava logična, saj je
Slovenija prometno vendarle predvsem
tranzitna država. Znova poudarjam, da
bi s preusmeritvijo blagovnega prometa
s cest na železnico zmanjšali emisije
CO2 in zmanjšali obremenitve zaradi
hrupa in energetskih potreb. Upam
si trditi, da pomeni pirnska železnica
ključno razvojno priložnost za bodoči
razvoj celotne danes gospodarsko
zaostale SV Slovenije. Poleg drugega bi
ta investicija omogočila izgradnjo EUštajerskega čezmejnega regionalnega
logističnega centra v Mariboru, skupaj
z zainteresiranim gospodarstvom
avstrijskega Gradca. To pa bi omogočilo
vzpostavitev
mreže
krajevnih
proizvodno-poslovnih con širom
Štajerske, kot smo jih pred desetletjem
že zasnovali v GZS za Podravje in
katere naslednica je ŠGZ. Proizvodno
poslovna cona Tezno, ki ima izjemno
ugoden prometno-logistični položaj
- ne le zavoljo železnice, marveč
tudi bližnjih avtocestnega vozlišča
in letališča - je nepogrešljiv sestavni
del bodočih štajerskih in slovenskih
razvojnih načrtov sploh. Slednjič
se danes manifestira pravilnost vizij
in usmeritev, ki smo jih v preteklih
petnajstih letih postopoma ustvarjali
ob premagovanjih vseh težav, ki so stale
na poti vodstvu Zavoda PPC Tezno.
Drugače povedano, EU-štajerskega
logističnega centra si kratko malo ne
znam predstavljati brez Cone Tezno.
Cona Tezno je velik potencial za nov
razvojni zamah. Pri tem ne smemo
pozabiti niti njenega povezovanja
z osrednjim mariborskim in tudi
štajerskim trgovskim središčem, tako
imenovanim B delom, na zahodni
strani železnice Maribor-Pragersko.
Krapinsko-pirnska povezava bi ta
zamah le še okrepila, zato v Zavodu
PPC Tezno oziroma Coni Tezno ta
projekt podpiramo. Nenazadnje močno
zaželeni, renomirani mednarodni
nosilci
kovinsko-predelovalne
ali
avtomobilske branže brez logističnih
potencialov, ki se nam odpirajo tudi
s pirnsko-krapinsko železnico, svojih
naložb ne bodo usmerjali k nam. 
Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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E-računovodstvo

Poslovanje brez papirja
Elektronsko (spletno) računovodstvo
ali e-računovodstvo je vse bolj
priljubljeno in zato tudi v naglem
porastu. Zanj se odločajo predvsem
tisti podjetniki, ustanove in zavodi,
ki stavijo na ažurne, vselej in povsod
dosegljive računovodske informacije,
hkrati pa na tak način znižujejo
stroške poslovanja. Pomemben motiv
je tudi optimiranje poslovanja in
boljša preglednost nad njim. O tem
so se med drugim prepričali že tudi v
marsikaterem podjetju znotraj Cone
Tezno. Ob tem velja še povedati,
da okrog tri četrtine gospodarskih
malih in mikro družb z manj kot
50 zaposlenimi in letnimi prihodki
več kot 25.000 evrov nima svojega
računovodje in vodenje poslovnih
knjig zaupa računovodskim servisom. Hkrati se od računovodij
zahteva čedalje več, predvsem pa so
postavljeni pred veliko odgovornost.
Kaj pravzaprav je e-računovodstvo?
Bi želeli imeti svojega računovodjo
(ali pa računovodkinjo, zakaj pa ne?)
na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu,
365 dni v letu, in pregledovati „knjige“
svojega podjetja kar preko spleta?
Tudi pri nas je vse več računovodskih
servisov, ki uvajajo sodobne poti
tovrstne komunikacije, medtem ko
se število strank, ki se odločijo za tak

Brez računalnikov danes ni ničesar

Informator poslovno proizvodne cone Tezno

način „knjigovodenja“, povečuje iz
dneva v dan. Po sredi je vse večja
potreba po ažurnih računovodskih
informacijah, na trenutno zahtevo. Za
uresničitev takšnih želja in potreb si
lahko v sodelovanju z računovodskim
podjetjem in napredno internetno
računovodsko aplikacijo za vodenje
elektronskega
računovodstva
in
ob sodobni programski opremi
ter učinkoviti spletni aplikaciji
za spremljanje računovodstva in
knjigovodstva
zagotovite
popoln
pregled nad svojim poslovanjem.
Delovanje e-računovodstva
Spletna aplikacija za elektronsko ali
e-računovodstvo je zasnovana tako, da
nudi vse prednosti sodobne tehnologije.
Stranka tako lahko v vsakem trenutku
pregleda tekoče računovodske podatke
svojega podjetja, spremlja saldakonte
kupcev in dobaviteljev, izpisuje račune
in dobavnice kot tudi potne naloge,
vodi zaloge blaga, materiala, izdelkov in
polizdelkov, pregleduje bilanco stanja
in poslovnega izida itd. Je nekako tako,
kot bi imela ob sebi svojega osebnega
računovodjo 24 ur na dan.
Prednosti e-računovodstva
Napredna spletna aplikacija za
e-računovodstvo zagotavlja mnogo
prednosti. Spletna računovodskoposlovna programska rešitev
podjetnikom in računovodjem
omogoča, da so med seboj
povsem usklajeni in imajo
vedno na voljo najnovejše
računovodske podatke. To
omogoča ena sama baza, kar
pomeni, da se vsi opirajo na
iste podatke.
Ažurnost
podatkov
je
zagotovljena.
Napredno
spletno računovodstvo namreč
omogoča pregledovanje in

izvajanje računovodskih storitev s
poljubne lokacije, ob katerikoli uri
ali dnevu. Po želji oziroma potrebi
lahko nujne primere rešujete tudi,
ko ste na počitnicah, potovanju ali
ob dela prostih dnevih , saj je dostop
do programa mogoč s kateregakoli
spletnega brskalnika.
Vsak dan nas mediji obveščajo o
novih in novih zlorabah spletnih
podatkov in informacij. Kako je torej
poskrbljeno za varnost podatkov v
okviru napredne spletne aplikacije za
e-računovodstvo? Napredni sistem za
spletno računovodstvo uporablja za
delovanje najmodernejše predpisane
varovalne mehanizme. Vsi poslovni
podatki so zaščiteni s šiframi in gesli ter
varovani s požarnimi zidovi. Podatki se
samodejno shranjujejo vsak dan. Do
izgube podatkov v nobenem primeru
ne more priti, ne zaradi naravnih nesreč
ne zaradi uničenja vašega računalnika
oz kakršnihkoli drugih razlogov.
Ker v varnostni okvir sodi tudi
dostopnost podatkov, velja poudariti,
da je v napredni sistem za spletno
računovodstvo vgrajen digitalni dokumentacijski sistem z mnogimi rešitvami, kot je na primer samodejno
shranjevanje dokumentov po strankah.
Praksa je tudi, da primerno usposobljena
ekipa referenčnega e-računalniškega
podjetja oziroma servisa skrbi za
pravočasno in samodejno uveljavljanje
novih zakonskih sprememb in ažuriranje
podatkov. Za povrh so spletne rešitve za
spletno računovodstvo postavljena na
oddaljenih strežnikih, zato nameščanje,
nastavljanje, posodabljanje in vzdrževanje sistema ni potrebno. S tem se
stroški knjigovodskega dela v podjetju
bistveno zmanjšajo. 
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novi gospodarski minister obiskal Maribor • Koliko denarja je prinesel s seboj?

Metod Dragonja v Mariboru

„Ministru bomo dokazali,
da v Coni Tezno ni mrtvila.“
Maribor je na povabilo župana Andreja
Fištravca sredi marca obiskal minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo
Metod Dragonja, ki se je sestal z
gospodarstveniki in mariborskimi
poslanci. Med povabljenimi so bili
tudi predstavniki Cone Tezno. Ob tej
priložnosti je minister obljubil, da se
bodo sklepi vlade, ki je Mariboru in
okolici že lani zagotovila 66,5 milijonov
„razvojnih“ evrov za obdobje desetih
let, vendarle začeli izvajati. Ob tej
priložnosti je izrazil zavedanje, da je pri
ukrepih razvojne politike, usmerjenih
v odpravljanje gospodarskih težav v
mariborski regiji, prišlo do zastoja
po kadrovski vrzeli, ki je nastala z
odhodom ministra Stanka Stepišnika.
Večino ukrepov naj bi tako uresničili že
letošnje leto, do konca marca bi objavili
prvi razpis za neposredno spodbujanje

podjetij, ohranjanje in oblikovanje
delovnih
mest,
subvencioniranje
obrestnih mer in zagotavljanje
vstopa podjetij na mednarodne
trge. Najkasneje v mesecu aprilu
naj bi tudi obnovili propadli razpis
razvojne agencije Spirit za spodbujanje
inovativnosti. V letošnjem letu naj bi
tako država v Maribor usmerila 6,5
milijonov iz razpisov za spodbujanje
nastajanja podjetij in krepitve njihove
konkurenčnosti ter ohranjanje in
oblikovanje novih delovnih mest,
dodatni štirje milijoni evrov pa bi
kapnili iz ponovnega razpisa agencije
Spirit za razvoj novih produktov.
Metod Dragonja je ob tej priložnosti
tudi podpisal ustrezni pogodbi z
Mariborsko razvojno agencijo (MRA)
in Regionalno razvojno agencijo za
Koroško za izvajanje programa pomoči.

“Ovira je odstranjena. Z odgovori na
delovnem sestanku smo zadovoljni,”
se je na to odzval Božidar Pučnik,
direktor MRA.
Gospodarstvu
na
tukajšnjem
območju, ne le mariborskem, bodo
po Dragonjevih besedah namenjeni
še drugi spodbujevalni ukrepi. Pri
ocenjevanju z dodatnim točkovanjem
bodo imela prednost območja s
slabšimi gospodarskimi razmerami
in nižjo stopnjo zaposlenosti. Poleg
tega so podjetja s tega območja
upravičena do davčnih olajšav pri
zaposlovanju in investiranju, MRA
pa bo prek regijske jamstvene
sheme pomagala s subvencijami za
obrestne mere pri najetju posojil in
subvencioniranju manjših investicij.
Program spodbujanja konkurenčnosti

Avditorij v stavbi MO Maribor
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Informator poslovno proizvodne cone Tezno

novi gospodarski minister obiskal Maribor • Koliko denarja je prinesel s seboj?

Minister Metod Dragoanj (drugi z leve) v družbi župana Andreja Fištravca

Maribora s širšo okolico v obdobju
2013-18 je vlada sprejela oktobra lani,
poleg mariborske vključuje še občine
Ruše, Pesnica, Kungota, Hoče-Slivnica,
Selnica ob Dravi, Podvelka, Ribnica na
Poho-rju in Radlje ob Dravi. Takrat
so napovedali, da bodo prvi razpisi
objavljeni že konec lanskega leta. A se
to do sedaj še ni zgodilo. Župan Andrej
Fištravec je ob obisku gospodarskega
ministra spomnil, da bo v Mariboru
kmalu zrasla nova tovarna električnih
baterij – morda se bo investicija celo
zgodila na območju Cone Tezno.
Fištravec in minister Dragonja pa sta
tudi sklenila, da se bosta redno sestajala,
k čemur so se zavezali tudi mariborski
poslanci. Po neuradnih informacijah
naj bi tako Metod Dragonja Maribor
obiskal vsak mesec.
Minister in Durabus
Po pogovoru z gospodarstveniki in
poslanci Maribora ter Podravja je
novopečeni minister za gospodarstvo
Metod Dragonja sprejel še predstavnike
kitajskega podjetja CHTC, ki je
večinski lastnik Durabusa, naslednika
Informator poslovno proizvodne cone Tezno

Tovarne vozil Maribor v Coni Tezno.
Sestanek, ki se ga je udeležil tudi župan
Andrej Fištravec, je sicer bil v vladinem
poslopju v Trubarjevi ulici. Harm Jan
Prins je v imenu Durabusa povedal, da v
podjetju še zmeraj računajo na državno
subvencijo v višini 3,35 milijona evrov,
ki jim jo je še lansko jesen obljubila
vlada, a je po odstopu ministra
Stepišnika vse zamrlo. Po Prinsovih
besedah denar potrebujejo za zagon
proizvodnje električnih avtobusov.
Na tak način bi se, je še dodal, tudi
lažje odločili za nakup stavbe TVM,
ki je sicer del njegove stečajne mase,
v katero zato Durabus nakazuje 20
tisoč evrov najemnine mesečno. Metod
Dragonja je obljubil, da bodo denar za
obljubljeno subvencijo vsekakor našli,
saj gre za preveč resnega investitorja, da
bi vprašanje pustili odprto. Dragonja:
„Dali smo zagotovilo, da bo prva
polovica subvencije nakazana do konca
letošnjega drugega kvartala, preostanek
pa do konca leta.“

skimi gospodarstveniki se je udeležil
tudi direktor Zavoda PPC Tezno
Gorazd Bende, ki je ob tej priložnosti
poudaril: „Verjamem, da se bodo
aktivnosti za spodbujanje investicij
in konkurenčnosti začele realizirati
že v mesecu marcu. Ko je bil gospod
Dragonja prvič minister, je bil po
stečaju Tama angažiran pri vzpostavitvi
novega življenja in novih podjetij v
Coni Tezno. Zdaj ga zanimajo sadovi. V
Coni Tezno mu bomo dokazali, da pri
nas ni mrtvila, marveč živahnost, ki pa
potrebuje drugačno podporo. Potrebno
je, da se razvoj novih produktov
financira z nepovratnimi sredstvi.“ 

V Coni Tezno ni mrtvila
Sestanka ministra Dragonje z maribor• marec 2014
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gospodarstvo in diplomati • Lahko pomenijo koristno sinergijo

Mednarodno mreženje

Gospodarstveniki z diplomati
Zasedena Kazinska dvorana SNG
Maribor, konec januarja, je bila
pokazatelj, da so priložnosti, kakršne so
na ta dan družno predstavili Direktorat
za gospodarsko diplomacijo Ministrstva
za zunanje zadeve RS (MZZ),
Mestna občina Maribor in Štajerska
gospodarska zbornica, še kako potrebne
in dobrodošle. Šlo je za srečanje
med predstavniki tujih diplomatskokonzularnih
predstavništev
in
gospodarstva
mariborske
regije.
Podjetniki so, kot je dejala Vesna
Herženjak, v ŠGZ zadolžena za
mednarodna
vprašanja,
srečanje
ocenili kot zelo koristno. Izrazili so
zadovoljstvo zavoljo individualnih
razgovorov kot odlične priložnosti za
navezovanje stikov ter pomoč pri vstopu
na tuje trge. Srečanja se je udeležilo
32 podjetij iz regije. Od podjetij, ki
delujejo v Coni Tezno, smo videli tudi
predstavnike Menerge in Durabusa ter
Zavoda PPC Tezno. Osemnajst tujih
diplomatov – med njimi je bilo kar
nekaj veleposlanikov v Sloveniji - pa je
zastopalo štirinajst sodelujočih držav,
med katerimi so bile Avstrija, Bolgarija,
Finska,
Hrvaška,
Nizozemska,
Japonska, Indija, Litva, Poljska, Srbija,
Slovaška, Španija, Turčija in Venezuela.
Vesna Herženjak je povedala, da je bilo
največ povpraševanja po predstavnikih
Avstrije, Hrvaške, Japonske, Nemčije in
ZDA – slednji dve državi se kljub prijavi
srečanja žal nista udeležili. V ŠGZ bodo
tudi v prihodnje organizirali podobne
dogodke, ki bodo podjetjem omogočala
mreženje s tujimi predstavniki.
V plenarnem delu predstavitve, ki jo je
povezoval dr. Janez Šumrada iz sektorja
za gospodarsko promocijo MZZ, je
beseda pripadla tudi predsedniku ŠGZ
dr. Romanu Glaserju, generalnemu
direktorju za gospodarsko diplomacijo
na MZZ dr. Stanislavu Raščanu in
državnemu sekretarju na ministrstvu
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za infrastrukturo in prostor Bojanu
Babiču. Slednji se je osredotočil
predvsem na predstavitev dolgoročne
strategije infrastrukturnih projektov
v Sloveniji za naslednjih 20 let – gre,
denimo, za dokončanje avtoceste od
Ptuja do Gruškovja, modernizacijo
železniške infrastrukture in gradnjo
drugega tira železnice od Divače do
Kopra, itd. Nizozemski veleposlanik
Pieter J. Langenberg se je nekoliko
nejeverno vprašal, ali bo ta strategija res
dolgoročna in ali se ne bo kasneje še tako
ali drugače prilagajala kakšnim „novim
momentom’’. Babič je v odgovoru
zagotovil transparentnost: “V kratkem
bomo s tem povezane predloge poslali
v državni zbor. Večino projektov bodo
financirali država in evropski skladi,
nekaj pa jih bo na javnih razpisih na
voljo tudi zasebnim investitorjem’’.
Mariborski župan dr. Andrej Fištravec
je menil, da bo z dokončanjem
avtoceste do Gruškovja pomen mesta
na področju transporta in logistike
porasel. Tudi proizvodne dvorane in
rezervirana zemljišča za industrijsko
gradnjo, predvsem v Coni Tezno, so
prednost Maribora. Za investitorje
je lahko zanimiva tudi industrijska
tradicija mesta, pri čemer je pomembna
oživitev tukajšnjega letališča, katerega
zgodba naj bi po županovih besedah
bila dokončno rešena v nekaj mesecih,
saj da zanj obstaja resno zanimanje.
Županov svetovalec Marko Kovačič
investitorjem že letos namenja
posebne davčne olajšave za vlaganja
in nova delovna mesta. Maribor bi po
njegovem lahko pomenil vrata Kitajske
in Rusije v Evropo. Trenutno teče devet
investicijskih projektov s partnerji
iz Kitajske in arabskimi zalivskimi
državami, v igri pa so tudi članice
EU. Obeta se tudi nova gospodarska
delegacija na Kitajsko, predvsem v

imenu povezave z mestom Chongqin.
Boris Sovič, predsednik uprave
Elektra Maribor, je zbranim predstavil
energetski sektor in možnosti za
vlaganja v energetske projekte, kakršen
je kogeneracija Energetika Maribor
v vrednosti enajst milijonov evrov,
400-milijonski projekt ČHE Kozjak in
hidroenergetski potencial reke Mure.
K besedi se je prijavilo več navzočih
tujih diplomatov, med njimi avstrijski
veleposlanik dr. Clemens Koja, ki je
poudaril interes Avstrije pri sodelovanju
s Slovenijo, ko gre za strateške železniške
povezave v smeri severnojadranskih luk
in JV Evrope. Veleposlanik Indije v
Sloveniji Sarvajit Chakrakravarti je
avditoriju v Kazinski dvorani sporočil,
da se indijsko gospodarstvo ozira po
določenih investicijskih priložnostih in
da so se v Sloveniji mudili predstavniki
velike
korporacije
s
področja
informacijskih tehnologij Infosys, ter
povabil gospodarstvenike v New Delhi,
na predstavitev podravske regije in
investicijskih priložnosti v njej.
Plenarnemu delu srečanja, kamor je
sodila tudi predstavitev podravske
regije, so sledili individulani pogovori
in druženje med podjetniki ter tujimi
diplomati. Ti so potem obiskali še
mednarodno podjetje Henkel, ki je zgled
uspešne tuje investicije v Mariboru. V
letu 2012 so v Henklu ustvarili skoraj
četrt milijarde evrov prihodkov in imeli
za 26 milijonov evrov dobička.
Janez Ajlec, denimo, je avstrijskemu
veleposlaniku
Clemensu
Koji
predstavil proizvode podjetja AJM,
ki ima onkraj severne meje, v
Gralli, predstavništvo. Predstavniki
Menerge pa so iskali stike s turškim
gospodarstvom, ki ga je predstavljala
veleposlanica Serra Kaleli, in tudi z
nizozemskim trgom.

Informator poslovno proizvodne cone Tezno

gospodarstvo in diplomati • Lahko pomenijo koristno sinergijo

Avditorij srečanja v Kazinski dvorani

Cona Tezno na srečanju – Gorazd Bende, direktor Zavoda PPC Tezno, in
Tadej Muršič ter Bojan Gavez iz Menerge

Tadej Muršič v pogovoru z nizozemskim veleposlanikom Pietrom J.
Langerbergom

Nastop indijskega veleposlanika Sarvajatija Chakravartija,
v ozadju Janez Šumrada

Turška veleposlanica Serra Kaleli in japonski ambasador Shigemi Jomori,
v sredini njegova soproga

Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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država in gospodarstvo • Kdo je kaj v tej igri

Srečanje štajerskih gospodarstvenikov s poslanci Državnega zbora

„Država ni zmožna določiti
smeri razvoja, zato je nujno,
da se tega lotimo sami.”
Upravni odbor Štajerske gospodarske
zbornice je na 8. redno sejo, ki je
bila v začetku februarja, povabil
tudi poslance Državnega zbora
RS, ki v tem našem najvišjem
zakonodajnem telesu predstavljajo
regijo in tudi njene interese. Seje so
se poleg gospodarstvenikov, članov
Upravnega odbora ŠGZ, udeležili
tudi nekateri drugi gospodarstveniki
podravske regije. V njej je 6.848
mikro podjetij, kar predstavlja kar
93,7 odst. vseh podjetij v regiji.
Velikih podjetij je samo 68, kar
predstavlja 0,9 odst., ta delež pa v
zadnjih letih pada. Kar 40,6 odst.
vseh podjetij prihaja iz predelovalne
dejavnosti, 13,3 odst. jih je s področja
prometa in skladiščenja, 10 odst. jih
je s področja trgovine in 9,4 odst.
s področja gradbeništva. Podatki,
ki povedo največ o stanju v regiji,
razkrivajo, da je bilo leta 2007 89
velikih podjetij, konec leta 2012 pa
le še 68. BDP na prebivalca v regiji je
14.600 EUR, kar je za 17 odst. slabše
od slovenskega povprečja.
Mag.
Aleksandra
Podgornik,
direktorica ŠGZ, je opozorila na banke
v regiji, ki da ne opravljajo svoje vloge
in ne podpirajo gospodarstva, saj ne
dajejo garancij podjetij, zaračunavajo
izjemno visoko, več kot 7,5 odst.
obrestno mero, in tudi sicer niso zmožne
spremljati investicij v gospodarstvu.
Direktor Dravskih elektrarn mag.
Vilijem Pozeb je opozoril, da se tudi
v posameznih podjetij dogaja enako
kot v celotnem štajerskem prostoru:
določene funkcije in sredstva se iz
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hčerinskih podjetij selijo v center, ki
pa je seveda izven regije. Investicijski
projekti, ki bi jih na primer Dravske
elektrarne lahko izpeljale iz svoje
akumulacije, so enostavno ‘odpeljani’
v druge projekte v Sloveniji in slabijo
podjetje. Posluha tudi v političnih
strukturah ni, zato energetskih investicij
v regiji preprosto ni, čeprav bi jih sicer
podjetje lahko izpeljalo, kar bi dobro
vplivalo tudi na regijsko gospodarstvo.
Kot primer je navedel ustavitev sredstev
v investicijo Črpalne hidroelektrarne
Kozjak, ki sicer znaša 384,5 milijonov
evrov. Poudaril je, da se sredstva, ki jih
ustvarjamo v regiji, trošijo izven nje in
tako zaostajamo ter hkrati postajamo
vedno bolj neprivlačni za investicije,
kar tudi pomeni, da posledično v regiji
pada kakovost življenja, vedno manj
je družbeno odgovornih aktivnosti in
vse skupaj zmanjšuje optimizem ter
motiviranost.

neposredne naložbe, vendar je podjetje
ni dobilo in še sedaj nihče ne ve,
zakaj ne. Zelo kritične so, po mnenju
podjetja Durabus, banke, in čeprav se
je podjetje odločilo, da bo kot matično
banko izbralo domicilno banko, torej
NKBM, ta ni upravičila pričakovanj in
ni v ničemer podprla podjetja.

Poslovno okolje Podravja tudi ni ravno
privlačno okolje za tuje investicije, saj
cene zemljišč, zahtevni razpisni pogoji,
delovnopravna in davčna zakonodaja,
administrativne omejitve in visoke
obremenitve gospodarstva nikakor niso
spodbudni. Kljub temu so predstavniki
Durabusa opozorili na nekaj pozitivnih
točk, kot so denimo visoko izobražena
delovna sila, ki je tehnično primerna
in prilagodljiva, in dobra logistično
podprta lokacija. Opozorili so tudi na
dejstvo, da je politična volja naklonjena
tujim investicijam, da pa temu sledi
veliko birokratskih omejitev, ki te volje
ne podkrepijo oziroma jo izničijo.
Država je obljubila subvencijo za tuje

Poslanec Državnega zbora Matevž
Frangež je poudaril, da je v Sloveniji
in v Podravju zelo veliko dobrih in
uspešnih podjetij, da pa Slovenija
v tujini ni dobro pozicionirana in
nihče ne pozna prednosti, ki jih ima.
Slovenija ima veliko problemov, ki
so realno posledica tudi svetovnih
gospodarskih razmer in krize. Problemi
torej niso samo naši, je pa res, da smo
se jih očitno velikokrat napačno lotili
in da smo sprejeli napačne ukrepe.
Srečanja se je udeležil tudi poslanec
Franc Pukšič, ki je opozoril na
odtekanje podjetij iz regije in se strinjal,
da s tem postaja zares gospodarsko
neučinkovita in neprivlačna. Opozoril

Janez Ajlec, lastnik in direktor podjetja
AJM, je opozoril, da podjetja izgubljajo
bitko s časom in da se vsi premalo
zavedamo, da je nujno orientirati se
na tuje trge. Žal pa so po njegovem
naša podjetja na tujih trgih popolnoma
nekonkurenčna. Opozoril je tudi na
nujnost gospodarnega razmišljanja
v podjetjih in aktivnega sodelovanja
na sejmih: ‘‘Podjetje se mora znati
predstaviti in prodati svoje izdelke!
Mnogi tega enostavno ne znajo, država
se tega ne zaveda,’’ je povedal Janez
Ajlec.
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Gospodarstveniki in poslanci v ŠGZ

je tudi na problem, da banke, ki so
bile dokapitalizirane, sedaj ne vstopajo
v reprogramiranje dolgov in s tem ne
pomagajo gospodarstvu. Ivan Vogrin,
poslanec državnega zbora: ‘‘Nismo
sposobni priznati, da je Slovenija v
resnici bankrotirala in da moramo
narediti korak naprej. Kdaj podjetje
bankrotira? Ko gre na banko po kredit
za izplačilo plač. In sedaj Slovenija dela
točno – hodi v tujino po kredite za
preživetje. Zato se moramo vsi skupaj
vprašati, kaj lahko naredimo, da bomo
preživeli.’’
Milan

Lukič,

prokurist

podjetja

Lumar in predsednik Združenja
delodajalcev Slovenije je poudaril,
da moramo nujno poiskati izhod iz
sedanjega položaja, sicer so vsi vložki,
tudi v banke, naš neuspeh. Opozoril
je, da država očitno ni zmožna analize
situacije in določiti smeri razvoja, zato
je nujno, da se tega lotimo sami in
si določimo lastno strategijo razvoja
regije. Hkrati je poudaril, da je res,
da imajo banke veliko kapitala, ki ga
ne plasirajo, tudi zato, ker nimamo
strategije razvoja države, panoge.
Nobeno podjetje ne more funkcionirati
kot osamljeni otok, potrebujemo
povezovanje, potrebujemo državo in

skupne odločitve in pogled naprej.
Po temeljiti razpravi, v kateri je bilo
nanizanih veliko problemov in tudi
predlogov za reševanje problematike
regije je bilo sprejeto skupno stališče, da
bo ŠGZ skupaj z Obrtno podjetniško
zbornico Podravja v prihodnje
pritegnila in združevala vse potenciale,
ki bodo lahko prispevali k iskanju
rešitev za regijo. Dana je bila tudi
pobuda, da bi ŠGZ skupaj z Obrtno
zbornico dala pobudo za pripravo
zakona o reprogramiranju kreditov
podjetij. 


(Povzeto po stajerskagz.si)

Med nastopom poslanca Matevža Frangeža

Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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Zaposlitvena gibanja

Po „dol“ spet „gor“?
Na Zavodu RS za zaposlovanje se je
v mesecu februarju prijavljanje novih
brezposelnih oseb umirilo, njihovo
število se ni več povečalo. Ta trend se
je nadaljeval tudi v prvi polovici marca.
Drugače povedano: priliv brezposelnih
na zavod za zaposlovanje se je februarja
umiril. Tam je na ravni vse Slovenije
februarja bilo registriranih 129.764
brezposelnih, kar je 0,1 odstotek
manj kot januarja. Vendar še ni čas za
penino, saj je bilo januarja in februarja
za 4,5 odstotka več brezposelnih
kot v enakemm obdobju leta 2013.
Februarja se je na zavodu na novo
prijavilo 7973 brezposelnih oseb, kar je
46,2 odstotka manj kot januarja in 7,7
odstotka več kot februarja lani. Med
novo prijavljenimi je bilo 1378 iskalcev
prve zaposlitve, 1731 trajno presežnih
delavcev in stečajnikov ter 3810
brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za
določen čas.
Na mariborskem območju
nadpovprečno slabo
Po zadnjih statističnih podatkih je bila
na območju Upravne enote Maribor
konec lanskega leta 17,4-odstotna
stopnja brezposelnosti, kar je slabe štiri
odstotke več, kot je znašalo državno
povprečje (13,5 odstotka). Februarja
letos je bilo na območju UE Maribor
11.287 registriranih brezposelnih;
od leta 2008 se je ta številka povečala
za 4743. Od tega je bilo kar 5509
dolgotrajno
brezposelnih
(brez
zaposlitve več kot eno leto). Pregled po
starostnih skupinah pa pokaže, da je bilo
največ brezposelnih starih 50 let in več.
Delodajalci so lani na mariborski zavod
prijavili 17.000 prostih delovnih mest.
Iskali so predvsem gradbince in delavce
v proizvodnji ter trgovini. Večino teh
delovnih mest so objavili delodajalci iz
tujine, predvsem iz Avstrije, Nemčije in
Švice, kjer je pogoj za delo tudi znanje
nemškega jezika.
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Nekaj se vendar dogaja
Območna služba Zavoda RS za
zaposlovanje Maribor se sooča z drugo
najvišjo stopnjo brezposelnosti v
Sloveniji. Ker je na trgu dela premalo
zaposlitvenih priložnosti predvsem
za ranljive skupine brezposelnih,
so javna dela eden izmed ključnih
ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
ki jim omogočajo delovno in socialno
vključenost, ohranjanje obstoječih in
pridobivanje novih znanj. Po drugi
strani pa javna dela spodbujajo razvoj
in ustvarjanje novih delovnih mest v
lokalnih okoljih, s čimer pripomorejo
k trajnejšemu načinu reševanja
brezposelnosti. Na območni službi
Maribor je trenutno izbranih 526
programov javnih del z 890 delovnimi
mesti, največ na področju socialnega
varstva, izobraževanja, kulture in
komunale. Ocenjujejo, da bo na
podlagi izbranih programov v letu
2014 priložnost za aktivacijo dobilo več
kot tisoč brezposelnih.
Delno povečano povpraševanje
delodajalcev
Sicer pa je bilo na območju Maribora
z okolico v mesecu februarju povečano
povpraševanje delodajalcev po delavcih
v kovinskopredelovalni industriji,
voznikih v mednarodnem prometu
in delavcih za montažna dela v tujini.
Iskani so tudi kuharji (á la cart) in
sezonski delavci za kmetijska dela. Na
področju Maribora in nekaterih občin
v njegovi okolici lahko od 7. februarja
2014 novoustanovljeni delodajalci,
ki oživljajo proizvodno dejavnost,
ukinjeno s stečajem ali likvidacijo, v
programu Usposabljanje brezposelnih
oseb na delovnem mestu predlagajo
in vključijo do 50 brezposelnih oseb.
Pričakovani učinek programa je, da se
vsaj dve tretjini po uspešno zaključenem
usposabljanju tudi zaposlijo. Vloge
lahko delodajalci oddajo na območni

službi Zavoda za zaposlovanje RS, kjer
imajo sedež podjetja.
Pomoč iskalcem
Ob vsem tem iz Kariernega središča
Zavoda RS za zaposlovanje,Območna
služba
Maribor,
sporočajo
nekaj koristnih podatkov, da bi
zainteresiranim olajšali sodelovanje z
njimi. Tako med drugim organizirajo
delavnice pisanja vlog za zaposlitev
in pisanja življenjepisa ter veščin
iskanja zaposlitve. Skupaj z vami
so pripravljeni na raziskovanje trga
dela, prejeli pa boste tudi informacije
in napotila za možnosti uporabe
interneta pri iskanju zaposlitve. Temu
se pridružuje trening zaposlitvenega
razgovora, udeležite pa se lahko tudi
osnovnih računalniških tečajev Word
in Excel. S pomočjo zavoda oziroma
kariernega centra si naposled lahko
izdelate svojo predstavitveno vizitko in
s tem izboljšate zaposlitvene možnosti.
Informativne ure za bodoče
podjetnike
Zavod RS za zaposlovanje že vrsto
let izvaja program spodbujanja
samozaposlovanja in tako brezposelnim
in tistim, katerih zaposlitev je ogrožena,
omogoča vstop na samostojno
podjetniško pot. Pred kratkim so tako
uspešno zaključili program spodbujanja
samozaposlovanja za programsko
obdobje 2007–2013. S subvencijo
so pomagali do samozaposlitve
23.316 brezposelnim in iskalcem
zaposlitve v Sloveniji, med njimi
3.067 ljudem na območju Območne
službe Maribor. Čeprav se je program
Spodbujanja samozaposlovanja na
zavodu zaključil, na mariborskem
območju še vedno zaznavajo interes
po dodatnih informacijah tako
s področja podjetništva kot tudi
trenutno zelo aktualnega „socialnega
podjetništva“. Zato enkrat na mesec
Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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izpeljejo Informativno uro za bodoče
podjetnike. Tako vsem, ki se odločajo
za samozaposlitev ali pa o njej še
razmišljajo, nudijo pomoč in podporo,
ki jo ob tem potrebujejo. Vsem
zainteresiranim nudijo tudi možnost
individualnega svetovanja.
Informativne ure za bodoče podjetnike
potekajo vsako prvo sredo v mesecu,
ob 9.00 uri, v prostorih Kariernega
središča – CIPS-a, na Gregorčičevi
ulici 15 v Mariboru. Za udeležbo se
zainteresirani brezposelni dogovorijo
s svetovalko zaposlitve, vsi drugi
pa s svetovalci kariernega središča.
Zainteresirani lahko dobijo konkretne
informacije:
• o finančnih spodbudah, ki so na
voljo v različnih institucijah,
• o tem, kaj morajo vedeti pred
pričetkom poslovanja,
• o uporabi brezplačnih storitev v
predstavljenih institucijah in na
spletu,
• s področja računovodstva in
aktualnih predpisov na tem
področju,
• o tem, kje preveriti poslovno
idejo in dobiti pomoč pri pripravi
poslovnega načrta,
• o pomenu zakonodaje s področja
podjetništva in obrtništva.
Kot novost na informativnih urah
predstavljajo tudi socialno podjetništvo
kot obliko podjetništva, ki krepi
družbeno solidarnost ter spodbuja
sodelovanje ljudi v lokalnem okolju.
Gre za uporabo podjetniških veščin,
znanj in orodij pri reševanju družbenih
problemov. Primarni cilj te oblike
podjetništva je ustvarjanje novih
delovnih mest za ranljive skupine
ljudi, ki imajo manjše zaposlitvene
priložnosti na trgu dela.
Osnovni namen te oblike podjetništva
je opravljanje tržne dejavnosti
po posebnih načelih socialnega
podjetništva, kot so enakopravnost
članstva, sodelovanje pri upravljanju,
premoženje, dobiček in presežek
prihodkov nad odhodki se uporablja za
namen socialnega podjetništva in druge
Informator poslovno proizvodne cone Tezno

neprofitne namene, delitev dobička
ali presežkov prihodkov ni dopustna
oziroma je omejena, preglednost
finančnega poslovanja in notranji
nadzor nad materialnim in finančnim
poslovanjem, trajno delovanje v korist
svojih članov, uporabnikov in širše
skupnosti, ustvarjanje novih delovnih
mest za ranljive skupine oseb ter
opravljanje družbeno in koristnih
dejavnosti.
Zavod RS za zaposlovanje spodbuja
razvoj socialnega podjetništva v sklopu
javnih del, ki so eden od že vrsto let
izvajanih ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (APZ). Javna dela nudijo
na eni strani delovno in socialno
vključenost, ohranjanje obstoječih in
pridobivanje novih znanj ter prvih
delovnih
izkušenj
brezposelnim
osebam, po drugi strani pa dajejo
možnost za razvoj in ustvarjanje novih
delovnih mest v lokalnih okoljih, s
čemer pripomorejo k trajnejšemu
načinu reševanja brezposelnosti. Več
informacij o tem je na voljo na www.
ess.gov.si
Vsemu navkljub optimizem
Slovenski delodajalci so optimistični,
saj za letošnje drugo četrtletje
napovedujejo boljše možnosti za
zaposlovanje. Skoraj petina vprašanih
pričakuje rast zaposlitvenih možnosti
v njihovem podjetju, šest odstotkov
jih napoveduje upad zaposlovanja,
74 odstotkov pa v tem obdobju ne
pričakuje bistvenih sprememb, kaže
raziskava družbe Manpower.

da se po prvem četrtletju, ki je običajno
šibkejše, napoved zaposlovanja v
drugem četrtletju postopoma izboljša.
Pravzaprav tokratna napoved predvideva
izrazit dvig namer zaposlovanja, kar je
kazalec za bistveno več zaposlitvenih
priložnosti v drugem četrtletju 2014,”
pravi direktorica prodaje pri družbi
ManpowerGroup Slovenija Romana
Šercelj. Upa, da to končno pomeni
tudi postopno stabilizacijo trga dela v
Sloveniji in torej več priložnosti za vse
iskalce zaposlitve.
Največ zaposlitvenih možnosti v
kmetijstvu in energetiki
Rast
zaposlovanja
pričakujejo
delodajalci v vseh desetih zajetih
gospodarskih
panogah.
Največ
zaposlitvenih možnosti se obeta v
panogah kmetijstvo, lov, gozdarstvo
in ribolov (neto napoved zaposlovanja
plus 20 odstotkov) in v panogah
oskrbe z elektriko, plinom in vodo ter
transporta, logistike in komunikacij (po
plus 16 odstotkov). Sledijo finančne in
poslovne storitve, zavarovalništvo in
gradbeništvo (po plus 15 odstotkov)
ter proizvodnja (plus 14 odstotkov).
Tudi v vseh regijah so napovedi boljše.
Najbolj optimistični so v osrednji (plus
18 odstotkov) in severovzhodni regiji
(plus 15 odstotkov), nekoliko bolj
previdni pa v jugovzhodni (plus 10
odstotkov) in jugozahodni regiji (plus
osem odstotkov).


Po dolgotrajnem obdobju skromnih
zaposlitvenih priložnosti raziskava
kaže na opazen dvig zaupanja med
delodajalci v prihajajočem trimesečju.
Neto napoved zaposlovanja – razlika
med deležem delodajalcev, ki načrtujejo
zvišanje, in delodajalcev, ki načrtujejo
znižanje števila zaposlenih – za drugo
četrtletje tako znaša plus 13 odstotkov.
S tem je za 11 odstotnih točk boljša kot
za prvo četrtletje in za osem odstotnih
točk boljša kot za drugo četrtletje 2013.
“Rezultati preteklih raziskav razkrivajo,

Brez zaposlenih ni dohodka
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Tenis na robu Cone Tezno

Zvezda po imenu Natka
je rojena
Pred letom in pol smo v Contactu
zabeležili, da je na vzhodnem
obrobju Cone Tezno, v neposredni
bližini Tehniškega šolskega centra
in nekdanjega Tamovega letnega
kopališča, nastal nov oziroma
prenovljen teniški center. Tja se je
umestil Teniški klub Natka, ki sta
ga ustanovila Josip in Marica Šipek.
Tedaj smo tudi zapisali, da po poti
uspešne teniške kariere že stopa tudi
njuna hči, tedaj 15-letna Natalija
Šipek. Natka, kot ji pravijo vsi, se
je že tedaj izkazala kot nadarjena
teniška igralka, saj je sodila v sam
vrh slovenskega mladinskega tenisa.
Sedaj, poldrugo leto osorej, lahko z
veseljem zapišemo, da je Natka tudi
že v vrhu slovenskega članskega
tenisa. V mesecu februarju je namreč
komaj pri sedemnajstih letih osvojila
naslov dvoranske državne prvakinje,
ko je premagala Ano Oparenovič
iz TK Ptuj, postala pa je tudi tudi
članska prvakinja v igri dvojic. Ob

Natka Šipek s staršema
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tej priložnosti smo jo povabili na
pogovor za Contact.
Kdaj in kako se je začela vaša teniška
pot?
Lopar sem imela prvič v rokah pri
sedmih letih. Bili smo na počitnicah
v Bolu na Braču, kjer smo se otroci
igrali razne teniške igrice. Tako se je
rodila želja, da bi tenis igrala še doma,
kar so mi starši tudi omogočili. Vpisali
so me v teniški center Mima za Tremi
ribniki, ki je bil in še je pod nadzorom
legendarne slovenske teniške zvezde
Mime Jaušovec. Najprej me je bilo
zelo strah prijeti za lopar, zato sem zgolj
pobirala žogice, ko so igrali drugi. Za
kaj takega sem se dovolj sprostila komaj
v mesecu decembru. Seveda sem se
sprva učila udarcev, kakršna sta forhand
in backhand. Nisem imela nekih
velikih pričakovanj. Tenisa je bilo le za
toliko, da sem se poleg šole ukvarjala
še z nečim. K Mimi so me vozili iz
Miklavža, kjer smo stanovali. Moj prvi

učitelj tenisa je bil Mimin brat Zoran
Jauševec. Kmalu sem nastopila tudi
na nekaj turnirjih, ki so jih pripravili
pri Mimi. To so bili nekakšni miniturnirji, na katerih se je igral minitenis. Bolj kot ne je šlo za otroške igrice
z loparjem in žogico, ni še bilo čutiti
kakšnega tekmovalnega duha.
In kdaj ste začeli s „pravimi“ turnirji?
Prvega večjega turnirja do 12 let sem
se udeležila nekje pri devetih letih.
Nanj sem se z lahkoto kvalificirala in
v prvem kolu celo zmagala. Potem so
se začeli vrstiti še drugi turnirji, najprej
v kategoriji do dvanajst let, potem do
šestnajst. A pravi uspehi so se začeli, ko
sem pred nekako štirimi leti zamenjala
trenerja, bila sem v štirinajstem letu
življenja. Potlej in tudi še sedaj je moj
trener Boštjan Doberšek. Začela sem
se voziti na treninge v Celje. Že pri
enajastih letih sem začela delati tudi
s kondicijskim trenerjem Urošem
Kogalom, s katerim sva tudi še vedno v

Natka v elementu
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navezi, medtem ko je moj maser Miran
Novak. V tem obdobju sem dosegla
tudi svoj prvi vidnejši rezultat, ko sem
zmagala na mastersu do štirinajst let v
Litiji. Leta 2011 sem spet prestopila v
višjo starostno in s tem tudi kakovostno
kategorijo, do 16 let. V tej kategoriji
sem postala državna prvakinja, bilo je
istega leta v Rogaški Slatini. Prvakinja
sem skupaj z Ano Oparenovič postala
tudi v dvojicah. V tej starostni skupini
sem zmagala na štirih mednarodnih
turnirjih v organizaciji European
Tennis Association, na kratko ETA.
Bilo je v Otočcu, Malem Lošinju,
Kranju in avstrijskem Bergheimu. Leta
2011 sem šla še v turški Trabzon, na
bienalni evropski mladinski teniški
festival, ki se mu uradno reče European
Youth Olympic Festival oziroma EYOF.
Na njem sem se uvrstila med šestnajst
najboljših posameznic. Tisti turnir
je v resnici bilo neuradno evropsko
prvenstvo. Na isti prireditvi sem s Pio
Čuk v dvojicah zasedla četrto mesto.
Ob koncu tega leta sem na evropski
lestvici do 16 let zasedela deseto mesto.
Potem pa je prišla športna poškodba ...
Res je, v začetku leta 2012 sem si zvila
gleženj. Da sem se lahko vrnila na
igrišče, sta morala miniti dva meseca,
zato tisto leto ni bilo tako uspešno,
kot bi lahko bilo. Tudi zato, ker sem
nekaj dni zaradi odstranitve ledvičnih
kamnov morala v bolnišnici in sem tako
izgubila skoraj vso sezono. Proti koncu
leta pa sem le začela spet tekmovati

Oče Josip Šipek:

na tekmovanjih do 18 let, to so bili
že turnirji v organizaciji International
Tennis Federation, ki jo bolj poznamo
kot ITF turnirji. V Umagu, kjer sem
prvič nastopila v tem elitnem rangu,
sem se prebila do četrtfinala, nastopila
pa sem tudi na ITF turnirju Radenska
open v Mariboru do 18 let. Naposled
sem v lanskem letu začela nastopati na
ITF turnirjih z nagradnim skladom
10 in 25 tisoč dolarjev, kar pomeni
vstopnico za profesionalizacijo. Tako
sem konec leta 2013, pri 16. letih,
prejela prve točke za WTA lestvico in
za začetek pristala na 1134. mestu. Moj
letošnji prvi turnir je bilo dvoransko
člansko prvenstvo, kjer sem zmagala
tako posamezno kot v dvojicah z Evo
Zagorac. Sem pa lani poleti že igrala v
finalu državnega prvenstva na prostem.
Vaši športni cilji gotovo niso majhni?
Moji kratkoročni cilji pomenijo
udeležiti se čim več 10- in 25-tisoč
dolarskih ITF turnirjev in dobiti čim
več WTA točk, priti na svetovni lestvici
čim višje, letos recimo med prvih 700.
Potem pa še višje in višje. S 600 do
700 točkami bi se že lahko uvrstila na
50-tisoč dolarske turnirje. Upam, da
me pri tem ne bodo ovirale morebitne
bolezni in poškodbe. Vse, kar počnem,
počnem z veseljem, imam voljo in
novi uspehi te potegnejo naprej,
ambicije rasejo. Dnevno treniram
kakšne štiri ure, nedelje so proste, da
si malo oddahnem. Sicer pa obiskujem
3. letnik športnega razreda na

„Natka bi sedaj že potrebovala kakšno sponzorsko
pomoč. Teniški klub Natka pri Coni Tezno smo
ustanovili tudi zaradi nje, ker so tako njeni treningi
cenejši in je lažje usklajevati termine. Prej smo se
vsak dan vozili na trening v Celje. Šolski urnik
ima takšen, da lahko manjka zjutraj in takrat tudi
trenira. Če bi še naprej hodila v Celje, bi morala zelo
zgodaj vstati. Od spomladi do jeseni, devet mesecev,
trenira doma, na Teznem, .pozimi pa v Hajdošah.“

Informator poslovno proizvodne cone Tezno

mariborski II. gimnaziji. Nekega načrta
za študij še nimam, bomo videli, kako
se bo letos končalo, potem pa sledi
načrt za naprej. Konec marca me
čaka ITF turnir v Umagu do 18 let,
potem pa še 10-tisoč dolarska turnirja
v Šibeniku in Bolu. Spomladi je na
sporedu še WTA turnir v Velenju. Naj
povem, da ima Bol na Braču zame nek
poseben pomen: tam sem prvič imela
v rokah teniški lopar, tam sem dobila
svoj prvi turnir in tam sem se naposled
priborila do prvih ATP točk.
Kako pa usklajujete športne in
šolske obveznosti?
Potrebnega je veliko odrekanja,
druženja s prijateljicami skoraj ni, vse
je podrejeno tekmam in turnirjem.
Nimam nobenih psihičnih priprav.
Moje duševno stanje je odvisno od
dvoboja, včasih sem povsem mirna,
ko pa je kakšen finale ali polfinale,
pa ne vem, kaj bi naredila. Naposled
se le umirim. Pri vsej tej moji športni
poti mi povsem stojita ob strani oče in
mama. Z menoj hodita na turnirje, kar
je tudi obvezno, če je tekmovalka še
mladoletna in nima spremstva trenerja.
Šolske obveznosti lažje zmagujem ob
pomoči profesorja Renata Kuzmana,
ki je moj razrednik in šolski športni
koordinator in ki mi pomaga usklajevati
šolske obveznosti s športnimi. Tukaj, v
okolju Cone Tezno, se počutim dobro,
veliko je trgovin, vse je pri roki.  

Mama Marica Šipek:

„Naša Natka je sedaj v vrhu slovenskega tenisa.
Morala bo čim prej in čim več hoditi v tujino,
na zahtevnejše turnirje. V Sloveniji pač ne moreš
osvojiti več kot državno prvenstvo. Pomembno je,
da si nabira tudi ustrezno kondicijo, kar ji uspeva s
tekom, plavanjem in vajami za moč. Na vprašanje,
kako je s financiranjem Natkine športne poti, pa
naj povem, da 99 odstotkov krije naš družinski
proračunu - od loparjev in druge opreme do
potovanj, trenerjev itd. -, komaj en odstotek pa
morda Teniška zveza Slovenije.“
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prometne smeri • Odslej lažje pod železnico

Iz Cone Tezno na drugo stran
železnice (in obratno)
sedaj udobneje
Cestna povezava med Cono Tezno in t.i.
B delom, kjer so zahodno od železniške
proge Maribor-Pragersko nanizana
trgovska in storitvena središča, ima
od konca lanskega leta bolj spodoben
obraz. Čeprav seveda še ne takšnega,
kot bi ga morala imeti in bi potem
lahko rekli, da sta Tezno ter območje
ob Tržaški cesti med Betnavskim
gozdom in Bohovo povezana tako, kot
se spodobi.
No, novi cestni odsek na vzhodni
strani železniške proge sedaj veliko
bolj neposredno povezuje ti dve

sinergijsko vse bolj zanimivi poslovni
območji, po svojem potencialu vodilni
v Mariboru in širše. Sedaj se, da bi
dosegli Zagrebško in Ptujsko cesto
na vzhodu oziroma Tržaško cesto na
zahodu, ni treba več voziti v severno ali
južno smer na vzhodni strani železnice,
v slednji nekaj kilometrov celo po
makadamu tedaj, ko se skozi železniški
podvoz pripelješ od Leclerca. Vendar
pa podvoz zaradi svoje utesnjenosti in
predvsem nezadostne višine še naprej
ostaja ozko grlo povezave med dvema
omenjenima območjema. A je v
tolažbo sedaj od njega v smeri vzhoda

oziroma do priključka na Perhavčevo
cesto speljan, kot rečeno, dobrih sto
metrov dolg nov cestni odsek, zavoljo
katerega ni več potrebe po severnem
in južnem ‘‘obvozu’’. Vsaj ne za tiste,
ki želijo neposredno v Cono Tezno (ali
skozi njo) in obratno. Kdaj bo železnica
prečena na novo in v sodobni maniri,
vseeno, ali kot podvoz ali kot nadvoz
in kot to terjajo sodobni standardi
ter prometne razmere, pa lahko le
ugibamo. Vsekakor sta škarje in platno
v rokah MO Maribor. 


Tako udobno se je sedaj mogoče od železniškega podhoda zapeljati v Cono Tezno in naprej
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prometne smeri • Odslej lažje pod železnico

Vozilo, ki skozi podvoz prihaja iz Cone Tezno

Tako je videti promet proti Leclercu z drugačnega zornega kota

Bauhaus pozdravlja čez železniško progo

Del novo zgrajenega odseka, posnetega iz smeri Cone Tezno

Sedaj ni več nujen ‘‘obvoz’’ mimo Surovine ...

... kakor tudi ne v drugo smer, po makadamu, na vzhodni strani
železniške proge

Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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Žled v Coni Tezno,
tako in drugače
„Epidemija“ žleda, ki je februarja zajela Slovenijo, ni prizanesla niti drevju v Coni
Tezno, ki v našem okolju kljub industrijski urbanizaciji sploh ni tako redek pojav.
Bilo je kar precej lomov vej, tudi posameznih tanjših oziroma šibkejših debel in
grmov. Bilo pa je tudi nemalo pravljične paše za oči. Tako, za ravnovesje. Kar vam
za obuditev spomina predstavljamo tudi v nekaj posnetkih.
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Za novo upanje 2014

Stari papir kot prispevek
Cone Tezno
Tudi letos se bo Zavod PPC Tezno
pridružil akciji društva Ekologi brez
meja, ki skupaj s podjetjem Dinos
pripravlja že tretjo izvedbo akcije
Stari papir za novo upanje 2014.
Papir bomo na območju Cone Tezno
zbirali v mesecu aprilu, natančnejše
informacije boste, ko bo čas, našli na
www.conatezno.si. Z letošnjo akcijo
želijo v društvu Ekologi brez meja
ponovno aktivirati celotno Slovenijo
in postaviti rekord v količini zbranega
starega papirja in zato bo to v tem
letu zagotovo ena največjih slovenskih
dobrodelno okoljevarstvenih akcij.
Sredstva, ki bodo zbrana s pomočjo
starega papirja, bodo razdeljena
po preglednem ključu. Polovico
zbranega denarja bodo namenili vsem
prijavljenim vzgojno-izobraževalnim
Informator poslovno proizvodne cone Tezno

ustanovam, ki bodo zbirale stari papir.
Del denarja bodo, tako kot vedno,
podarili v dobrodelne namene: s
pomočjo prijavljenih idej na natečaj
bodo izbrali najbolj izvirno, ki bo naši
družbi največ prispevala. Manjši del
zbranih sredstev pa bo šel za druge
okoljevarstvene projekte Društva
Ekologi brez meja. Pri akciji Star papir
za novo upanje 2014 bo sodelovala
tudi 3R iniciativa, ki bo del zbranega
papirja namenila OŠ dr. Ljudevita
Pivka na Ptuju, kjer izvajajo vzgojnoizobraževalni proces za otroke z
motnjami v duševnem razvoju, in
razvoju zelenih delovnih mest. Če
bi sodelovalo 30.000 povabljenih
ustanov in bi vsaka zbrala po 300
kilogramov starega papirja, bi ga zbrali
za 9 tisoč ton. S tolikšno količino lahko
pridobimo 8 tisoč ton recikliranega

papirja, prihranimo 24 tisoč ton lesa,
285,3 milijonov litrov vode, in 58,8
Gwh, kar zadošča za letno oskrbo
15.000 gospodinjstev z električno
energijo). Pri odkupni ceni odpadnega
papirja 65 evrov na tono pa lahko
podarimo še 520 tisoč evrov!
Namesto klasičnega kontejnerja, v
katerega smo lani v Coni Tezno odlagali
papir pred staro kotlovnico, bomo letos
organizirani bolj fleksibilno. Papir se bo
zbiral s pomočjo manjšega tovornega
avtomobila, ki bo po dogovoru prišel
tudi „na dom“. Zbirali bomo stare
časopise, revije, knjige, prospekte,
kataloge, zvezke, pisma, pisemski in
ovojni papir ter arhivski in razrezan
papir.


• marec 2014

21

kratko • Jedrnato

Družbena odgovornost, tudi v podjetjih

V Evropi je Slovenija
daleč zadaj
131 udeležencev 9. IRDO (Inštitut
za razvoj družbene odgovornosti)
mednarodne konference, ki je potekala
6. in 7. marca 2014 v Mariboru,
je sprejelo več sklepov, skupno
sporočilo vseh pa je, da potrebujemo
uravnoteženje med zasebnim in
delovnim življenjem, med osebno in
družbeno skrbjo za zdravje posameznika
in družbenih sistemov, tudi organizacij,
podjetij. Pri tem bi bila zelo koristna
Strategija družbene odgovornosti
Slovenije, ki je Slovenija kot ena
redkih evropskih držav še nima, zato
jo je potrebno nujno čim prej zapisati
in izvajati. V Sloveniji je premalo
zavedanja o tem, kaj so človekove
pravice. Najprej jih je potrebno urediti
v sebi, nato tudi tam, kjer delaš.
Organizacije (tudi podjetja) v rokah
ljudi delujejo kot skupen organizem,
sestavljen iz vseh posameznikov. Zato
je odgovornost vedno tudi odgovornost
vseh tistih ljudi, ki so v podjetju
zaposleni. Podjetja naj se aktivno

lotevajo področja človekovih pravic pri
sebi. Potrebno je vzpostaviti pravno
in institucionalno infrastrukturo za
promocijo spoštovanja človekovih
pravic, tudi v podjetništvu. Pri tem

Na konferenci se je zbrala pisana mednarodna druščina

Direktorica IRDO Anita Hrast med uvodnim nagovorom
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lahko pomembno vlogo igrajo Smernice
OZN za spoštovanje človekovih pravic
v gospodarstvu, za katere je potrebno
pripraviti nacionalni akcijski načrt.  

Nizozemski veleposlanik Pieter J. Langerberg je nastopil tudi na
konferenci IRDO
Informator poslovno proizvodne cone Tezno
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Kdo pravi, da se doma ne da?

Vrhunska tehnologija iz Maribora
Nov dokaz, da je tudi na domačih tleh
mogoče iz nič preskočiti med zvezde.
Takšna je nova podjetniška skupina, ki
v okviru Tovarne podjemov nastaja v
Mariboru in ki so jo najprej prepoznali
– kje drugje – kot v v ZDA. Skupino
iCcode sestavljajo Aljaž Andrejaš,
Kristijan Pukšič, Luka Druks, Matija
Vrbovšek in Rok Ajdnik. Tem mladim
za svoje nadaljnje uveljavljanje ni več
treba zapuščati Slovenijo, marveč po
zvezdah segajo kar od doma. Z inovativno
rešitvijo dvosmernega televizorja so
se uspeli uvrstiti med 13 najboljših
iz vsega sveta, ko gre za podjetniški
pospeševalnik Tech Wildcatters. Ta sodi
med deset najboljših pospeševalnikov v
ZDA, izbrane ekipe – prijavljenih jih
je bilo več kot 300 z vsega sveta, največ
Azije – pa bodo naslednje mesece živele
in delale v teksaškem Dallasu. Njihovo
delo bo usmerjala skupina mednarodno
uspešnih podjetnikov, med katerimi jih
je večina tudi na Forbesovi lestvici petsto
najuspešnejših.
In kako poteka rešitev iCcode?
Najpreprostejša razlaga je naslednja:
TV gledalci s pomočjo aplikacije za
mobilne telefone, ki jih preprosto

usmerijo v TV ekran, prejmejo nazaj
na mobilnik dodatne informacije,
kot so spletna stran, facebook naslov,
koda za popust, povezava do nagradne
igre, informacije o izdelkih itd. Tako
ustvarjajo dvosmerno komunikacijo
tv vsebin z uporabniki. Po drugi strani
pa ponudniki vsebin dobijo podatke o
gledanosti in vpletenosti uporabnikov.
Za konec velja dodati še dvoje.
Pospeševalnik Wildcatters s trimesečnim
intenzivnim mentorstvom in investicijo

25.000 dolarjev ni prispeval samo
zagonski kapital, pač pa je pridobil
tudi osem odstotkov podjetja, kar
pomeni, da so tudi Američani lastniško
zainteresirani za uspeh slovenske
rešitve. Na drugi strani pa je iCcode še
en produkt izjemno uspešnega dela v
mariborski Tovarni podjemov, kjer se
je samo v zadnjem letu rodilo več deset
perspektivnih podjetij. Za slovenski,
še posebej pa mariborski prostor je
inovativnost in prodornost mladih
ključnega pomena. 


Umrli gigant tudi v
Slovenski Bistrici in
Lenartu
Potem, ko so lansko jesen v tezenski
enoti Mariborske knjižnica ob otvoritvi
razstave dokumentarnega gradiva
o Tamu zavrteli še film o tej naši
industrijski legendi, ki ga je režiral
Bojan Labovič, so februarja dogodek
ponovili še v prostorih knjižnice
Josipa Vošnjaka Slovenski Bistrici in v
Informator poslovno proizvodne cone Tezno

knjižnici, ki krasi Lenart v Sl. Goricah.
Dokumentarni film z naslovom Umrli
gigant si je ogledalo več kot sto ljudi.
Več desetletno dogajanje v Tamu je
namreč močno zaznamovalo tudi
socialno okolje na območju omenjenih
krajev, od koder se je vozilo vsak dan
delat na Tezno veliko ljudi. 


Delavec v livarni, simbol nekdanjega Tama
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Opis nepremičninske baze
podatkov www.podravje.eu
•

podjetjem, obrtnikom ali investitorjem, ki potrebujejo
poslovne prostore ali zemljišče za izvajanje svojih
aktivnosti (oz. kratko: povpraševalcem po poslovnih
nepremičninah).

Skozi ponudbo prostorov in zemljišč se lahko potencialni
uporabnik sprehodi s pomočjo iskalnika, ki ponuja naslednje
razdelke: občina (v kateri je nepremičnina); kategorija
nepremičnine (pisarna, proizvodna hala, zemljišče, idr.);
stanje nepremičnine (novogradnja, obnovljeno, potrebno
obnove, idr.); tip ponudbe (prodaja, oddaja).
Navedene storitve so za ponudnike in iskalce informacij
brezplačne.

Mariborska razvojna agencija (MRA) je pripravila skupno
spletno ponudbo poslovnih prostorov in zemljišč v Podravju
(www.podravje.eu), ki na enem mestu ponuja iskanje po
razpoložljivih poslovnih prostorih in zemljiščih, pregled
zakonodaje in administrativnih postopkov s področja
razpolaganja z nepremičninami, osnovne podatke o regiji
ter koristne povezave, ki se navezujejo na nakup ali najem
nepremičnin v Podravju.
Spletna stran je namenjena:
• občinam, podjetniškim institucijam, podjetjem in
fizičnim osebam, ki razpolagajo s prostimi poslovnimi
prostori ali zemljišči (ali kratko: ponudnikom poslovnih
nepremičnin), in želijo z njihovo oddajo ali prodajo
povečati svoje prihodke, ter

Na spletnem portalu je trenutno v ponudbi preko 220
poslovnih nepremičnin iz celotne regije, število pa se
konstantno povečuje. Želja je, da poleg investitorjev
in gospodarskih subjektov ter institucij spletno stran
www.podravje.eu uporabljajo tudi občani in občanke občin
v Podravju, saj vsem nam za oglase poslovnih nepremičnin
ni potrebno plačevat, ne glede na število oglasov, ki jih
ponudimo na to spletno stran. Zainteresirani morajo samo
izpolnit obrazec (vprašalnik), ki ga dobijo na naslovnici
portala in pošljejo.
Prav tako nameravamo v kratkem vzpostaviti bazo podatkov
o industrijskih in obrtno-poslovnih conah po posameznih
občinah v Podravju.
Z namenom podpore in pomoči ponudnikom ter iskalcem
nepremičnin je na Mariborski razvojni agenciji oblikovana
info točka: nepremičnine@mra.si.
Interesenti lahko pridobijo dodatne informacije po telefonu
02/333 1385 (g. Jaroslav Bauer) oz. 02/333 1 300. 


Na spletni strani www.podravje.eu lahko
oglašujete ali iščete poslovne nepremičnine in druge
koristne informacije, vezane na nakup ali najem
nepremičnin v Podravju, ter podatke o regiji.

