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ŽE KMALU KAR V

DVEH PROIZVODNIH HALAH
V TEHNOLOŠKO NAPREDNEM SMARTRONIKU ZASIPANI Z NAROČILI
NEKDANJA TAMOVA HALA JIM BO DALA NOV ZAGON
MED PETNAJSTIMI CERTIFIKAT TUDI ZAVODU PPC TEZNO
STORKOVI SLADOLEDI POLETELI VISOKO KOT ŠTORKLJA
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Uvodnik

Majhen korak za Magno,
velik korak za Podravje
V obdobju gospodarske rasti, ko nam kazalci zniževanja števila nezaposlenih
kažejo svetlejšo podobo, se nam primeri, da svetovni velikan avtomobilske
industrije najavi svoj prihod v naš podalpski raj, v krajino, ujeto med letališče
Edvarda Rusjana, železnico in avtocesto. Prvi odzivi v javnosti so bili nejeverni, ko pa je tej nameri sledila vedno večja vladna podpora, z gospodarskim
ministrom na čelu in ob izredno angažirani ter strokovni ekipi občine Hoče –
Slivnica, pa so se že začeli pojavljati glasovi proti projektu izgradnje pomembnih proizvodnih kapacitet tega avtomobilskega giganta. Na sceno so stopili
poleg neposredno vključenih kmetov okoljsko vedno bolj ozaveščeni ljubitelji
kmetijske zemlje pa »rogoške šume«. Gre za novonastale civilne iniciative, ki
želijo kožo posameznikov prodati čim dražje.
Do tu je vse v redu in prav, le debate so ponekod zdrsnile izpod kulturnega nivoja in postavile pod vprašaj, ali so tovrstna ad hoc ustanovljena in
interesno ne docela definirana civilna združenja res civilizacijska, demokratična pridobitev. Seveda pri nas, sploh če gre za veliko, izredno pomembno
zadevo, ta postane nujno predmet nam domače politične bipolarnosti in pravi tehtni razlogi za podporo ter
pomisleki proti projektu zdrsnejo v drugi plan.
Več časa ko se stvar rešuje, več odklonilno preračunljivih pozivov smo deležni, vse do ustavne presoje zakona,
imenovanega lex Magna. Zanimivo tovrstno pobudo sprožijo posamezniki, ki s poljedelstvom nimajo kaj skupnega - le to, da se oboji, zemlja in oni, radi hranijo z »gnojnico«. Spoznanje, kakšen pospešek, zagon proizvodnje, vključitev domače avtomobilske industrije v globalne nabavne verige na še višjem nivoju, dvig celotne
poslovne infrastrukture bi velikopotezni prihod Magne pomenil za občino, Podravje in širše, pa se v vročih
glavah kar porazgubi.
Predvidevamo lahko, da bodo pravni in okoljski vidiki spoštovani na drugačnem nivoju, kot če bi ta projekt bil
proizvod domačih preigravanj. Kje je toliko opevana skrb za javno dobro? V brutalnem pehanju posameznika za materialnimi dobrinami se je kar nekam potuhnila, bolje, porazgubila. Je kdo kaj vprašal nezaposlene, tiste, ki bi dobili
možnost zaposlitve v podjetju samem ali pa pri številnih kooperantih, ki bodo dobili več dela in/ali dodatno delo?
Ali je kdo vprašal tiste, ki so si s svojim strokovnim in poslovno korektnim delom v številnih podjetjih, ki že leta
sodelujejo z Magno - kar nekaj pomembnih je iz Cone Tezno (!)- zaslužili zaupanje, da je prišlo do te odločitve?
Da glede na napovedan bistveno povečan obseg dela v Magni v obdobju nekaj naslednjih let ta širi svoje proizvodne zmogljivosti v zato primernem kraju, ne preveč oddaljenem od Gradca?
Upajmo, da politiki oziroma njenemu razdiralnemu delu tokrat ne bo uspelo. Drugače povedano, želeli bi si, da
bi – seveda v prispodobi - pokojni akademik prof.ddr. Anton Trstenjak, ki so mu v letih med 1954 in 1993 natisnili devet knjig na temo psihologije in antropologije človeka, še naprej verjel v slovenskega človeka, v njegovo
poštenost in mu v celoti zaupal. Leta 1968 je izšlo njegovo delo z naslovom Hoja za človekom. Kaj pa – če bi
seveda ta velik človek danes še živel – namesto česa pozitivističnega spisal knjigo z naslovom Zahojeni človek?

Gorazd Bende
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Ozadje je kitajsko, kaj pa račke v
ospredju?

Orodjarna Imenšek

Že kmalu v kar dveh
proizvodnih halah
V severozahodnem koncu Cone Tezno se
spet dogaja. Prodorno družinsko podjetje
Orodjarna Imenšek d.o.o., katerega vsebina je
proizvodnja progresivnih in transfernih orodij
za avtomobilsko industrijo, je pred tremi leti
zgradilo sodobno industrijsko halo s poslovnimi
prostori. Sedaj pa širi novo proizvodno halo. O
tem smo se pogovarjali z direktorjem Matejem
Imenškom.
Kaj je osnovni namen novogradnje?
Gradimo novo proizvodno halo, v kateri bo postavljena večja ekscentrična preša za preskus in optimiranje
orodij s pritisno silo 1250 ton. Prav tako bo v hali
postavljen nov obdelovalni center večjih dimenzij.
Povpraševanje na tržišču in zahteve kupcev po večjih
orodjih so nas pripeljali do razmišljanja in odločitve,

Matej Imenšek

Nova hala raste ob stari
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da se primerno opremimo ter stopimo
v ta segment. Predvsem je pomembno,
da bomo lahko orodja optimirali v
enem vpetju ter tako skrajšali čas zagona orodij na proizvodnih prešah. Zelo
pomembno je namreč, da partnerji dobijo orodja, ki brezhibno delujejo in so
testirana na proizvodnih pogojih. Kot
rečeno, kupili bomo tudi prej omenjen
večji obdelovalni stroj, na katerem
bomo obdelovali ohišja orodij.

Kakšne bodo prostorske razsežnosti
nove hale?
Tloris nove hale je cca. 1000 kvadratnih
metrov in bo zgrajena po sodobnih
standardih montažne gradnje. Zaradi
visoke preše smo morali predvideti
zadostno višino 15. metrov. Samo konstrukcijo predstavlja betonski skelet,
zaprta in pokrita pa bo z izolacijskimi
paneli. To tehnologijo smo izbrali že
pri obstoječi hali. Opremljena bo s
sodobnimi mostnimi žerjavi nosilnosti
32 ton in enim žerjavom z nosilnostjo
10 ton. Dobavitelj žerjavov bo podjetje
Jekon iz Lenarta. Kompletna vrednost
investicije bo znašala okrog 1,5 milijona evrov.

Kdaj naj bi v novi hali zagnali
proizvodnjo, ali boste zaposlili nove
ljudi?
Nova hala naj bi bila dokončana v
mesecu juliju. Pomeni, da bo v pogonu
preša, portalno obdelovalni stroj pa
bo postavljen predvidoma konec
novembra. Seveda bomo potrebovali
tudi nove sodelavce. Predvsem na
področju orodjar oz. CNC operater.
Iščemo in vabimo mlade ljudi, ki se
želijo usposobiti za orodjarski poklic.
Sedaj imamo v podjetju Orodjarna
Imenšek d.o.o. zaposlenih 37 ljudi, po
zagonu nove hale pa naj bi jih bilo 45
ali celo nekaj več. Ker
mladi iz srednjih šol
tehniške usmeritve
s seboj v glavnem
prinesejo teorijo,
bomo te ljudi še sami
dodatno izobrazili
oziroma usposobili v
kakovostne orodjarje,
danes jim rečemo
tudi strojni mehaniki.
Vse kar potencialni
kandidati potrebujejo,
so delovne navade in
interes.

In kdaj naj bi v novi dvorani stekla
proizvodnja?
Načrtujemo, da bi orodja začeli
preskušati najkasneje v mesecu
avgustu. Naše glavno ciljno tržišče slej
kot prej ostaja nemška avtomobilska
industrija. Torej BMW, Audi in Mercedes, pri čemer želimo kot enakovredni dobavitelji konkurirati segmentu
večjih serijskih orodij za preoblikovanje
pločevine. 

Proizvodnja v stari hali

Konferenca IRDO

Sodobni čas je poln
družbenih protislovij
Mariborski inštitut za razvoj družbene
odgovornosti, na kratko IRDO, ne
miruje. Tako bo v četrtek, 28. septembra 2017 že 12. mednarodna
znanstvena konferenca z naslovom
Družbena odgovornost in izzivi časa
2017. Vsebinsko jedro konference
bo slonelo na dodani vrednosti kot
poslovni informaciji z vidika družbene
odgovornosti in trajnostnega razvoja
podjetij. Dodajmo, da Zavod PPC Tezno
z IRDO-m že nekaj let tesno sodeluje.
Sodobni čas je poln družbenih
protislovij in negativnih pojavov,

nujni so bolj ustrezni in hitri odzivi
na hiter razvoj znanosti ter tehnike/
tehnologije. Zaradi tega so pred ljudmi
novi izzivi, ki so pomembni za nadaljnji
človeški trajnostni, sonaravni razvoj in
obstoj.
Rdeča nit konference IRDO 2017 je
širše opredelitev dodane vrednosti: to
je vrednost, ki ne bi zmanjšala dane
lastnine in prijetnega življenja, celo pri
popolni porabi. Vključuje tudi pojme,
ki so izraženi izven računovodstva.
Povečevanje tako opredeljene dodane
vrednosti omogoča nadaljnji razvoj,

- 5 -

rast človeškega življenjskega standard
in zmanjševanje tveganj kriz, vključno
s pretečo 3. svetovno vojno in povzročenih in ter naravnih katastrof.
Namen konference je predvsem
obravnava vzrokov za temeljne težave,
ki jih povzroča nagli razvoj, z vidika
družbene odgovornosti, in ponuditi
usmeritve za nadaljnji razvoj družbeno
odgovornega ravnanja ter spremembo
družbeno-ekonomskega sistema v
smeri gospodarske demokracije. 
Več: www.irdo.si

V tehnološko naprednem Smartroniku zasipani z naročili

Stranke, med drugimi
danski Lego in nemški Wago,
jih nenehno spodbujajo
k širitvi proizvodnje.
Spomladi leta 2015 smo v Contactu predstavili podjetje Smartronik d.o.o., ki se je malo pred
tem priselilo v Cono Tezno, s tem, da ima obrat tudi na Tržaški cesti, blizu trgovske hiše OBI.

Zapisali smo, da gre za majhno, a prodorno
podjetje, ki sloni na ramenih mlade, inovativne
in visoko motivirane ekipe strokovnjakov na
področju razvoja ter proizvodnje elektronike.
In da z vedno svežimi naložbami v nove
proizvodne tehnologije in izobraževanje ter
s specializacijo zaposlenih zagotavljajo visok
standard ter strokovnost, pri čemer svoje
proizvode največ tržijo v Nemčiji, Avstriji, Švici,
pa seveda doma, v Sloveniji. Izrazili so tudi
ambicijo, da se v petih letih pozicionirajo kot
razvojno proizvodno podjetje in tako postanejo
največji proizvajalec za znane naročnike v
podravski regiji. To seveda vključuje tudi
dodatno širitev proizvodnih zmogljivosti.
Večino svojega kapitala želijo – kot so povedali
- investirati v boljšo opremo in specializacijo ter
dodatno usposabljanje zaposlenih.
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Že tedaj, pred dvema letoma, so
za SMD polaganje komponent
v Smartroniku premogli tedaj
najnovejšo proizvodno linijo, ki so jo
sestavili iz visokotehnoloških strojev
znamke Samsung, kot so printer,
SMD polagalke in peči tehnologije
Vapour phase, v Sloveniji unikatne.
Proizvodna linija je bila postavljena
tako, da so bili zmožni proizvesti
večje količine, a glede na naročilo
tudi manjše, ter ob tem zagotoviti še
produkcijo zahtevnejših projektov.
Svojim strankam so ponujali tudi
– kot smo zabeležili - polaganje
tiskanin s tehnologijo THT. Sem sodi
tudi ročno vstavljanje in spajkanje
komponent, tako enostransko kot tudi
dvostransko. V Smartroniku pravtako
so in še danes uporabljajo valjno
spajkanje THT komponent. Poleg tega
Smartronikovi strokovnjaki s področja
razvoja, ki imajo dolgoletne izkušnje,
lahko kot svetovalci pripomorejo
k izboljšanju in optimiziranju že
obstoječega proizvoda stranke,
za naročnike pa v celoti razvijejo
elektroniko, ki bo zagotovo izboljšala

njihove konkurečne prednosti.
Kot vidimo so se napovedi novega
razvojnega impulsa v manj kot dveh
letih od naše objave več kot uresničile.
Na internem slavju, ki je bilo pred
prvomajskimi prazniki, so namreč
zainteresirani strokovni javnosti in
drugim gostom, med katerimi so bili
bila tudi mariborski podžupan
mag. Zdravko Luketič, direktor
mestne uprave mag. Simon Štrancar
in direktor Zavoda PPC Tezno Gorazd
Bende, predstavili razultate vlaganj, ki
so podjetje bistveno okrepile in tudi
prostorsko razširile.

od prejšnjega leta zagotavlja dobavo
izdelkov na ključ, saj poskrbijo za
segmente moderne proizvodnje,
vključno s končnim testiranjem in
pakiranjem v ustrezno embalažo.
Njihove ključne stranke, med drugimi
danski Lego, nemški Wago in mnogi
drugi, jih nenehno spodbujajo k širitvi
in večanju proizvodnih kapacitet,
zato v Smartroniku v prihodnje
načrtujejo nadaljne zaposlovanje
strokovnega kadra, kot tudi investicije
v novo opremo oziroma proizvodne
zmogljivosti. 

V tak okvir sodijo med drugim
tudi celovite kompetence na
področju testiranja in programiranja
elektronskih sklopov in naprav.
Dodatno je postavljena nova
visokozmogljiva IR peč nemškega
proizvajalca Rehm, kot tudi
avtomatski odjemalec tiskanin.
Najnovejši brezžični profiler pa
zagotavlja optimalno nastavitev
parametrov spajkanja. Smartronik

Dogodek so obeležili ugledni gostje (od leve): mag. Simon Štrancar, direktor mestne uprave,
direktor Zavoda PPC Tezno Gorazd Bende in podžupan MO Maribor mag. Zdravko Luketič
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TAM Europe

Hala za nov zagon

Osrednji del nekdanje Tamove hale, ki je sedaj v lasti China Hi-Tech New Energy Auto Co., Ltd.

Podjetje TAM Europe d.o.o., nekdaj
znano kot TAM Durabus, že nekaj let
posluje in proizvaja v hali na naslovu
Cesta k Tamu 33, kjer je po razpadu
sistema TAM delovala firma Tovarna
vozil Maribor (TVM), ki pa je po nekaj
letih tudi sama propadla. Sledil je
stečajni postopek, ki se je končal
tako, da je omenjena dvorana končno
prešla v last TAM Europe.
Prav za TAM Europe uspešen konec
»namestitvene« zgodbe je bil tudi
povod, da se je v ponedeljek, 12.
junija, zgodila svečana otvoritev
proizvodnih in poslovnih prostorov
podjetja. Vabilo na dogodek je
podpisal direktor firme Brian Yu
Zha. Ta je zbrane, med katerimi

je bil tudi Ye Hao, veleposlanik
Ljudske republike Kitajske v Sloveniji,
uvodoma nagovoril. Sledilo je svečano
rezanje traku, ki so ga opravili kitajski
veleposlanik, podžupan MO Maribor
Saša Pelko in predsednik upravnega
odbora China Hi-Tech New Energy
Auto Co., Ltd., dr. Jangan Wang.
Slednji je med drugim dejal, da so
zelo zadovoljni z okoljem, kjer se
razvija njihovo podjetje TAM Europe
in v katerega so vložili že okrog 60
milijonov evrov, za nakup poslovnih in
proizvodnih prostorov pa naj bi se pri
bankah zadolžili za 6 milijonov evrov,
čeprav natančna odkupna vrednost
širši javnosti še ni znana. Podjetje je
pred kratkim prejelo tudi certifikat

- 8 -

za vstop na kitajski trg, kar je morda
odločilni trenutek v njegovi sedanji
fazi razvoja, saj gre za dostop na
ogromno tržišče, kot je med drugim
bilo slišati.
Po svečanosti in pogostitvi, na katero
so bili povabljeni vsi zaposleni iz TAM
Evrope, je sledil še vodeni ogled
proizvodnje in krožni ogled Cone
Tazno, kajpada iz perspektive enega
izmed avtobusov TAM Europe. 

Najvidnejši gostje svečanega dogodka

Trak so svečano prerezali Saša Pelko, Ye Hao in dr. Jangan Wang

Na koncu je sledil še ogled Cone Tezno,
seveda v avtobusu, ki je izdelek TAM Europe.

Mladi za napredek Maribora – rezultati

MladiMaribora
za napredek
Maribora – rezultati
Mladi za napredek
– rezultati

David NOVAK, Mitja MURŠEC, Izdelava gokarta, zlato priznanje
(mentor: Branko GREGORC)

Teo BUTOLEN, Obnova starodobnika MZ ES 150/1, srebrno priznanje
vid NOVAK, MitjaDavid
MURŠEC,
Izdelava
gokarta,
zlatoIzdelava
priznanjegokarta, zlato priznanje
NOVAK,
Mitja
MURŠEC,
(mentor: Mihael KUKOVEC)

entor: Branko GREGORC)
(mentor: Branko GREGORC)

Marjan DREIER, Obnova in predelava mopeda Tomos APN 6s, bronasto priznanje

Uvrstitev na
državno
tekmovanje

(mentor: Franc GAJŠEK) MZ ES 150/1, srebrno priznanje
o BUTOLEN, Obnova
Teostarodobnika
BUTOLEN, Obnova starodobnika MZ ES 150/1, srebrno priznanje

Tilen RAČNIK, Kovanje in valjanje v času TAM-a in danes, bronasto priznanje
entor: Mihael KUKOVEC)

(mentor: Mihael KUKOVEC)
(mentor: Franci JAKOPIČ)
rjan DREIER, Obnova in predelava mopeda Tomos APN 6s, bronasto priznanje

Uvrstitev na

Anže KREVH,
TekstilniObnova
stroji , bronasto
priznanje
Marjan
DREIER,
in predelava
mopeda Tomos APN 6s, bronasto
državno priznanje

entor: Franc GAJŠEK)

(mentor: Franci
JAKOPIČ)
(mentor:
Franc
GAJŠEK)
en RAČNIK, KovanjeKatja
in valjanje
v
času
TAM-a in
danes,
bronasto
priznanje
OMAN, Obnova
starodobnika
GOLF
II, bronasto
priznanje

tekmovanje

Tilen
RAČNIK,
Kovanje in valjanje v času TAM-a in danes, bronasto priznanje
(mentor:
Mihael KUKOVEC)

entor: Franci JAKOPIČ)

(mentor: Franci JAKOPIČ)
že KREVH, Tekstilni stroji , bronasto priznanje

Anže KREVH, Tekstilni stroji , bronasto
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entor: Franci JAKOPIČ)

(mentor: Franci JAKOPIČ)
ja OMAN, Obnova starodobnika GOLF II, bronasto priznanje

Družini prijazno podjetje

Med petnajstimi certifikat
tudi Zavodu PPC Tezno
15 novih podjetij od maja dalje
premore osnovni in polni certifikat
Družini prijazno podjetje. V
projekt se je od leta 2007 vključilo
že več kot 250 slovenskih podjetij
in organizacij. Naša država v veliki
meri že izvaja predloge, ki jih je
za lažje usklajevanje zasebnega
in poklicnega življenja pred
kratkim predstavila Evropska
komisija. Certifikat Družini
prijazno podjetje odraža načelo
organizacijskega upravljanja,
ki zagotavlja kratkoročne in
dolgoročne pozitivne učinke
usklajevanja poklicnega in
zasebnega življenja zaposlenih. Ti
se kažejo v zmanjšanju fluktuacije,
kvote bolniških odsotnosti, kvote
nege, števila nezgod ipd., ter
večanju zadovoljstva, motivacije
in pripadnosti zaposlenih,
kar prinaša jasne pozitivne
ekonomske učinke.

Ekvilib inštitut, nosilec certifikata
Družini prijazno podjetje, je v mesecu
maju podelil ta ugledna priznanja za
leto 2016. V igri je bilo 15 podjetij, od
tega sta 2 podjetji prejeli osnovni, 13
pa polni certifikat. Med slednjimi je
takšna čast doletela tudi naš Zavod
Poslovno proizvodna cona Tezno.
Ekvilib Inštitut certifikat Družini
prijazno podjetje podeljuje skupaj z
Ministrstvom za delo, družino socialne
zadeve in enake možnosti. Slavnostna
podelitev je bila v Mestnem
muzeju Ljubljana in je sovpadala z
Mednarodnim dnevom družin, ki ga
obeležujemo 15. maja. Letošnje geslo
Mednarodnega dneva družin pa se
je glasilo: Družine, izobraževanje in
njihovo blagostanje. Svečanost 12.
maja je tako v ospredje spet postavila
pomen vseh članov širše družine in
pomen izobrazbe staršev za dobrobit
otrok. Pred kratkim je Evropska
komisija predstavila ambiciozen
in celovit predlog o usklajevanju

zasebnega in poklicnega življenja
zaposlenih staršev in skrbnikov.
Posebne zahvale za širjenje kulture
družini prijaznega podjetja v Sloveniji
sta prejeli podjetji, ki sta v postopek
certificiranja vključena od leta 2009
oziroma 2010 dalje: SRC sistemske
integracije d.o.o. in Unicredit banka
Slovenija d.d.. Obenem je zahvalo
za širjenje kulture družini prijaznega
podjetja prejelo podjetje AJM oknavrata-senčila d.o.o., ki je v sistem
certificiranja vključeno od samega
začetka, torej od leta 2007 dalje.
Na koncu še dodajmo, da so priznanje
v Mestnem muzeju Maribor sprejeli
zaposleni v Zavodu PPC Tezno Maja
Vintar, Drago Sužnik, Mirko Zečević
in Gorazd Bende. (foto: Platiše) 

Vsi prejemniki certifikata za leto 2016
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Kateri so aduti Zavoda PPC Tezno?
Kot je zapisano v revizorskem poročilu o podeltitvi certifikata Zavodu PPC Tezno podjetje, ki zaposluje
13 sodelavk in sodelavcev, je ta neprofitna družba uspešno implementirala 12 ukrepov od 13. Revizija
je potrdila uspešno vzdrževanje sistema, pri čemer so poudarili podporo vodstva nadaljnjemu razvoju
kadrov, kar vključuje tudi nadaljnje izvajanje sistema Družini prijazno podjetje. Podjetje izvaja vse
sprejete ukrepe, nekatere so celo razširili, tako vsebinsko kot glede možnosti za njihovo koriščenje.
Revizorsko poročilo kot pozitivno posebej omenja tudi redno in učinkovito notranjo komunikacijo, ki je
sestavni del sistema Družini prijazno podjetje.

Revizorsko poročilo med drugim poudarja naslednje izbrane ukrepe podjetja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komuniciranje z zaposlenimi
Komuniciranje z zunanjo javnostjo
Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
Časovni konto
Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
Ukrepi za varovanje zdravja
Korporativno prostovoljstvo

Zavod PPC Tezno so zastopali ( od leve): Gorazd Bende, Maja Vintar, Drago Sužnik in Mirko Zečević
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Gospodarski stebri Slovenije

Tristo največjih podjetij,
dve petini gospodarstva
Lestvica 300 največjih podjetij v
Sloveniji je pripravljena na podlagi
podatkov iz letnih poročil, ki jih
podjetja po zaključku poslovnega
leta oddajajo Ajpesu. Velik del
podjetij, ki sodijo med velike, je
sestavni del poslovnih skupin, ki
so zavezane reviziji, zato svojih
podatkov niso dolžne javno objaviti
pred koncem avgusta. Lestvica, ki
smo jo pripravili v sodelovanju z
družbo Bisnode, vključuje podjetja,
ki so se strinjala, da njihove podatke
objavimo. To pomeni, da nekatera
podjetja, ki imajo več kot 30
milijonov evrov letnega prometa, na
seznam niso vključena.
V Sloveniji imamo več kot 124.000
poslovnih subjektov, ki oddajajo
finančna poročila, vendar je tristo
največjih podjetij v državi v lanskem
poslovnem letu ustvarilo kar 41
odstotkov vsega prometa in vsega
dobička v gospodarstvu. Največja
podjetja zaposlujejo malo manj kot
130.000 ljudi, kar je 26 odstotkov
zaposlenih v gospodarstvu.
Na lestvico 300 največjih podjetij
so se podjetja uvrstila, če ustvarijo
okoli 30 milijonov evrov in več
letnega prometa. Prav na vrh, na
prvo mesto, pa se je uvrstil trgovec
z naftnimi derivati Petrol – lani
je ustvaril 3214 milijonov evrov
prometa. Tako kot leta 2015 je
drugo največje podjetje trgovec z
elektriko Gen-I, sledita mu Mercator
(trgovina v široki potrošnji) in HSE
(proizvodnja električne energije). V
primerjavi z lani objavljeno lestvico je
sprememba šele na desetem mestu,
kjer je predelovalec aluminija Impol
s 549 milijoni evrov prometa prehitel
drugega trgovca z naftnimi derivati –
OMV Slovenija.

Največ velikih je iz osrednje
Slovenije
Če izhodišče postane obseg
letnega poslovanja, je torej največje
slovensko podjetje kar šestkrat
večje od desetega na lestvici in
več kot stokrat večje od tristotega.
Največ velikih podjetij prihaja
iz osrednjeslovenske regije (43
odstotkov), sledijo savinjska (11
odstotkov), gorenjska (10 odstotkov)
in podravska regija (10 odstotkov).
Med kraji s sedežem družbe so v
ospredju Ljubljana (37 odstotkov),
Maribor (pet odstotkov), Celje (štiri
odstotke), Kranj (tri odstotke) in
Koper (tri odstotke).
Po velikosti gre v skoraj treh
četrtinah primerov za velike enote
(73 odstotkov), sledijo srednje enote
(24 odstotkov). Panožni prerez pa
v ospredje postavlja predelovalne
dejavnosti (42 odstotkov), trgovino
(30 odstotkov), preskrbo z električno
energijo, plinom in paro (7 odstotkov)
ter promet in skladiščenje (pet

odstotkov), je v svoji analizi lestvice
ugotovila družba Bisnode.
Lani opazno boljše poslovanje
Slovensko gospodarstvo je kot
celota leta 2016 opazno izboljšalo
poslovanje. Celotni prihodki so se
zvišali za 4,5 odstotka, na 90 milijard
evrov, čisti dobiček pa se je zvišal
za kar 63 odstotkov, na 3,5 milijarde
evrov. Število delovnih mest,
preračunanih na podlagi delovnih
ur, se je povečalo za 25.000, za dva
odstotka se je povprečno povečala
dodana vrednost na zaposlenega,
zvišala se je tudi povprečna mesečna
plača na zaposlenega, in sicer za 1,6
odstotka na 1488 evrov. Ob vsem
tem se je izboljšala tudi stabilnost
finančnih virov (podjetja imajo
več kapitala in se manj opirajo
na zadolževanje), medtem ko je
učinkovitost poslovanja ostala na
ravni, primerljivi lanski.
(po Delu) 

Talum v Kidričevem je ena od redkih velikih družb v Podravski regiji
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Obdobje rasti

Slovenija vse bolj privlačna za
investicije nemških podjetij
Vrsti spodbudnih napovedi
mednarodnih institucij, ki
Sloveniji napovedujejo višjo
gospodarsko rast, se pridružuje
tudi Nemčija. Medtem ko je še lani
šest odstotkov podjetij z nemškim
kapitalom v Sloveniji poslovno
situacijo v državi opisovalo kot
slabo, takšnih letos ni več. A
pri tem omenjene institucije
opozarjajo, da je čas za celovite
reforme.
Slovenija je po privlačnosti za
investicije nemških podjetij na
drugem mestu med državami
srednje in vzhodne Evrope, kažejo
rezultati raziskave slovensko-nemške
gospodarske zbornice. Medtem ko
je bila lani uvrščena na peto mesto,
jo nemška podjetja letos uvrščajo
takoj za Češko. Podjetja z nemškim
kapitalom izrazito pozitivno
ocenjujejo gospodarski položaj v
Sloveniji, pri čemer menijo, da se bo
takšna slika še izboljšala.
Največje izboljšanje v Sloveniji so
nemška podjetja zaznala na področju
infrastrukture, dostopa do subvencij,
predvidljivosti gospodarske politike,
visoke produktivnosti zaposlenih in
zadovoljstva z lokalnimi dobavitelji.
Pri tem poudarjajo, da Slovenija
visoko oceno dosega in ohranja
zaradi članstva v EU,
.Niso pa nemška podjetja v
Sloveniji zadovoljna s stroški
dela, fleksibilnostjo delovnega
prava, davčnim sistemom, znotraj
njega pa predvsem z davčnimi
obremenitvami. Ali, kot pove Gertrud
Rantzen, predsednica Slovenskonemške gospodarske zbornice:
“Slovenija skupaj z dobrimi pogoji za
raziskave in razvoj ter usposobljeno
delovno silo sodi v sam vrh držav

Premiera Miro Cerar in Angela Merkel - dobra volja prinese dobre rezultate

srednje in vzhodne Evrope. A
zato je že vrsto let zasidrana na
repu fleksibilnosti delovnopravne
zakonodaje, stroškov dela in
davčnih obremenitev.Slovenijo z
gospodarskega stališča veliko bolj
cenijo v Nemčiji in drugih državah
srednje in vzhodne Evrope, kot jo
cenijo Slovenci sami.« Rantzenova
dodaja, da je Slovenija v zadnjem letu
storila spodbuden skok na področju
predvidljivosti gospodarske politike
in na kakovosti izobraževalnega
sistema, kar gre po njenem
pripisati jasnim namenom vlade
za ponovno vzpostavitev sistema
vajeništva. Pri tem pa opozarja, da
se je v primerjavi z državami srednje
in vzhodne Evrope poslabšala
razpoložljivost in kakovost lokalnih
dobaviteljev, pri čemer gre razlog
iskati predvsem v polni zasedenosti
proizvodnje v predelovalni industriji
v Sloveniji zaradi povečevanja

- 13 -

izvoza. Zato predvideva, da bodo
napovedane investicije namenjene
širitvi proizvodnih zmogljivosti ter
povečevanju izvoza. In zaključuje:
“Glede na mnenje podjetij, da
mini davčna reforma posebnega
učinka ni imela, je zdaj čas, da vlada
izkoristi dobre gospodarske pogoje
za celovito reformiranje davčne,
delovnopravne, zdravstvene in
pokojninske zakonodaje, katerih cilj
bi moral biti ustvariti dobro okolje za
najvišja delovna mesta regionalnih
sedežev velikih multinacionalk.”. 

PODIM že sedemintridesetič

Pravi festival uspešnosti
podjetij, ki so komaj startala
Podim, dvodnevna in hkrati največja
konferenca ter druženje start up
podjetij v regiji Alpe-Adria, je sredi
maja spet dokazal svojo veljavo
in ugled. Letošnji PODIM je bil na
sporedu že sedemintridesetič. V
mariborskem hotelu Habakuk se je
zbralo okoli osemsto udeležencev z
vsega sveta. Dogodek je odprl župan
Andrej Fištravec. Povedal je, da je
20 start upov lani odprlo v Mariboru
sedemdeset delovnih mest, »kar ni
malo«, in da tovrstni dogodki Maribor
uvrščajo med aktivne igralce na
globalni ravni.
Konferenco PODIM soustvarjajo
najaktivnejši deležniki start up
ekosistema iz Slovenije, Avstrije,
Italije, Madžarske in Hrvaške. Gre
za intenzivno dvodnevno izkušnjo
povezovanja, učenja, motivacije
in pozitivne podjetniške energije.
Vsako leto na enem mestu zbere
najaktivnejše deležnike start up
ekosistema Alpe-Adria regije ter
jim omogoči, da gostijo svoje
globalne partnerje v domačem

okolju. Hkrati PODIM učinkuje kot
učinkovita platforma za investiranje
v najobetavnejše start upe iz regije in
širše ter za intenzivno povezovanje
startupov in korporacij!
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Maja Tomanič Vidovič, direktorica
Slovenskega podjetniškega sklada,
je napovedala ustanovitev skladov v
okviru Junckerjevega naložbenega
sklada, v katerem bo šestim državam
na voljo 120 milijonov evrov. „Do
jeseni bomo z Avstrijo, Češko,
Madžarko, Slovaško, Hrvaško in Italijo
podpisali pogodbo. Predvideno
je, da bodo sredstva iz Evropskega
investicijskega sklada namenjena
profesionalnim vlagateljem, ki bodo
iskali in podpirali naložbe v tej regiji.
Do milijon in pol evrov naj bi znašala
kapitalska naložba v taka podjetja
in da je SPS doslej finančno podprl
več kot 600 slovenskih start upov.
V tem okviru vsekakor velja omeniti
dogodek na letošnjem PODIMU,
ko se je zgodil podpis pogodbe
slovenskega start upa Datafy.it o prvi
zasebni čezmejni sindicirani naložbi,
ki jo bodo v višini 250.000 evrov
izvedli poslovni angeli iz Slovenije,
Estonije in Madžarske. Tako naj bi
nastalo podjetje tipa „one stop shop“
za posredovanje poslovnih podatkov,

najprej na trgih vzhodne Evrope, nato
pa tudi v ZDA in na Kitajskem. V tem
okviru velja poudariti, da je Slovenski
podjetniški sklad doslej finančno
podprl 600 start up podjetij.
Letošnjo konferenco je obeležilo
tudi sodelovanje šestih slovenskih
blue chipov – Kolektorja, Iskratela,
Zavarovalnice Triglav, Telekoma
Slovenije, Pošte Slovenije in Nove
KBM -, ki se mrežijo s ponudniki
digitalnih storitev. Ali, kot je
povedal Matej Golob, partner in
soustanovitelj podjetja CorpoHub:
„Te korporacije aktivno povezujemo
s start upi in sogovorniki glede na
njihovo naložbeno osredotočenje.
Tako povečujemo poslovne stike,
koristne za vse vpletene strani, kot
je bilo denimo lani med Podravko
in start upom SmartFuturistic. Toda
vse ni tako lepo, kot je videti na prvi
pogled. Tako je Luka Topolovec iz
mariborsko-londonskega start upa
Drugi Vid omenil tveganje, ki ga
prenašajo start up podjetja, „ko ne
veš, ali bomo imeli čez dva meseca za
kruh“. Za to jim sodelovanje z velikimi
korporacijami prinaša stabilnost
in znižuje stres. Po drugi strani pa
korporacije iz enakih razlogov tudi
prevzamejo določena tveganja.
Tudi letos ni manjkalo zvenečih
govorcev in imen. Srečanje je
drugi dan počastil tudi predsednik
vlade Miro Cerar, ki je po besedah
Mateja Rusa, vodje Iniciative
Start:up Slovenija, start up skupnosti
pripravljen dati zavezo za reševanje
davčnih, upravnih in administrativnih
ovir, s katerimi se soočajo pri
poslovanju in zato nemalokrat
podjetje raje ustanovijo v tujini. 
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Letošnja nagrada za najboljši start up v Celje

Viar 360 za boljšo predstavo
o bodoči nepremičnini
Kot vsako leto je tudi letošnji
PODIM postregel z nagradami
za najuspešnejše start upe.
Slovenski start up leta 2017 je
postalo podjetje Viar iz Celja.
Družba, ki je bila ustanovljeno
komaj pred dvema letoma, razvija
digitalno storitev za arhitekte,
ki uporabniku - npr. bodočemu
kupcu ali najemniku nepremičnine
- omogoča, da se realistično in
doživeto »sprehodi« po zgradbi
v obliki navidezne resničnosti,
ko je objekt šele v načrtovanju
oziroma oblikovanju. Pred kratkim
so ”pivotirali” na trg oddajanja
in najemanja nepremičnin ter
svojo rešitev prilagodili potrebam
nepremičninskih agencij, ki svojim
strankam tako omogočijo virtualen
ogled izbrane nepremičnine.
Rešitev Viar 360 je zasnovana kot
spletna platforma v oblaku, ki
arhitektov načrt pretvori v virtualno
aplikacijo za pametni telefon. Telefon
se vstavi v namenska očala za
virtualno resničnost. Senzorji telefona
zaznajo gibanje (pospeškomer in
žiroskop), zaslon telefona prikazuje
dve sliki (eno za levo in eno za desno
oko), leče v telefonu pa povečajo sliko
iz zaslona oziroma vidni kot.
Virtualni sprehod po nepremičnini,
še preden je ta zgrajena oziroma
kupljena ali najeta, uporabniku
omogoča, da še v fazi izgradnje
sprejme odločitve, ki bodo izboljšale
kakovost bivanja ter prostorsko
razporeditev. Storitev rešuje
probleme tako arhitektov oziroma
nepremičninskih agencij kakor
tudi njihovih strank, do katerih
prihaja zaradi slabe komunikacije
pri predstavitvi nepremičnine ali
nerazumevanja arhitektove vizije.
Ali nekoliko drugače povedano:

platforma Viar 360 uporabnikom,
ki so tehnično slabše podkovani,
omogoča, da brez programiranja
v virtualni resničnosti ustvarijo
privlačne interaktivne zgodbe in
jih objavijo v svojih aplikacijah,
na spletnih straneh ali družbenih
omrežjih. Če znate uporabljati
PowerPoint, boste znali uporabljati
tudi Viar 360.
Viar 360 že uporabljajo nekatere
ameriške univerze, agencije in
korporacije, med njimi Disney,
Microsoft, Samsung in Bosch, vse od
Združenih držav Amerike do Nove
Zelandije. Ekipo Viar sestavljajo trije
soustanovitelji in devet zaposlenih.
Strokovno komisijo je podjetje Viar
prepričalo še zaradi velikega tržnega
potenciala in s tem, da njihov
izdelek dodaja vrednost končnemu
uporabniku.
Zaradi nižanja cen virtualizacije
objektov bo storitev Viar 360 primerna
za širši krog kupcev. Podjetje svojo
prednost dosega z odličnim timom
in pozicijo prvega na trgu, ohranjali
pa jo bodo prek sodelovanja z
gradbeno oziroma nepremičninsko
sfero ter specifičnimi znanji za
hitro in učinkovito vizualiziranje 3D
objektov prek spletnega vmesnika in
mobilne aplikacije. Na trgu virtualne
resničnosti Viar ponuja dva produkta –
kartonasta očala Viarbox za virtualno
resničnost in spletno platformo Viar
360, ki, kot rečeno, na enostaven
način omogoča ustvarjanje zgodb v
virtualni resničnosti.
V Viarju je trenutno zaposlenih
13 ljudi, podjetje pa imajo odprto
v Sloveniji in v ZDA, kjer sta tudi
solastnika Jernej Mirt in Blaž
Zafošnik, zaradi boljšega kontakta s
tamkajšnjimi podjetji.
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Marko Munda

„Imamo se za slovensko podjetje,
tudi vsi zaposleni so Slovenci. V ZDA
smo podjetje odprli zaradi lažjega
dogovora z investitorji. Vsa očala so
sestavljena in narejena izključno v
Sloveniji. Na dan imamo dva sestanka,
vhodni in izhodni. Naš jutranji je
njihov večerni in obratno. Njihov
večerni sestanek je ob 11 zvečer.
Imamo zelo dobro definirano, kdo je
za kaj odgovoren, tako da ne prihaja
do težav, geografska razdalja ne
predstavlja težav«, razloži Marko
Munda, razvojni direktor Viarja, ki je
v Turnerjevi dvorani hotela Habakuk
tudi sprejel nagrado, in dodaja:
„Krog proizvajalcev na tem področju
v Evropi in ZDA ni tako velik. Pri
očalih jih je še nekaj, pri platformi pa
praktično ni nobenega s podobnim
produktom, zato je včasih potrebno
reševati težave na zelo kreativen
način, ker ne moreš nikamor
pogledati, kako so drugi to podobno
težavo rešili,“ o razmerah na področju
virtualne resničnosti pravi Munda. 

Podjetništvo

Slovenija bolj “za”

Prof. dr. Mik Rebernik

Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) je – kot smo poročali že v
prejšnji številki Contacta - največji
in najbolj razvit raziskovalni
program za podjetništvo na
svetu. Leta 1999 sta ga skupaj
zagnala Babson College in London
Business School, Slovenija pa
se je raziskavi priključila leta
2002. GEM v nasprotju z drugimi
podatkovnimi bazami proučuje
vedenje posameznikov v procesu
nastajanja in vodenja podjetja.
Proučuje zgodnje faze podjetniške
aktivnosti, ustaljena podjetja
in dejavnike, ki vplivajo na
rojevanje novih, in išče odgovore
na vprašanja, kako podjetna je
država. Nosilec slovenskega dela
raziskave je Inštitut za podjetništvo
in management malih podjetij na
EPF UM, ki skupaj z raziskovalci
nacionalnih timov drugih držav tudi
aktivno sokreira nadaljnji razvoj
vsebine ter metodologije raziskave.
Slovenski raziskovalni tim ki tudi
vodi omenjeni inštitut vodi prof. dr.
Mik Rebernik,.
Tokrat se osredotočamo na našo
Slovenijo oziroma na to, kam se na
področju podjetništva umeščamo
v svetovnem merilu ter kako bi
podjetništvo lahko pospešili. V
svetu več kot dve tretjini odraslega
prebivalstva verjame, da so uspešni
podjetniki v družbi dobro sprejeti
in uživajo visok ugled. Afrika je
med svetovnimi regijami najbolj
pozitivno naklonjena podjetništvu,

saj kar 77 odst. prebivalstva meni,
da so podjetniki vredni spoštovanja.
Podobno je tudi v Evropi. Uspešni
podjetniki so spoštovani tudi
v slovenski družbi, o čemer je
prepričanih 68,9 odst. ljudi, kar uvršča
Slovenijo na 12. mesto v evropskem
merilu, kjer je na prvem mestu Irska s
skoraj 85 odst.
A med globalnimi regijami ima Evropa
najmanjši delež ljudi, ki verjamejo, da
je podjetništvo dobra izbira kariere
(59 odst.). Slovenija se uvršča približno
na sredino lestvice v svetovnem
in v evropskem merilu glede na
delež ljudi, ki menijo, da je pričeti s
podjetništvom dobra izbira kariere
(56,8 odst.). V Evropi sta glede na to na
prvih dveh mestih Turčija (80,8 odst) in
Nizozemska s skoraj 78 odst., zadnja pa
super bogata – zanimivo - Švica z 38,9
odst. ter Finska s 40,3 odst.
Po besedah prof. Rebernika v Sloveniji
ljudje nekoliko višje kot leto poprej
zaznavajo medijsko podporo uspešnim
podjetniškim zgodbam, večinoma pa
spoštovanje uspešnih podjetnikov
ter dojemanje, da podjetništvo kot
zaželena poklicna izbira ostaja na
podobnem nivoju kot leto poprej. To
velja tako za Slovenijo kot v povprečju
za Evropo. Ker rezultati raziskave GEM
kažejo, da bolj pozitivne družbene
vrednote glede podjetništva pomenijo
večinoma tudi več podjetniške
aktivnosti med prebivalci, je nujno bolj
odločno spreminjanje gospodarskega,
družbenega in kulturnega okolja v
smeri večje podpore ter naklonjenosti
podjetništvu v družbi. Mediji so lahko
pri tem v izjemno podporo. Je pa to
tudi izredno težko doseči, še zlasti ker
tega ni možno doseči na kratek rok.
Profesor Rebernik poudarja, da po
dveh letih upadanja podjetniških
namer Slovenija končno beleži večji
interes za podjetniško aktivnost. Potem
ko je v zadnjih dveh letih delež odraslih
posameznikov, ki razmišljajo o tem,
da bi v prihodnjih treh letih ustanovili
podjetje, upadal (leta 2014 12,3 odst.
odraslih posameznikov in leta 2015 še
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manj – samo 10,02 odst.), se je v letu
2016 ta delež obetavno povečal in
znaša 14,3 odst. V svetovnem merilu se
evropske države na splošno uvrščajo
nizko – razen Turčije na 16. mestu so
na prvih 22 mestih svetovne lestvice
neevropske države, zlasti v Afriki in
Latinski Ameriki, kjer pa gre v veliki
meri za podjetništvo iz nujnosti, saj ni
dovolj drugih možnosti za ustvarjanje
dohodkov. Prva izmed evropskih držav
je na 16. mestu iz podobnih razlogov
Turčija (36,8 odst.). Slovenija se uvršča
na 49. mesto med 65 sodelujočimi
državami.
V Sloveniji je v povprečju 51,8 odst.
odraslih posameznikov mnenja,
da imajo znanje in sposobnosti za
podjetništvo, kar hkrati z dokaj nizkim
odstotkom tistih, ki bi jih strah pred
neuspehom odvrnil od podjetništva
(35,7 odst.), nakazuje na dokaj visoko
samozaznano podjetniško zmogljivost
prebivalstva. Žal ta podjetniški
potencial ni izkoriščen, še zlasti na
tistih področjih in s takšnimi podjetji, ki
bi obetala rast in ustvarjanje delovnih
mest. Dvigovanje podjetniškega
potenciala je izjemno pomembno,
vendar ni dovolj, če se ne usmerja v
aktivnosti, ki prinašajo nova delovna
mesta in povečanje dodane vrednosti.
Vendar vsem spodbudnim podatkom
glede podjetniške klime v Sloveniji
navkljub velja ostati na trdnih tleh. Ali,
kot zaključuje prof. Rebernik:
»Odstotek zgodnje podjetniške
aktivnosti se je povečal predvsem
zaradi nastajajočega podjetništva, kar
vključuje posameznike, ki so storili
prve korake v smeri ustanovitve
svojega podjetja, ali pa so podjetje
že formalno ustanovili, vendar ne
pred več kot tremi meseci. Ker gre za
zelo občutljivo obdobje, v katerem
usahnejo številni podjetniški poskusi,
je pomembno najti načine, ki bodo
nove podjetnike spodbudili, da na
tej poti ostanejo in razvijejo podjetje,
ki bo imelo objektivne možnosti za
ustvarjanje novih delovnih mest in
kakovosten razvoj”. 

V Tehniškem šolskem centru ne počivajo

Dan varne vožnje in
Kaj bi TI storil za Zemljo
Petek, 21. april je bil za Tehniški
šolski center v neposredni soseščini
Cone Tezno, s katero ta ugledni učni
zavod s »tamovsko tradicijo« tesno
sodeluje, res velik dan. Uspešno
so namreč izvedli promocijskoizobraževalno prireditev z
naslovom Dan varne vožnje in k
temu dodali še ekološko obarvano
razstavo z naslovom Kaj bi TI storil
za Zemljo?, posvečeno letošnjemu
Dnevu zemlje. Med uglednimi gosti
prireditve so bili tudi župan dr.

Andrej Fištravec, Gorazd Bende in
Maja Vintar iz Zavoda PPC Tezno,
Marija Šibanc iz Centra RS za
poklicno izobraževanje in policijski
inšpektor Branko Pivljaković.
V ospredju dogajanja, ki je trajalo
ves dopoldan in se je odvijalo na
šolskem parkirišču ter dvorišču pred
samo zgradbo TŠC, sta bila poligon
in simulator varne vožnje. V tak
tematski in prostorski okvir je sodil
tudi vložek z naslovom Predstavitev
reševalca na motorju. K temu še
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dodajmo predstavitev avtošole in
cestnoprometnih predpisov pa
predstavitev športnih avtomobilov,
kamor je poleg Tuning-a, električnega
avtomobila, karta in formule ter
superšportnega vozila znamke BMW
18 sodila še predstavitev podobno
konstruiranega avtomobila iz podjetja
Tushek & Spigel supercars. Za
nameček je bilo mogoče slediti
predstavitvi in ogledu yamaha
motorjev podjetja Moto nautika iz
Miklavža. V učilnici C 001 pa se je
zgodilo še predavanje z naslovom
Varna vožnja z Branetom Küzmičem,
nekdaj mednarodno prepoznavnim
spidvejistom in danes prometnim
pedagogom, predstavile pa so se tudi
avtošole Hitrost, AMD TAM in Lešnik.
Projekt so pripravili mentorji Mihael
Kukovec, Katja Majcenovič in Metka

Štraser.
Plakati so bili delo šolske knjižnice in
dijaka Tomaža Rebernaka.
Kot redarji pa so se izkazali Dominik
Grlič, Boštjan Gomboc, Denis

Jančič, Aleš Kolar, Matic Kovačič,
Jan Metličar, Matej Nigerl, Bor
Purnat, Suad Saramati, Nino Štiblar,
Matej Vrbnjak, Miki Mihael Vukalić
in Ilirijan Zogaj. 

Svet se duši v smeteh
Posebno pozornost dobro
obiskanega dogodka v Tehniškem
šolskem centru je pomenila
razstava z naslovom Kaj bi TI storil
za Zemljo? Njeni kreatorji so na
tak način želeli spomniti, kako
lep je naš planet in kako malo ga
cenimo. Hkrati so želeli opozoriti
na pereče ekološke probleme
sveta, obenem pa spomniti, da
tehnika mnoge probleme že
rešuje, za druge pa rešitve še išče.
Pri tem so želeli posebej poudariti

problem odpadne plastike, zlasti
v svetovnih morjih. S tem se TŠC
Maribor pridružuje sporočilu
razstave Končna postaja morje?
kot dela projekta o (ne)ustrezni
obravnavi plastičnih odpadkov v
ljubljanskem Muzej za arhitekturo
in oblikovanje.
Posebno poučen za obiskovalce
razstave je bil pogled na velik kup
smeti, ki jih ustvarijo v TŠC Maribor
v enem dnevu, pri čemer kuhinjski
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odpad sploh ni bil zajete.
Pri pripravi razstave so sodelovali
Julija Fras, Gaja Lašič, Irena
Weissensteiner, dr. Jernej
Šenveter in Viktorija Šijanec.
»Avtorji« kovinskih košev za ločeno
zbiranje odpadkov so bili dijaki pod
mentorstvom Stanislava Ozebka.
Za fotografsko dokumentiranje
dogodkov je poskrbel dijak Tim
Peršak.

Zlato priznanje za inovativnost v okviru Podravske regije

Storkovi sladoledi
poleteli visoko kot štorklja
16. junija je Štajerska gospodarska
zbornica (ŠGZ) podelila priznanja
za najboljše inovacije in zahvale
za prispevek na področju inovativnosti Podravske regije 2017.
Dogodek v dvorani Auditorium
Magnum na Fakulteti za kmetijstvo
in biosistemske vede v Pivoli je
pomenil tudi srečanje podravskih
inovatorjev ter inovatork na temo
Pomen prenosa znanja, procesov in
tehnologije v gospodarstvo. Vsega
skupaj so podelili 15 priznanj, od
tega 6 zlatih. Kar nas lahko posebej
veseli je dejstvo, da se je med zlate
uvrstilo tudi podjetje iz Cone Tezno.
Poznamo ga pod imenom Stork,
družba za proizvodnjo, trgovino,
transport in izobraževanje, d.o.o.
Inovacija, za katero stoji ta družba
z devetimi zaposlenimi in ki jo vodita direktorja Denis Ivaniševič in
Aleksander Šikar, je označena kot
Postopek za industrijsko izdelavo
ene ali več komponent sladoleda z
dodatki sadja oziroma sadne kaše
in sadnih sladkorjev. Kot inovator
iz Storka d.o.o. je v protokolarnih

Slavljenska direktorja
Denis Ivaniševič in Sandi Šikar

zabeležkah omenjen Aleksander
Šikar, ki smo ga tudi povabili k pogovoru za Contact.
-Kako bi lahko najkrajše razložili, v
čem je bistvo inovativnosti sladoleda Stork?

Invovativnost sladoleda? Inovativnost
je v naši proizvodnji liniji, ki omogoča,
da je sladoled narejen ročno, a z industrijsko hitrostjo. Posebnost našega
sladoleda pa je poleg načina pro–
izvodnje v tem, da so v njem surovine
s kontroliranim poreklom, nekatere

Skupinski portret najuspešnejših podravskih inovatorjev
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izmed njih so tudi naš lokalni ponos.
Premoremo prvi sladoled v Sloveniji
s certifikatom ‚brez GSO‘, torej brez
gensko spemenjenih organizmov.
Zagotovili smo si certifikat IFS Food
standard, ko z načinom in postopkom
dela v proizvodnji zagotavljamo najstrožje kriterije varnosti ter kakovosti
izdelka.
-Kdaj pa se je začela zgodba o
Storkovem sladoledu in kako se je
razvijala?
Zgodba o Storku se je začela pred
dobrim letom, ko smo testirali tržišče z
našimi proizvodi. Ime blagovne znamke Stork izvira iz besede Štorklja, torej
ptice, ki je zaščitni znak naših krajev.
V angleški različici je ime dobilo lahko
izgovorljivost, značaj in pomen. Sicer
pa se s proizvodnjo samih sladoledov
ukvarjamo že približno dobrih deset
let.
-Ali v to smer razvijajo svojo ponudbo sladoleda tudi kje drugje pri nas
ali v tujini?
Ponudba v tej smeri sladoledov je na
svetovnem trgu velika. Naša posebnost
in prednost pred konkurenco je, da
smo prvi malo večji proizvajalec sladoleda, ki mu niso dodani aditivi. Naši
sladoledi nosijo oznako naravno. To
je torej edinstven produkt. Če namreč
pogledamo izdelke z oznako BIO, še
vedno na koncu deklaracije zaznamo
naštete te in one emulugatorje…
-Kje nabavljate surovine, ki ustrezajo vašim standardom za kakovost
sladoleda, kako poteka preverba
njihove ustreznosti?
Surovine za našo proizvodnjo nabavljamo tako rekoč po vsem svetu.
Surovino spremljamo od njive pa do
prihoda k nam. Za vsak okus prihajajo
surovine s tistega območja, kjer so
dokazano najboljše. Njihova preverba
poteka po konstantnem utečenem
postopku, ki zajema kakovost okusa,
videz, barvo, vonj, naravno pridelavo,
certifikate pridelave, analizne liste,
sledljivost vseh parametrov in njihov
transport.

Takšni so videti Storkovi “junaki” v aktualni embalaži

Storkova direktorja v družbi direktorice ŠGZ mag. Aleksandre Podgornik
in predsednika dr. Romana Glaserja

-Kje poteka oziroma bo potekala
proizvodnja in kje boste tržili
sladoled Stork?
Proizvodnja Storka že poteka na
lokaciji Cesta k Tamu 11 v Mariboru.
Naš proizvod tržimo v trgovskih
verigah, gostinskih lokalih, hotelskih
in turističnih objektih, letališčih...
Najdete nas tudi na Hrvaškem in v
Nemčiji, v fazi dogovarjanja pa smo
še z nekaj drugimi tujimi trgi.
-Kakšna so planska količinska in
vrednostna obeležja produkcije v
prihodnje?
V prihodnje načrtujemo proizvesti
nekaj milijonov enot sladoleda letno.
Načrti zajemajo selekcioniranje
proizvodov na linijo classic in
premium linijo, ki bi bila tudi
popolnoma brez sladkorja. Saj vemo,
da moderna družba vse pogosteje
posega po do človeka prijaznih
izdelkih.
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-Ali imate načrte za širitev ponudbe
še na kakšne druge proizvode ali
storitve?
V načrtu imamo tudi večja pakiranja in
pa pakiranje priljubljenih četvorčkov.
Vsekakor je pri nas vedno pestro in se
vedno dogaja nekaj novega. In še za
konec: želimo vam obilo sladkih trenutkov s sladoledi Stork! 

Drobec iz proizvodnje

Ob »boljšjaku«

Izpitni center in še kaj
Zavod PPC Tezno je od konca aprila
2016 lastnik zemljišča med obema
vhodoma v Cono Tezno, Cesto k Tamu
in Perhavčevo ulico, na vzhodni strani
pa ga omejuje Zagrebška ulica. Za
širšo javnost je ta obsežen prostor
bolj znan po kramarskem oziroma
t.i. boljšjem sejmu, ki ga tam že leta
dolgo prirejajo vsako nedeljo in ki
vsebuje številne aktivnosti »za majhen
denar«.
Zavod je aprila letos na veliki asfaltirani ploščadi ob Perhavčevi ulici,
nasproti Tehniškega šolskega centra,
omogočil delovanje poligona oziroma
izpitnega centra za usposabljanje
kandidatov za voznike kategorije A
in B. Vse papirje, ki so še potrebni
za trajno ureditev statusa centra,
pričakujejo te dni. A medtem se dejavnost kramarskega sejma nadaljuje.
Prav tako pa potekajo dela, ki bodo
ustvarila pogoje za opravljanja drugih
dejavnosti. V ta namen je bil med
prvomajskimi prazniki na omenjenem
zemljišču položen električni kabelski
vod, ki bo pokrival potrebe za razvoj
dejavnosti, ki se obetajo na omenjenem področju.

Med petnajstimi izpitnimi centri v
naši državi, ki sodijo pod Agencijo
RS za varnost prometa in so namenjeni vzgoji kandidatov za pridobitev
vozniških dovoljenj kategorije B, je
tudi Izpitni center Maribor. A četudi
gre za drugo tovrstno največjo
ustanovo pri nas, ta še danes nima
trajno rešenega vprašanje lokacije
in opremlejnosti poligona, kjer bi
novince-kandidate učili začetnih
spretnosti pri obvladovanju motornih
vozil, kakršna so denimo avtomobili ali motorna kolesa. Nekateri
začasni poligoni, kot denimo tisti pri
veleblagovnici E.leclerc, so namreč
svojemu namenu služili le kot začasna
ozirona kratkoročna rešitev.
Gorazd Bende, direktor Cone Tezno,
ki upravlja z območjem nekdanjega
TAM-a pojasni, da so še v fazi pridobivanja vseh potrebnih soglasij.
»Dosedanje parkirne površine smo
prilagodili in uredili skladno z zakonsko predvidenimi pogoji za postavitev vadbenega poligona, razmejili
vadbišče z ograjo, postavili kontejnerje za hrambo motorjev in sredstev
avto šol, skupaj z agencijo in izpitnim
centrom uvajamo pravila obnašanja.

V upravnih postopkih dokumentacijo še urejamo, manjka nam še
kakšna štampiljka, pove direktor. Na
vprašanje, ali se bo zaradi načrtovane
širitve poligona s parkirišča tudi na
področje, kjer ob nedeljah poteka
kramarski sejem, ta selil na drugo
lokacijo ali ga celo ne bo več, Bende
odgovarja, da skušajo ustvariti
sobivanje z bolšjim sejmom. Gre za
atraktivno lokacijo v mestu, za katero
je škoda, da je v uporabi samo en dan
v tednu. Med tednom se površina
lahko namenja za potrebe poligona,
vadbišča za kandidate avtošol, v
nedeljo pa se na isti površini odvija
bolšji sejem. Dolgoročno rešitev za
omenjeni prostor pa bomo sprejeli na
podlagi skupnega premisleka in usklajevanja interesov med akterji, sedaj
razmišljamo skupaj z M.O. Maribor in
univerzo. To sodelovanje že poteka v
smislu sklepa ene zadnjih sej mariborskega mestnega sveta, na kateri so po
besedah Gorazda Bendeta vsi mestni
svetniki soglasno sprejeli sklep o podpori regeneracije industrijskih con,
med katerimi ima Cona Tezno gotovo
nosilno vlogo. 

Poligon za Šole vožnje je zaživel
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Poligon je opremljen tudi s funkcionalnimi zabojniki

Mačja »mati« v Coni Tezno

Z mucami ni tako preprosto,
kot si domišljamo
človeške spremljevalce le zato, da
jim dajejo hrano in se z njimi
občasno poigrajo, a je raziskava, ki
so jo izvedli v Ameriki, pokazala,
da mačke vseeno niso popolnoma
indiferentne do nas.
Te ugotovitve po svoje ilustira
Milica Gajšt. Gospa stanuje v neposredni bližini Cone Tezno in dobršen
del svojega upokojenskega časa
nameni skrbi za brezdomne mačke,
ki jih v tem industrijsko-poslovnem
prostoru ne manjka. Njena prva skrb
je mačke nahraniti, preko tega pa
tudi navezati globlji stik z živalmi.
Kako se je vse skupaj začelo in kako
stvari potekajo, naj pojasni sama.
Čeprav je doslej veljalo splošno
prepričanje, da je mačkam vseeno
za svoje lastnike oziroma da do njih
ne gojijo velikih čustev, zagotovo
pa bistveno manj kot psi, kaže, da
ni čisto tako. Mačke, ki rade veliko
spijo in nasploh ne potrebujejo
toliko pozornosti in oskrbe kot psi,
sicer dajejo vtis, da imajo svoje

»V nedeljo je vedno kaj ostalo za
pod zob pa sem mačkam tisto nesla. To še traja tudi sedaj. Kličem jih,
včasih se tudi malo derem, vendar
le popoldan, saj si želim, da bi se
muce navadile na moj glas. Obzirna
pa moram biti tudi do delavcev, da
jih s svojim početjem ne bi motila.
Kjer sem doma, sem si z mucami že
prijateljica, tukaj, sredi Perhavčeve,
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pa so živalce preplašene in za
enkrat še bežijo. Ta mali je veliko na
stopnicah, druge mačke pa zbežijo
v klet, kjer pa jih ne vidim. Mogoče
zato, ker so črne, v kleti pa je tema.
Vsaki dan pridem zjutraj pa popoldne ali zvečer, ko ni toliko ljudi.
Rada bi, da bi se mačke na mene navadile. Sedaj se v glavnem prikažejo
bolj pozno, včeraj so se prišle hraniti
kar tri. Ampak jaz tedaj moram iti
proč, da me več ne vidijo. Ker če me
vidijo, zbežijo nazaj v klet. Zdaj jim
ponudim hrano kar v kleti, zunaj
ne gre več, saj so mi vrane posodo
odnesle, tudi takrat, ko sem vanjo
dala kamen. Krožnike redno pomijem, da so čisti, enkrat na teden jih
zato nesem domov. To mi je zdaj
največje veselje, ko vidim, da se
muce najejo. Enkrat na mesec pride
neka kolegica z malim psičkom.
Včasih pa pride sosed, ki ni čisto tak,
kot bi moral biti in kar sam zamenja
hrano. Vendar mi ni všeč, da pride s
tako velikim psom in potem se tukaj
blizu usedeta.« 

moli:
Janez zvečer poklekne pred razpelo in
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Ja, tako preprosto je to. Če nimaš loto listka, ne moreš zadeti na lotu,
pa čeprav bi ti tudi bog rad pomagal! Če potencialni poslovni partnerji ne vedo za vas,
ne boste nikoli njihovi poslovni partnerji!

ŠTAJERSKA REGIJA IN ŠTAJERSKA PODJETJA –
VAŠ NAJBOLJŠI POSLOVNI PARTNER

PREDSTAVITEV GOSPODARSKEGA OKOLJA ŠTAJERSKE
• predstavitev potenciala regije, vsakega gospodarskega subjekta in vseh pomembnih institucij v njej
je osnova za razvoj in poslovno uspešnost vseh in vsakega posebej,
• vse sodelujoče postavlja na zemljevid slovenskega in mednarodnega gospodarstva,
• omogoča in zagotavlja sinergijske učinke skupnega nastopa podjetij, finančnih, znanstvenih in drugih
pomembnih institucij, poslovno-obrtnih con in lokalnih skupnosti,
• katalog bo v slovenskem in angleškem jeziku. V lokalnem in mednarodnem okolju bo omogočal vsem
deležnikom lokalno, nacionalno in mednarodno prepoznavnost in promocijo. Poleg podjetij ga bodo
uporabljale tudi institucije, ki Slovenijo promovirajo in vzpostavljajo pomembne povezave v tujini.

Vaše sodelovanje
v katalogu vam povečuje ugled
in prinaša prave priložnosti.
Izvajalec projekta za
Štajersko gospodarsko zbornico:
Agencija DialogCo d. o. o.
T: 041 641 866, E: dialog@dialogco.eu

Kupite torej svoj loto listek! Poskrbite,
da bo vaše podjetje v prvem preglednem
katalogu štajerskega gospodarstva!

